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Abstract

I study language discourses of Japan Finns: the ways they talk about languages. This research is a
part of the language-in-motion studies. Informants are native Finns who are born in Finland and
have moved to Japan. There are 14 informants in this study, and the recorded data consists of
fourteen interviews and seven pair conversations. The amount of data is about 24 hours altogether.
Firstly, the aim is to find out what kind of roles and meanings informants give to Finnish, Japanese
and English respectively. In other words, what kind of language discourses they construct.
Secondly, I study, whether corpus assisted discourse analysis is suitable for analyzing Finnish
spoken data.

In the context of globalization, languages are no longer tightly connected to time and space but
they move along with people. Globalization changes views about languages and multilingualism,
hence new concepts are needed to describe them. I observe language discourses in the context of
globalization as well as in the social and language ideological context of Japan. Discourses
construct reality and I understand them as social and shared entities. In the analysis, corpus
methods and discourse analysis are combined: clusters and semantic preference help me to detect
how discourses consist of linguistic features.

Cluster analysis reveals different roles of languages. Finnish is a language of identity, Japanese
is described as a skill and English as a tool. Clusters create contrasts, voices and estrangements,
that tell about relations between languages and speakers’ relationship with a language. Semantic
preference shows, how language choices and language identity are context bound. Possibility of
change is seen in discourses, though self-expression and emotions and importance of language are
preserved in migration.

Keywords: corpus assisted discourse studies, discourse, Japan Finns, language
ideologies, migration, superdiversity, transnationalism
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Tiivistelmä

Tutkin väitöskirjassani japaninsuomalaisten kielidiskursseja eli kielistä puhumisen tapoja. Työni
on osa liikkuvuuden sosiolingvistiikkaa käsittelevää tutkimusta. Informanttini ovat Suomessa
syntyneitä ja Japaniin muuttaneita suomalaisia. Aineistona on 14 haastattelua ja 7 parikeskuste-
lua eli yhteensä noin 24 tuntia nauhoitetta. Selvitän ensinnäkin, millaisia tehtäviä ja merkityksiä
informantit antavat kielille – suomelle, japanille ja englannille – eli millaisia kielidiskursseja he
rakentavat. Toiseksi tarkastelen, miten puhutun suomenkielisen aineiston korpusavusteinen ana-
lyysi toimii ja millaisen kuvan se antaa kielidiskursseista.

Kielet eivät globalisaation myötä ole aikaan ja paikkaan sidottuja vaan liikkuvat ihmisten
mukana. Globalisaatio muuttaa käsitystä kielistä ja monikielisyydestä, joten nykyistä monikieli-
syyttä luonnehtimaan tarvitaan uusia käsitteitä. Tarkastelen informanttieni kielidiskursseja paitsi
globalisaation näkökulmasta myös Japanin yhteiskunnallisessa ja kieli-ideologisessa kontekstis-
sa. Diskurssinäkemykseni pohjautuu siihen näkökulmaan, että kieli rakentaa todellisuutta, ja
näen diskurssit sosiaalisina ja jaettuina. Menetelmäni on diskursseja ja korpustutkimusta yhdis-
tävä: klustereiden ja semanttisen preferenssin avulla hahmotan, mistä lingvistisistä osista dis-
kurssit koostuvat.

Klusterianalyysi paljastaa kielten työnjakoja. Suomi on identiteetin kieli, mutta japanista
puhutaan kielitaidon ja englannista välineellisyyden kautta. Klustereissa luodaan kontrasteja,
ääniä ja etäännytyksiä, jotka kertovat kielten välisistä suhteista sekä puhujan suhteesta kieliin.
Semanttisen preferenssin analyysissa näkyy kielivalintojen ja -identiteettien kontekstisidonnai-
suus. Diskursseissa on läsnä muutoksen mahdollisuus, mutta itseilmaisu, tunteet ja kielen merki-
tys säilyvät siirtolaisuudessa.

Asiasanat: diskurssit, japaninsuomalaiset, kieli-ideologiat, korpusavusteinen
diskurssianalyysi, siirtolaisuus, superdiversiteetti, transnationalismi
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Alkusanat 

Japani on vaarallinen paikka – kun sinne kerran lähtee, haluaa aina takaisin, ja Ja-
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kävi, myös minä jäin sattumalta sille tielleni, kerran elämässä -matkalleni. Jäin 

myös matkalleni Ouluun: vuonna 2008 päätin tulla opiskelemaan suomea ja katsoa, 
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1 Johdanto 

1.1 Muuttuvat kielidiskurssit 

Tässä väitöskirjassa tarkastelen japaninsuomalaisten kielidiskursseja eli kielistä 

puhumisen tapoja. Japaninsuomalaiset ovat Suomessa syntyneitä ja kasvaneita hen-

kilöitä, jotka asuvat pysyväisluonteisesti Japanissa. Japaninsuomalaisten kielitilan-

teita kuvaavat muutoksen ja pysyvyyden vastavoimat, kun informanttini ovat teke-

misissä yhä häilyvämpien kielten ja kielellisten yhteisöjen kanssa. Arkipäivänään 

he käyttävät kotona, työpaikalla ja muussa kanssakäymisessä vaihtelevasti japania, 

englantia ja suomea. Tällainen kielellinen tilanne on globalisaation aikana tullut 

yhä yleisemmäksi: monet muuttavat maasta toiseen opiskelun, työn, rakkauden tai 

jonkin muun syyn vuoksi. Arjessa heidän käyttämänsä kielet saavat näissä tilan-

teissa uusia merkityksiä. Myöhemmin opittu kieli saattaa kasvaa yhtä tärkeäksi 

kuin äidinkieli, jonka asema taas omana ensimmäisenä kielenä muuttuu. Entä mitä 

ihmiselle merkitsevät ympäröivän yhteiskunnan, työelämän, puolison ja oman su-

vun kieli? Miten lasten kielelliseen kasvatukseen tulisi suhtautua? Väitöskirjani et-

sii vastauksia siihen, miten ihmiset näistä asioista puhuvat. 

Aineistonani on haastatteluja ja parikeskusteluja, jotka olen nauhoittanut kent-

tätyömatkalla Japanissa. Lähestymistapani on diskurssianalyysi ja sen lingvistinen 

suuntaus, mutta sovitan laadullisen diskurssianalyysin välineeksi korpustutkimuk-

sen metodeja. Käytän diskurssianalyyttisen otteen apuna klusterianalyysia ja se-

manttista preferenssiä. Näiden avulla voin nostaa laajasta aineistosta esiin kielelli-

siä rakenteita, jotka ehkä ovat diskursiivisesti tärkeitä. Saan siten yhden tavan lisää 

etsiä systemaattisuutta aineistosta. Vaikka aiemmissa suomalaissiirtolaisia koske-

vissa tutkimuksissa on usein keskitytty ainoastaan äidinkieleen (esim. Weckström 

2011; Karjalainen 2012), olen tutkimuksessani kiinnostunut kaikista informanttieni 

arjessa vaikuttavista kielistä – suomesta, japanista ja englannista eli äidinkielestä, 

vieraan kulttuurin kielestä ja lingua francasta. 

Kielidiskursseissa on kyse siitä, että ihmiset puhuvat käyttämistään kielistä eri 

tavoin. Kieli saatetaan nähdä esimerkiksi pelkkänä välineenä, jolla tietoa siirretään 

ihmiseltä toiselle, tai sitten siitä voidaan puhua äidinkielenä, kansallisena symbo-

lina tai vaikkapa opiskeltavana kouluaineena (ks. esim. Lappalainen 2002; Mantila 

2002b). Samoin saatetaan puhua siitä, millaisia ominaisuuksia kielellä on, miltä se 

kuulostaa tai mikä kielen muoto on toisia parempi. Esimerkiksi puhdasta kieltä on 
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diskursseissa edustanut maallikoille kirjakieli (esim. Mäntynen 1996: 516). Puris-

tista diskurssia ovat osin olleet luomassa ja ylläpitämässä erityisesti koulujärjes-

telmä ja viralliset kielenhuollon elimet. Puhumisen tavat alkavat elää, toistua ja 

kierrättyä yhteisöissä ihmisten kanssakäymisessä, mediassa ja arkikeskusteluissa. 

Diskurssit ovat siis verrattain sitkeitä ja muuttumattomia (esim. Pietikäinen & 

Mäntynen 2009). Näen kielidiskurssit – ja diskurssit yleensäkin – ihmisten sosiaa-

lisessa vuorovaikutuksessa rakentuvina ja uudentuvina puhumisen tapoina, joilla 

sekä luodaan merkityksiä ja sitä kautta rakennetaan kuvaa maailmasta (esim. Fair-

clough 1992, 2003). Diskurssien toinen puoli on se, että niitä myös muokataan ja 

niistä neuvotellaan kieliyhteisössä. Ne siis uusiutuvat jokaisessa puhetilanteessa 

(esim. Jokinen, Juhila & Suoninen 1993: 9–10, 18) eivätkä siinä mielessä ole py-

syvyydessäänkään täysin kiinteitä (ks. esim. Boyd & Palviainen 2015: 59). 

Lähtökohtani on, että 1800-luvulta peräisin oleva kansallisromanttinen näke-

mys kansallisvaltion ideaalista – yhdestä kansasta, kielestä ja identiteetistä – on 

liikkuvuuden myötä muuttumassa. Ajattelutavan murtuminen vaikuttaa kieleen, 

kielenkäyttöön ja käsityksiin kielestä: samalla se antaa tilaa uusille, yhä moninai-

semmille diskursseille (esim. Ronkainen 2006: 238). Diskurssit ja diskurssikäytän-

teet ovat koko ajan liikkeessä globaaleissa ja lokaaleissa ympäristöissä (Muhonen 

2014: 6). Muutokset kielistä puhumisen tavoissa heijastavat muutosta sekä fyysi-

sessä ympäristössämme että puhumisen tapojen taustalla olevissa käsityksissä ja 

ideologioissa. Koska kielessä ja siirtolaisuudessa tapahtuvat muutokset ovat yhtey-

dessä vallitseviin kieli-ideologioihin ja kielipolitiikkaan sekä Suomessa että Japa-

nissa (ks. luku 3.2), on odotuksenmukaista, että ne ilmenevät japaninsuomalaisten 

kielidiskursseissa. 

Globalisaation ja liikkuvuuden myötä muuttuvat kielelliset tilanteet muokkaa-

vat sosiolingvistiikan kenttää. Kun kielelliset käytänteet ja käsitys kielestä muuttu-

vat, niitä luonnehtimaan tarvitaan uudenlaisia käsitteitä, ja vanhojen termien sisäl-

töä täytyy muokata. Nykyisessä siirtolaisuudessa monikielisyys on sekoitus paikal-

lisia ja maailmanlaajuisia piirteitä (Muhonen 2014: 6), kielelliset resurssit ovat so-

siolingvistisen keskustelun keskiössä ja äidinkielikin määrittyy uudelleen. Muutok-

sen tarkasteleminen on tarpeellista, jotta voidaan ymmärtää siirtolaisten, esimer-

kiksi japaninsuomalaisten, kielidiskursseja ja niissä kuvastuvaa kielellistä arkea. 

Tutkimus on diskursiivinen ja laadullinen, mutta tavoitan kielidiskurssit aineis-

tosta korpusavusteisella metodilla. Diskurssit ja ideologiat ovat luonteeltaan tois-

tuvia, ja niihin kuuluu jonkinasteinen tiedostamattomuus – siksi ne on hyvä tehdä 

näkyviksi. Korpusmenetelmillä on kyky osoittaa tekstimassasta toistuvuuksia ja 
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implisiittisiä merkityksiä (Baker 2006: 13), joten se soveltuu hyvin kielen välityk-

sellä tuotettujen asenteiden ja ideologioiden tarkasteluun (esim. Stubbs 1996). Kor-

pusavusteisesti onkin tutkittu diskursseja ja representaatioita esimerkiksi erilaisista 

vähemmistöistä tai ihmisryhmistä (esim. Baker ja Gabrielatos 2008; Salama 2011), 

ja usein tutkimusaineistossa on ollut kirjoitettuja tekstejä, esimerkiksi sanomaleh-

tiaineistoa. Jos korpus soveltuu kollektiivisten ihmiskäsitysten ja ryhmäidentiteet-

tien tarkastelutyökaluksi, sitä olisi tarkoituksenmukaista testata myös kielistä muo-

dostuvien käsitysten ja puhumisen tapojen paljastajana. Korpuksen hyödyt ovat il-

meiset suurten tekstimassojen tutkimuksessa (ks. tarkemmin luku 4.2): dataa voi-

daan analysoida ja vertailla helposti, ja suurissa tekstikorpuksissa esimerkiksi sa-

nomalehtiaineistot ja muut kirjoitetun kielen aineistot ovat jo valmiiksi saatavilla. 

Kuitenkin diskurssianalyytikoita kiinnostavat usein myös pienemmät ja tiettyihin 

aiheisiin keskittyvät aineistot, esimerkiksi haastattelut, joita analysoidaan yksityis-

kohtaisesti ja laadullisesti. Haastatteluaineistoista avautuu uusia ulottuvuuksia, kun 

ne analysoidaan korpusavusteisesti. Samalla testauksen kohteeksi tulevat puhutun 

aineiston käyttömahdollisuudet automaattisessa analyysissa: kuinka kieli käyttäy-

tyy analyysissa ja mitä ongelmia puhutun aineiston piirteet aiheuttavat verrattuna 

kirjoitettuun aineistoon. 

Korpustutkimuksen teorioiden ja työkalujen tarkoituksena on tässä työssä an-

taa laadullisen analyysin tueksi sellaista konkreettista tarttumapintaa ja sellaisia 

lähtökohtia, jotka eivät ole riippuvaisia tutkijan aineistoon ja aineistonkeruutilan-

teeseen kohdistamista ennakkokäsityksistä. Tällä tarkoitan tietoa, jota minulla ke-

räämästäni ja käsittelemästäni aineistosta sekä aiemmasta kielikäsityksiä, -diskurs-

seja ja -ideologioita koskevista tutkimuksista. Korpustutkimus ja -metodit toimivat 

toisaalta lähtökohtana, jonka kielikäsitykset ovat osin ristiriidassa diskurssintutki-

muksen taustaoletusten kanssa. Toisaalta ne tässä poikkeavuudessaan tarjoavat eri-

laisen näkökulman ja siten välineitä kielidiskurssien tarkasteluun. Diskurssi-

analyyttinen ote tavoittaa kielen sosiaalisessa kontekstissaan, ja vaikka laadullisella 

analyysilla ja diskurssianalyysilla on monia keinoja purkaa analyysi pienempiin 

osiin toivottuihin lopputuloksiin pääsemiseksi (ks. esim. Eskola & Suoranta 1998), 

olen tässä työssä valinnut kvantitatiiviset korpusmetodit keinoksi paljastaa sään-

nönmukaisuuksia aineistossa. Korpusmetodien tuottamasta evidenssistä (vrt. raa-

kahavainnot, Alasuutari 1999: 40) siirryn tarkastelemaan aineistoa kvalitatiivisesti, 

diskurssianalyysin keinoin. Kahden metodin kaksi erilaista näkökulmaa aineistoon 

sekä yhdistelmän vuoropuhelu auttavat yhtäältä havaitsemaan diskurssien toistu-
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vuuksia eli niiden sitkeitä ja muuttumattomia puolia. Toisaalta ne kertovat uudel-

leen neuvotelluista kielten merkityksistä, joita kumpuaa vaihtuvista kielellisistä ti-

lanteista. 

Seuraavissa alaluvuissa taustoitan tutkimustani ja kytken sen kontekstiin, jossa 

liikkuvuus ja globalisaatio synnyttävät vaihtelevia kielellisiä tilanteita sekä muut-

tavat siirtolaisuutta ja sen termistöä (luku 1.2). Kerron, keitä japaninsuomalaiset 

ovat, ja nivon heidän elämänsä siirtolaisuuden kehykseen: maailmanlaajuiseen ti-

lanteeseen ja suomalaissiirtolaisuuden historiaan sekä siihen, millaisia siirtolaisia 

he ovat Japanin näkökulmasta (luku 1.3). Luvussa 1.4 kytken tutkimusaiheeni ai-

kaisempaan tutkimukseen, ja luvussa 1.5 esittelen tutkimuskysymykseni ja luvussa 

1.6. lopuksi tutkielman rakenteen. 

1.2 Globalisaatio ja siirtolaisuuden muutos 

Liikkuvuus ja globalisaatio ovat johtaneet siirtolaisuuden muutokseen ja yhä mo-

ninaisempien siirtolaisryhmien syntymiseen. Muutos on havaittavissa yhteiskun-

nissa eri puolilla maailmaa, joten se vaikuttaa japaninsuomalaistenkin elämään, 

sillä he ovat osa uuden asuinmaansa siirtolaisuuden kirjoa. Ihmisen liikkuvuutta ja 

siirtolaisuutta on eri muodoissaan ollut olemassa aina ihmiskunnan historiassa 

(esim. Befu 2000), eivätkä maasta toiseen muuttaminen samoin kuin globalisaatio-

kaan ole uusia ilmiöitä (Blommaert 2010: 1–2). Niin Japanin kuin muidenkin mai-

den historiassa erilaiset valtioiden laajenemispyrkimykset, esimerkiksi alueval-

taukset ja kolonialismi, voidaan nähdä eräänlaisena globalisaationa (esim. Befu 

2000). Erilaiset pääoman, kulttuuristen ja poliittisten vaikutteiden virrat sekä ke-

hittyneet matkustustavat ovat tehneet paikasta toiseen siirtymät (displacement) 

yleisiksi kokemuksiksi yhä useammille ihmisryhmille eri puolilla maailmaa (Shi 

2005: 55). Ei ole epäilystäkään, ettei nykyisen globalisaation mukanaan tuoman 

liikkuvuuden volyymi ja merkitys aina 1980-luvun puolivälistä lähtien ylittäisi 

aiemmat migraatiot (esim. Weiner 2003: 52). 

Globalisaatio on yhdistetty laajasti ainakin yhtäältä maailmankaupan ja talou-

den globalisoitumiseen sekä toisaalta kulttuuriseen globalisaatioon (ks. esim. Eades 

2000: 4–5). Nämä molemmat tasot ovat yhteydessä liikkuvuuteen ja toimivat sen 

kanssa vastavuoroisesti (Befu 2000: 17). Taloudellisessa globalisaatiossa monikan-

salliset firmat dominoivat kansallisten yritysten kustannuksella ja pääoma, samoin 

kuin työvoima, liikkuu yli kansainvälisten rajojen (Castells 1996; Tabb 1995). Ih-

misten hajaantuminen eri puolille maapalloa on tärkeä osa kapitalistista globalisaa-
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tiota. Pääoman kartuttamisyritysten ja erityisesti teollisen kapitalismin myötä pa-

rantuneet liikenneyhteydet ovat lisänneet ihmisen liikkuvuutta. (Befu 2000: 17.) 

Globalisaatiossa kulttuurit ovat liikkeessä ihmisten mukana, joten globalisaatio tar-

koittaa myös kulttuuristen muotojen ja merkitysten kreolisaatiota (Hannerz 1992: 

264–267). Kaksi globalisaation todellisuuden tasoa, kapitalistinen ja kulttuurinen, 

välittyvät kasvavassa määrin informaatioteknologian kautta – erityisesti internetin 

välityksellä (Eades 2000: 4–5). Kommunikaatioteknologian sekä kulkuvälineiden 

ja -yhteyksien kehitys on merkittävä globalisaatiota liikuttava ja edistävä voima 

(Weiner 2003: 52; Inoguchi 2009: 337). 

1.2.1 Siirtolaisuuden moninaisuus 

Globalisaatio ja ennen kaikkea siihen liittyvät parannukset liikenteessä ja kommu-

nikaatioteknologiassa ovat vaikuttaneet ihmisten liikkumis- ja yhteydenpitomah-

dollisuuksiin (esim. Coupland 2010: 2–3; Blommaert & Rampton 2011: 3; liikku-

vuudesta laajemmin Urry 2007). Ihmisvirtojen suuntiin ja määriin vaikuttavat ta-

loudelliset ja sosiaaliset tekijät. Toisin sanoen ihmisiä lähtee taloudellisesti epäta-

sapainoisista maista paremmin menestyviin maihin työnhakuun, kun taas monissa 

kehittyneissä maissa tarvitaan kipeästi työvoimaa suorittavaan työhön. Samoin pa-

kolaisvirrat liikkuvat maasta toiseen sotien ja katastrofien tai kotimaan epävakaan 

tilanteen takia. Liikkuvuus ei rajoitu ainoastaan tähän, vaan ihmiset muuttavat 

maasta toiseen myös ilman sosiaalista tai taloudellista pakkoa. Koulutetut henkilöt 

hakeutuvat entistä vapaammin töihin ulkomaille, ja kansainväliset opiskelijat sekä 

turistit moninaistavat liikkuvuuden kirjoa. Muiden maiden ohella Suomikin hakee 

paikkaansa globaalin liikkuvuuden ja muuttoliikkeen kentässä (Martikainen, Sin-

tonen & Pitkänen 2006: 9), samoin kuin suomalaissiirtolaiset. Blommaertin ja 

Ramptonin (2011: 1) mukaan globalisaatio onkin muuttanut sosiaalisen, kulttuuri-

sen ja kielellisen moninaisuuden olemusta yhteisöissä eri puolilla maailmaa ja kas-

vattanut siirtolaiskategorioiden määrää (ks. myös Vertovec 2007, 2010). Siirtolai-

suutta ja liikkuvuutta käsittelevässä kirjallisuudessa puhutaan transnationaalisesta 

käännöksestä ja sitä myötä superdiversity-käsitteestä (esim. Vertovec 2007, 2010; 

Blommaert & Rampton 2011, 2016). 

Käsitteet superdiversity (Vertovec 2007, 2010; Blommaert & Rampton 2011, 

2016) ja transnationaalisuus1 (esim. Levitt 2001; Portes 2001; Vertovec 2009, 

                                                        
1 Suomeksi ylirajaisuus, esim. Hautaniemi 2004, Brah 2007. 



20 

2010)2 sisältävät käsityksen erilaisista, hyvin kirjavista ihmisryhmistä ja tilanteista. 

Lingvistiseltä kannalta superdiversiteetti tarkoittaa sosiolingvististä muutosta glo-

balisaatioprosessissa: siirtolaisuuden määrällistä ja laadullista muutosta. Sillä vii-

tataan ensinnäkin siirtolaiskielten kasvavaan määrään läntisessä maailmassa ja 

kielten varioivaan käyttöön. (Blommaert & Rampton 2011; Blommaert, Leppänen 

& Spotti 2012; Creese & Blackledge 2010; Vertovec 2007, 2010.) Toisekseen su-

perdiversiteetti on lähestymistapa, jonka mukaan monikulttuurisuuden tilalle tarvi-

taan näkemys moninaisuuden mutkikkaasta ja muuttuvasta luonteesta (Arnaut 2012: 

3). Superdiversity kuvaa siis nykysiirtolaisuutta ja sen monimutkaista sosiaalista 

kerrostuneisuutta (Vertovec 2010: 86). Yksistään siirtolaisuus-termin sisältö on siis 

muuttunut ennustamattomaksi: siitä ei voi päätellä siirtolaisen sosiokulttuurisen 

taustan piirteitä, ja vaihtelua on lisäksi muuttamisen motivaatioissa ja kulkurei-

teissä (Vertovec 2010: 86; Blommaert & Rampton 2011: 1). Vaikka superdiversi-

teetti on hyvin yleinen ilmiö nykypäivän siirtolaisuudessa, se on kuitenkin saanut 

julkisessa keskustelussa vain vähän huomiota (Vertovec 2010: 89–90). Blommaert 

ja Rampton (2011) argumentoivat, että nykyinen monikulttuurisuus tarkoittaa sitä, 

että etnisen vähemmistön paradigma on vähitellen korvautumassa superdiversitee-

tin käsitteellä. Enää ei siis puhuta vain vähemmistöistä, kun puhutaan moninaisuu-

desta, vaan konsepti kattaa laajemman joukon tilanteita ja henkilöitä. Superdiver-

siteetin paradigmaan sopivat myös omat informanttini, jotka eivät ole varsinainen 

vähemmistöryhmä Japanin eivätkä liikkuvuuden näkökulmasta. Japaninsuomalai-

set edustavat pikemminkin kasvavaa ryhmää, joka koostuu yksittäisistä, liikkuvai-

sista henkilöistä. 

Transnationaalisuus on laaja käsite, jonka taustalla vaikuttavat poliittis-ekono-

miset tekijät. Se on alkanut tarkoittaa paitsi ylikansallisten yhtiöiden toimintaa ym-

päri maailmaa myös ihmisten ja kulttuurien siirtymistä fyysisessä ja sosiaalisessa 

tilassa (Wei & Hua 2013: 517). Transnationalismi sisältää itsessään transnationaa-

lisen maahanmuuton (Levitt 2001: 201–202; Portes 2001: 186). Sillä kuvataan kyt-

köksiä, joita nykysiirtolaisilla on kotimaihinsa ja yhteisöihinsä (esim. Huttunen 

2006: 78; Vertovec 2010), ja sitä, kuinka teknologian ja liikkuvuuden lisääntyessä 

transnationalismi on muuttanut sosiaalisia rakenteita sekä siirtolaisten lähtömaissa 

että uusissa kotimaissa (Vertovec 2010: 89–90). Toisinaan se taas on määritelty 

                                                        
2 Samassa yhteydessä on käytetty myös termiä diaspora (Shi 2005: 58), jonka on katsottu olevan trans-
nationalismia rajatumpi käsite: kahden tai useamman paikan erityistä riippuvuussuhdetta korostava (dia-
sporasta laajemmin esim. Brah 2007). 
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kansainvälisyyden vastineeksi, joka kuitenkin tarkoittaa rajojen yli liikkumista ai-

nakin jossain määrin valtiollisista toimijoista riippumatta (Forsander 2001: 50–54). 

Pennycookin (2007b: 6) mukaan transnationaalisuus viittaa prosesseihin, 

joissa kulttuurisia ja lingvistisiä resursseja lainataan, sekoitetaan ja uusinnetaan. 

Niinpä transnationalismin rajoja ylittävä ote on käypä näkökulma siirtolaisuuden 

ja kielen tutkimukseen. Transnationaalinen käännös on kiinnittänyt huomion ilmi-

öihin, jotka eivät rajoitu kansallisvaltioihin traditionaalisessa mielessä. Ne sen si-

jaan ylittävät kansallisia rajoja erilaisina siirtyminä (transfers) ja keskinäisenä vuo-

rovaikutuksena. Nämä ilmiöt eivät näy vain kasvaneena liikkuvuutena vaan moni-

naistuneena vuorovaikutuksen muotoina ja kanavina. (Halonen, Ihalainen & Saari-

nen 2015b: 15.) Liikkuvuudessa ja globalisaatiossa yksilön identiteetti ei voi enää 

ankkuroitua maantieteeseen, historiaan tai kieleen samalla tavalla kuin kansallis-

valtioiden rakentumisen aikaan (Smyth 2013). 

Transnationaalien ilmiöiden tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita käytänteistä 

ja merkityssysteemeistä, jotka pitävät yllä suhteita lähtömaahan ja muihin tärkeisiin 

paikkoihin asuinmaan ulkopuolella (esim. Faist 2000; Hannerz 1996). Tämän tut-

kimuksen tapauksessa niillä tarkoitetaan informanttien käyttämiä kieliä, jotka mah-

dollistavat kahden paikan välissä elämisen. Huttunen (2006: 55) on kiinnostunut 

siitä, miten valtioiden rajat ylittävä eletty tila rakentuu ja millaisista sosiaalisista 

suhteista se muodostuu. Transnationaalisuudessa – kuten muussakin vuorovaiku-

tuksessa – sosiaalisten suhteiden tärkeä muodostaja on kieli. Omalta osaltaan trans-

nationaalista tilaa ja suhteita ovat kielen lisäksi kielellä luodut diskurssit, jotka ra-

kentavat siirtolaisten ja heidän kotimaidensa todellisuutta. 

1.2.2 Vähemmistöt ja siirtolaisuuden muutos Japanissa 

Japanissa on noin 128 miljoonaa asukasta, joista arviolta kolmesta kuuteen miljoo-

naa on etniseltä taustaltaan muita kuin japanilaisia (Siddle 2011: 152–153). Vuonna 

2008 Japanissa oli pari miljoonaa rekisteröityä maahanmuuttajaa, kaksi prosenttia 

väestöstä, ja tänä päivänä kuusi prosenttia avioliitoista solmitaan japanilaisen ja 

ulkomaalaisen välillä (Sugimoto 2009: 1; ks. myös Nagatomo 2016: 70). Japanissa 

elää historiallisen kehityksen myötä syntyneiden vähemmistöjen ohella uusia, ra-

kenteellisen muutoksen synnyttämiä etnisiä vähemmistöjä. (Siddle 2011: 152–153.) 

Japanissa on siirtomaa-aikojen perintönä ollut pitkään kiinalais- ja korealaissiirto-

laisten vähemmistöryhmät, ja lisäksi maassa on omia etnisiä vähemmistöjä, kuten 

ainut ja okinawalaiset (esim. Clammer 2001: 119). Uusia vähemmistöjä taas edus-

tavat siirtotyöläiset ja ulkomaisten yritysten työntekijät (Siddle 2011: 152–153). 
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Lukuun ottamatta historiallisia ja etnisiä siirtolaisryhmiä sekä pientä määrää 

ulkomaalaisten yritysten työntekijöitä Japani on pitkään ollut hyvin suljettu maa 

sekä lailliselta että laittomalta siirtolaisuudelta (esim. Clammer 2001: 119; Mori 

2002: 239). Japanissa on vuoteen 1945 saakka ollut lähinnä oman maan sisäistä 

työsiirtolaisuutta sekä Kiinasta ja Koreasta peräisin olevaa työvoimaa (Sugimoto 

2003: 193; Weiner 2003: 53). Toisin kuin useat teollistuneet maat, Japani oli pit-

kään yksi harvoista maista, jotka eivät toisen maailmansodan jälkeen ottaneet vas-

taan suuria määriä kouluttamatonta työvoimaa. Tilanne jatkui pitkälle 1980-luvun 

lopulle asti, vaikka maa kärsi 1960- ja 1970-luvuilla työvoimapulasta. (Tsuda 1997: 

206; ks. myös Nagatomo 2016: 33, 35.) 

1980-luvulta lähtien globalisaatiolle ja työvoiman migraatiolle pitkään immuu-

nina pysynyt Japani on viime vuosikymmeninä saanut kokea muutoksen siirtolais-

tilanteessaan (Douglas & Roberts 2003: 3). Lisääntynyt työvoiman tarve on tuonut 

maahan työsiirtolaiset, ja sulkeutuneisuuden ajan jälkeen Japanista on tullut yksi 

suurimpia ulkomaisen työvoiman vastaanottajamaita (Clammer 2001: 119; 

Sugimoto 2003: 185, 193–194, 202, 204–205). Historiallisia ja etnisiä vähemmis-

töryhmiä, esimerkiksi kiinalaisia ja korealaisia siirtotyöläisiä, on Japanissa kutsuttu 

vanhoiksi siirtolaisiksi erotuksena uusista siirtolaisista (Murphy-Shigematsu 2003: 

197: Sugimoto 2003: 205)3, jotka muodostavat heterogeenisen joukon esimerkiksi 

maahanmuuton syiden perusteella (Komai 2001: 9; Murphy-Shigematsu 2003: 197: 

Sugimoto 2003: 205, vrt. Vertovec 2007 ja globaalin siirtolaisuuden moninaisuus). 

Uusien siirtolaisten joukossa on sekä matalan tulotason maista tulevia työläisiä että 

korkeasti koulutettuja väliaikaisia työntekijöitä (Weiner 2003: 52–53). Suurimman 

työsiirtolaisryhmän muodostavat Etelä-Amerikasta tulevat japanilaista alkuperää 

olevat siirtolaiset, nikkeijinit 4 , kun taas koulutetun työvoiman määrää lisäävät 

muun muassa ulkomaisten firmojen työntekijät (esim. Sugimoto 2003: 185, 193–

194, 202, 204–205; Weiner 2003: 53; ks. myös Mori 2002: 238). Uudet siirtolaiset 

ovat kasvattaneet rajusti ulkomaalaisten määrää Japanissa, ja ryhmään kuuluvat 

työläisten ohella liikemiehet, pakolaiset, opiskelijat, harjoittelijat, urheilijat, viih-

dyttäjät, kielenopettajat ja japanilaisten puolisot eri puolilta maailmaa. (Yamamoto 

                                                        
3 Siddle (2011: 159) nimittää uusia siirtolaisia tulokkaiksi (newcomer foreigners). Katso termistä myös 
Yamamoto (2001: 25) ja Sugimoto (2003: 204). 
4 Nikkeijin voi viitata muihinkin kuin Etelä-Amerikasta tuleviin siirtolaisiin, sillä sana tarkoittaa kirjai-
mellisesti ’japanilaista alkuperää oleva henkilö’. Myös nimitystä dekasegi käytetään, jos halutaan viitata 
yleisesti työsiirtolaisiin, joilla on aikomus palata takaisin kotimaahansa (Mori 2002: 237). Nikkeijineillä 
ei ole Japanin kansalaisuutta, mutta heillä on japanilaiset sukujuuret (esim. Siddle 2011: 158). 
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2001: 25; Murphy-Shigematsu 2003: 197; Sugimoto 2003: 205; Weiner 2003: 53; 

Siddle 2011: 159.) 

1980-luvun lopusta saakka ulkomaisen työvoiman liikkuvuus alkoi kehittyä 

kansalliseksi huolenaiheeksi Japanissa (Weiner 2003: 57). Useat japaninsuomalai-

sista edustavat koulutettua työvoimaa. He eivät ole osa laajaa yhteiskunnallista kes-

kustelua herättävää siirtotyöläisten joukkoa vaan lopulta pikemminkin suuressa 

mittakaavassa hyvin näkymätön osa Japanin siirtolaisuuden kirjoa (esim. Tsuda 

1997; Weiner 2003). Esimerkiksi Okamoto (2015) nimittää tällaisia ryhmiä esitel-

mässään ultravähemmistöiksi (ultra minor languages). Kuitenkin siirtolaisuuden 

moninaisuus tulisi ottaa huomioon kielikeskustelussa niin Japanissa kuin Suomes-

sakin. Myös Euroopassa kaivataan keskustelua siirtolaisuuden moninaisuudesta. 

Julkinen keskustelu keskittyy toisen maailmansodan jälkeisen sekä 1990-luvun 

siirtolaisuuden konventioihin perustuviin kysymyksiin, vaikka nykyiset sosiaali-

sesti jakautuneet ja laillisesti eriarvoiset siirtolaisryhmät kaipaisivat enemmän huo-

miota. (Vertovec 2007: 129, 2010: 86.) Seuraavassa alaluvussa siirryn siirtolaisuu-

den muutoksesta käsittelemään sitä, miten japaninsuomalaiset sijoittuvat siirtolai-

suuden kenttään. 

1.3 Japaninsuomalaiset ja siirtolaisuus 

Edellä esittelin globalisaatiota ja siirtolaisuuden muutosta sekä maailmanlaajuisesti 

että Japanin näkökulmasta. Nyt keskityn tilanteiden sijaan tarkemmin ihmisiin, ja-

paninsuomalaisiin. Kuten nykysiirtolaisuudessa yleensäkin, japaninsuomalaisten 

taustat ja muuton syyt vaihtelevat. Sosiolingvistinen tutkimus on usein keskittynyt 

vähemmistöihin, monikielisyyteen ja siirtolaisuuteen (ks. esim. Vertovec 2009), ja 

kasvavan pakolaistilanteen myötä katseet ovat kääntyneet moninaisiin kieliin ja 

kielikäytänteisiin. Vähemmälle huomiolle jäävät ne monet siirtolaiset, tässä ta-

pauksessa suomalaiset, jotka omasta tahdostaan muuttavat ulkomaille. Määrittelen 

japaninsuomalaiset suhteessa entiseen ja ennen kaikkea nykyiseen (suomalais)siir-

tolaisuuteen. Käsittelen suomalaissiirtolaisuuden aikaisempia suuntia sekä infor-

manttieni sijoittumista siirtolaisuuden kenttään. Lopuksi pohdin, miten japaninsuo-

malaisista pitäisi puhua eli kuinka he asettuvat nykysiirtolaisuuden termistöön. 
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1.3.1 Suomalaissiirtolaisuus muutoksessa 

Suomalaisten, kuten muidenkin suurina ryhminä kotimaastaan lähteneiden, massa-

muutto oli yleensä muuttoa paremman toimeentulon maihin. Ennen toista maail-

mansotaa Suomesta lähdettiin erityisesti Pohjois-Amerikkaan (Jönsson-Korhola 

2003: 12), kun taas sotien jälkeen 1960- ja 1970-luvuilla suurin muuttoliike suun-

tautui Ruotsiin (ks. esim. Snellman 2015: 197). Työn perässä lähdettiin kaukosiir-

tolaisiksi Kanadaan, Australiaan ja Yhdysvaltoihin. Myöhemmin 1990-luvulla 

Ruotsin osuus maastamuutosta supistui muualle Eurooppaan kohdistuneen muuton 

samalla kasvaessa. (Jönsson-Korhola 2003: 11, 13; Martikainen ym. 2006: 9.) Suo-

malaisten työperäiset massamuuttoaallot ovat ajoittuneet vuosikymmenien taakse, 

joten suomalaisilla on kohdemaissa jälkeläisiä jo ainakin kolmannessa polvessa 

(Jönsson-Korhola 2003: 14; ks. myös Karjalainen 2012: 106). Massoina muutta-

neita suomalaissiirtolaisia sekä heidän kieltään ja identiteettiään on tutkittu esimer-

kiksi amerikansuomalaisten (Karjalainen 2012) ja ruotsinsuomalaisten (Weckström 

2011) näkökulmasta. 

Jos suomalaisten muutto ennen olikin työperäistä massamuuttoa (ks. esim. 

Snellman 2015), se on nyt yksilöllisempää ja vapaampaa. Globaalilla tasolla mas-

samuutot ovat jälleen tulleet ajankohtaisiksi maailmantalouden muutosten myötä, 

mutta eri maat lähettävät ja vastaanottavat siirtolaisia kuin ennen (esim. Snellman 

2015: 212). Suurin osa haastattelemistani japaninsuomalaisista (ks. luku 2.2) on 

koulutettua työvoimaa, ja he ovat muuttaneet Japaniin yksilöinä ilman taloudellista 

pakkoa, toisin kuin aikaisemmat, korkeamman elintason ja työpaikkojen perässä 

lähteneet suomalaissiirtolaiset. Japaninsuomalaiset ovat muuttaneet yksilöinä ei-

vätkä varsinaisesti muodosta yhteisöitä. Korkeasti ammattitaitoiset henkilöt ovat 

OECD:n määritelmän mukaan niitä, jotka ovat läpäisseet korkeakoulun, yleensä 

yliopistotutkinnon (Freitas, Levatino & Pécoud 2012: 1), erotuksena varsinaisesta 

työsiirtolaisuudesta, joka on usein liitetty matalaan koulutustasoon ja suorittavaan 

työhön (Weiner 2003: 52–53). Koulutetun ja kouluttamattoman työvoiman sisällä 

kuitenkin on variaatiota, eivätkä työmarkkinat ole yhtenäinen abstrakti systeemi, 

eikä näin pitäisi ajatella globaaleistakaan työmarkkinoista (Freitas ym. 2012: 2). 

Japaninsuomalaisten liikkuvuuden vapautta voisi kuvata eliittisiirtolaisuus, 

jossa ihmiset liikkuvat paljon sekä valtioiden sisällä että globaalisti (Dong 2012: 

35–36). Tällaisia ekspatriaatteja tai eliittisiirtolaisia on tutkittu kielellisestä näkö-

kulmasta vain vähän esimerkiksi työsiirtolaisiin verrattuna (esim. Dong 2009). 

Eliittisiirtolaiset jäävät sosiolingvistisessä tutkimuksessa usein huomiotta, sillä siir-

tolaistutkimuksessa painotetaan usein vähemmistö- ja eriarvoisuuskysymyksiä 
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(Vertovec 2007; Blommaert 2012; Dong 2012: 35–36). Se ei silti tarkoita, että ja-

paninsuomalaisten kaltaisten siirtolaisten kielikysymysten tarkasteleminen olisi 

turhaa. Esimerkiksi Dong (2012: 35–36) kuvaa tutkimiaan kiinalaisia eliittisiirto-

laisia erittäin liikkuvaisiksi henkilöiksi (highly mobile), joiden saatavilla on monia 

kieliä. Hän argumentoi, että tällaiset siirtolaiset ovat mukana moninaistamassa glo-

balisoituvaa maailmaa kielellisesti ja kulttuurisesti. Informanttieni kaltaisia ekspat-

riaatteja on siis yhä enemmän, ja he muiden siirtolaisten ohella ovat osa laajempaa 

globalisaation prosessia (Blommaert 2010), jossa heidän diskurssinsa ja kielelliset 

käytänteensä muotoutuvat. Globalisaatiota, liikkuvuutta ja monikielisyyttä onkin 

hyvä tarkastella useasta näkökulmasta ja useiden eri kielenkäyttäjäryhmien kan-

nalta, jotta voidaan luoda kuva laajemmista diskursseista lähellä ja kaukana – Suo-

messa ja Euroopassa tai esimerkiksi Japanissa. 

Siirtolaisuudessa tapahtunut muutos on yksi erottava tekijä aiempien tutkimus-

ten ja omien informanttieni välillä. Sen lisäksi Japanin konteksti ja siirtolaisten su-

kupolvi ovat aiemmasta poikkeavia. Japanissa ulkomaalaisiin ja muihin kieliin suh-

tautuminen luo japaninsuomalaisten kielikäsityksille erilaisen ympäristön verrat-

tuna muihin ulkomailla asuviin suomalaisryhmiin. Tämä käy ilmi jo informanttieni 

haastatteluissa, sillä yksistään arkinen oleminen on erilaista Japanissa kuin länsi-

maissa. Tähän vaikuttaa ensinnäkin suomalaisten japanilaisista erottuva ulkonäkö, 

jolloin tilanne on eri kuin vaikkapa Weckströmin (2011: 1, 103–104, 108, 150) tut-

kimilla ruotsinsuomalaisilla. Haastateltavani Eeva (informanttien nimet on muu-

tettu) kertoo esimerkin, jossa hänen Japanissa kasvanut lapsensa oli vaivaantunut 

äidin ulkomuodosta: Sit se sano mulle et äiti värjää sun tukka mustaks (ks. myös 

Kavanagh 2013). Joukosta erottuminen on Eevan mukaan johtanut tilanteisiin, 

joissa kieli- ja kansallisuuskysymykset ovat nousseet esille: kaikki ulkomaalaiset 

oli amerikkalaisia. Paikallisten ennakko-oletukset osaltaan vaikuttavat näkemyk-

siin kielestä. Ruotsissa on tietty näkemys siitä, millaisia naapurimaalaiset ovat (ks. 

Weckström 2011), mutta Japanissa suomalaiset törmäävät odottamattomiin käsi-

tyksiin. Eeva kertoo: ne lapsille sano että puhu englantia - - tytär saatto sannoo 

että emmä puhu englantia, että mä puhuv vaan suomee ja japania. Kielidiskurs-

seissa varmasti näkyy se, että toisin kuin vaikka monesti Euroopassa, Japanissa ei 

voikaan totutusti käyttää englantia. Informanttini Tatu kuvaakin, kuinka englan-

nilla siel ((koulussa)) ei - pärjänny. Kommentti ei kuvasta ainoastaan vuosikym-

meniä sitten japanilaiseen kylään riisipellol laidalle ummikkoina tulleiden suoma-

laisten elämää, vaan sama tilanne jatkuu 2010-luvulla. 
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Kontekstin lisäksi japaninsuomalaiset erottaa aiemmista tutkimuksista suku-

polvikysymys. Karjalainen (2012) on tarkastellut amerikansuomalaisten kielielä-

mäkertoja kolmessa polvessa ja Weckström (2011) toisen polven ruotsinsuomalais-

ten diskursiivisia konstruktioita, tarkemmin representaatioita suomalaisuudesta. 

Straszer (2011) taas kartoittaa ja vertaa tutkimuksessaan Suomessa ja Ruotsissa 

asuvien toisen polven unkarilaisten kielen käyttöä ja valintaa sekä kielen ja sen 

kulttuurisen perinnön merkitystä identiteetille. Iskanius (2006) puolestaan on tut-

kinut Suomessa asuvien venäläisten maahanmuuttajanuorten kieli-identiteettiä. 

Tutkimani japaninsuomalaiset ovat ensimmäisen sukupolven edustajia, vaikkakin 

toinen ja osin kolmas polvi ovat jo kasvamassa. Toisin kuin toista polvea koske-

vissa tutkimuksissa (esim. Weckström 2011: 17; Karjalainen 2012), väitöskirjas-

sani ei tule ongelmaa sen määrittelemisessä, keitä tutkittavani ovat. He ovat kaikki 

syntyneet Suomessa, ja molemmat vanhemmat ovat suomenkielisiä. Sen sijaan on 

tarpeen määritellä, millaisia siirtolaisia he ovat globalisaation näkökulmasta Japa-

nin kontekstissa. 

1.3.2 Japaninsuomalaiset siirtolaisuustermistön valossa 

Olen edellisessä alaluvussa esittänyt, miten japaninsuomalaiset poikkeavat aiem-

pien samankaltaisten tutkimusten informanteista ja aiemmista suomalaissiirtolai-

sista. Kuten on todettu, nykysiirtolaisuus on moninaistunut ja siirtolaisen määrittely 

on vaikeaa. Tässä luvussa pohdin, miten japaninsuomalaiset istuvat siirtolaister-

mistöön – millä nimityksellä heistä pitäisi puhua? 

Sana siirtolainen on Kielitoimiston sanakirjan mukaan (KS 2017 s.v. siirtolai-

nen) käsitettävissä juuri työperäiseksi siirtolaisuudeksi: ’henkilö joka muuttaa py-

syvässä tarkoituksessa toiseen maahan (hankkiakseen sieltä toimeentulonsa)’. Sa-

moin Martikainen ynnä muut (2006: 25) sanovat sen nykymerkityksessään viittaa-

van toimeentulon hankintaan, ja Räty (2002: 11) taas määrittelee siirtolaiset vapaa-

ehtoisesti maasta toiseen muuttaviksi henkilöiksi. Edellä kuvatun perusteella en 

kutsuisi japaninsuomalaisia siirtolaisiksi, vaikkakin moni heistä on mennyt Japa-

niin töihin (tosin ei Japanin näkökulmasta työsiirtolaisiksi, ks. luku 1.2.2). Kuiten-

kin voisi ajatella, että ilmiönä siirtolaisuus sisältää sekä maahanmuuton että maas-

tamuuton, jolloin se kuvaisi informanttieni tilannetta sekä Suomen että Japanin 

kannalta. 

Maahanmuuttaja-termin nähdään sisältävän kaikki eri syistä muuttaneet (Räty 

2002: 11; Martikainen ym. 2006: 25), tosin ilmeisesti Suomen näkökulmasta. Toi-

nen vaihtoehto siis olisi kutsua japaninsuomalaisia maahanmuuttajiksi ’maahan 
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muuttava tai muuttanut henkilö’ (KS 2017 s.v. maahanmuuttaja), joita he Japanissa 

ovat. Tätä vastaan kuitenkin mielestäni puhuu se, että maahanmuuttaja-termillä 

saattaa olla Suomen nykyisen maahanmuuttotilanteen, erityisesti vuodesta 2015 al-

kaneen pakolaistilanteen, takia nimenomaan pakolaisiin viittaava merkitys (ks. ter-

mien eroista lisää esim. Räty 2002: 11; Martikainen ym. 2006: 25). Siirtolainen 

voisi siis tässä mielessä olla maahanmuuttajaa neutraalimpi nimitys. Maastamuut-

taja-termi (KS 2017 s.v. maastamuuttaja) taas ei ota huomioon japaninsuomalais-

ten tilannetta uudessa kotimaassaan. 

Yksistään suomenkielisen sopivan termin löytäminen japaninsuomalaisille ha-

vainnollistaa hyvin Vertovecin (2007) kuvaamaa siirtolaisuuden moninaisuutta (ks. 

luku 1.2.1) ja sitä, että ulkomaille muuttaneiden henkilöiden tilanteet eivät välttä-

mättä ole muuttumattomia. Japaninsuomalaiset ovat saattaneet aluksi termistön va-

lossa olla maahanmuuttajia ja sitten siirtolaisia, koska useimmat päätyivät pysy-

västi Japaniin erilaisten vaiheiden (ulkomailla oleskelun, Japanissa opiskelun, puo-

lison löytämisen) jälkeen. Douglas ja Roberts (2003: 3–4) kutsuvat Japanissa asu-

via koulutettuja väliaikaisia työntekijöitä nimellä transnationaaliset siirtolaiset vii-

tatessaan henkilöihin, jotka liikkuvat eri maiden välillä elämäntilanteiden ja työ-

mahdollisuuksien mukana. 

Japaninsuomalaisia voi ehkä muuton motivaatioiden pohjalta parhaiten ku-

vailla työperäisiksi muuttajiksi, koulutetuksi työvoimaksi, opiskelijoiksi tai jopa 

kykyjensä koettelijoiksi (nimityksistä ks. Peltonen 1998: 879; Siddle 2011: 152–

153), jotka kaikki näyttävät yhdistyvän termiin ekspatriaatti (Peltonen 1998: 877; 

Siddle 2011: 152–153). Se merkitsee ’kotimaansa ulkopuolella omasta tahdostaan 

(tilapäisesti) asuvaa henkilöä’ (KS 2017 s.v. ekspatriaatti). Ekspatriaateiksi nime-

tään usein firmojen ulkomaisiin toimipisteisiin lähetettyjä henkilöitä (ks. esim. Pel-

tonen 1998; Zhang & Harzing 2016; Zhang, Harzing & Fan 2018). Vaikka infor-

manteistani kukaan ei ole muuttanut Japaniin työpaikan lähettämänä, on informant-

tieni tilanteissa yhtymäkohtia sekä transnationaaliin siirtolaisuuteen että ekspat-

riatismiin. 

Ekspatriatismin käsite ja transnationaalisuus kytkeytyvät liikkuvuuden sosio-

lingvistiikkaan, jota käsittelen tarkemmin luvussa 3.2. Ekspatriaatit edustavat 

transnationaalisuutta, joka eroaa siirtolaisuuden transnationaalisuudesta. Aiemman 

suomalaissiirtolaisuuden (ks. luku 1.3.1) ja nykyisenkin transnationaalin siirtolai-

suuden voisi pääasiassa ajatella tarkoittavan sellaisia ryhmiä, joita jokin seikka 

työntää pois lähtömaasta. Kyseessä voivat olla esimerkiksi taloudellinen tilanne tai 

lähtömaan epävakaat olosuhteet. Siirtolaisuuden moninaistumisen myötä on kui-

tenkin eriytynyt ryhmiä – tai pikemminkin yksilöitä –, joista pitää puhua toisella 
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tavalla. Tutkimieni japaninsuomalaisten siirtolaisuustilanteissa ja kielellisissä ti-

lanteissa onkin ehkä mieluummin yhtymäkohtia ekspatriatismiin kuin edellä kuvat-

tuun transnationaaliin siirtolaisuuteen. Ekspatriaatit edustavat ensinnäkin transna-

tionaalisuutta, jossa korostuvat lähtijän tekemät yksilölliset valinnat. Tällaisten siir-

tolaisten lähtemiseen vaikuttavat pikemminkin tekijät, jotka vetävät heitä lähte-

mään ulkomaille: esimerkiksi opiskelu- ja työmahdollisuudet tai vaikkapa uusien 

kokemusten ja haasteiden viehätys (esim. Peltonen 1998: 884). Toiseksi suhde eks-

patriaattien kohdemaan kielen hallitsemisen ja sosiaalis-ekonomisen aseman välillä 

ei ole yhtä tiivis kuin siirtolaisilla (Zhang & Harzing 2016: 782). Kolmanneksi 

termi ekspatriaatti kuvaa siirtolaisuuden häilyvyyttä yleisesti ja yksittäisen henki-

lön kannalta, sillä sekä henkilön tilanne että hänen näkemyksensä omasta siirto-

laisidentiteetistään voivat olla epämääräisiä. Nimittäin muutto Japaniin on haasta-

teltavieni tapauksessa monesti ensin ehkä suunniteltu tilapäiseksi (vrt. Peltonen 

1998: 887; Zhang & Harzing 2016: 779). Kuitenkin monet ovat sittemmin jääneet 

Japaniin pysyvästi usein parisuhteen tai työpaikan takia. Osa Peltosen (1998: 887) 

haastattelemista ekspatriaateista kieltäytyi spekuloimasta mahdollista paluutaan 

kotimaahan. Samoin tutkimukseni haastatteluista käy ilmi, että informanteilla ei 

monesti ole varmuutta siitä, kuinka kauan he aikovat asua Japanissa. Firmojen lä-

hettämien työntekijöiden tapauksessa ekspatriaattiasema vaikutti kielitilanteeseen: 

haluun oppia uuden maan kieltä tai yleensäkin kielitaidon tasoon ulkomaille läh-

dettäessä. Kieleen kytkeytyivät kokemukset uuteen kotimaahan sopeutumisesta ja 

mahdolliset ulkopuolisuuden tunteet. (Peltonen 1998: 887; Zhang & Harzing 2016.) 

Näitä samoja kokemuksia on myös informanteillani, mutta ne eivät johdu niinkään 

ulkopuolisen tahon asettamista kielitaitovaatimuksista kuin sisäisistä tekijöistä ja 

elämisestä kielen kanssa japanilaisessa yhteiskunnassa – ei firmassa. 

Näen ekspatriaatit – ja siten japaninsuomalaiset – yhdenlaisena siirtolaisryh-

mänä tai transnationaalin siirtolaisuuden muotona. Ottamatta kantaa japaninsuo-

malaisten informanttieni yksittäisiin tilanteisiin kutsun heitä tästä alkaen pääasiassa 

joko japaninsuomalaisiksi tai ekspatriaateiksi, sillä katson ekspatriaatin kattavan 

useimmat informanttieni elämäntilanteet. Puhun myös siirtolaisuudesta ja (japanin-

suomalaisista) siirtolaisista silloin, kun tutkimuksessani japaninsuomalaisten tilan-

teet limittyvät siirtolaisuuden kysymyksiin yleensä. 

1.4 Tutkimuksen yhtymäkohtia ja rajanvetoja 

Laajimmillaan työni on monikielisyystutkimusta, mutta rajaan näkökulmani siirto-

laisuutta ja kieltä käsittelevään tutkimukseen. Tutkin informanttieni kielipuhetta, 
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joten tutkimukseni on osa kielidiskurssien, -käsitysten, -asenteiden, -identiteettien 

ja kieli-ideologioiden tutkimuskenttää. Metodisesti tutkimukseni kiinnittyy korpus-

avusteisen diskurssianalyysin alaan ja sen kriittisestä lingvistiikasta kumpuavaan 

suuntaukseen. Tämän luvun tarkoitus on kartoittaa työni sijoittumista aikaisemman 

tutkimuksen kenttään ja rajata näkökulmaani. 

Kielen, kulttuurin, identiteetin ja kieli-ideologioiden kysymykset ovat usein 

esillä vähemmistö- ja monikielisyystutkimuksessa. Niissä tarkastellaan esimerkiksi 

kielenkäyttäjäryhmien välisiä suhteita, ryhmään kuulumista ja kielellisiä valintoja. 

Tästä esimerkkejä ovat muun muassa Lindgrenin (2000) tutkimus Helsingin saa-

melaisten, Kunnaksen (2006) vienankarjalaisten ja Laihosen (2009) Romanian Ba-

natin alueen vähemmistöjen parissa. Mólnar Bodrogi (2015) taas on käsitellyt vä-

hemmistölehdissä esiintyviä kieli-ideologioita. Varsinkin pohjoismaisessa konteks-

tissa vähemmistökielitutkimus on keskittynyt pohjoiskalotin vähemmistöihin ja 

kielipolitiikkaan (ks. tarkemmin Halonen, Ihalainen & Saarinen 2015b: 12). Pro 

gradu -tutkielmia vähemmistökielisten kielellisestä identiteetistä ovat tehneet esi-

merkiksi Arola (2004) meänkielisten ja Räisänen (2006) kveenien parissa. Kielivä-

hemmistöjen ja yleensäkin kielikäsitysten ja -ideologioiden tutkimukseen kytkey-

tyy usein kielipolitiikka, jossa nousevat esiin kielen ja vallan kysymykset. Työni ei 

ole samalla tavalla vähemmistökielitutkimusta kuin edellä mainitut tutkimukset, 

vaikka japaninsuomalaiset ovat yhdenlainen – tosin melko näkymätön – vähem-

mistö Japanissa. En myöskään suoranaisesti käsittele kielipolitiikkaa, vaikka se 

väistämättä tulee jollain tavalla esille, kun olen tekemisissä kieli-ideologioiden 

kanssa. On vielä mainittava, että työssäni voitaisiin ajatella olevan kytköksiä myös 

kansanlingvistiseen tutkimukseen, käsittelenhän maallikoiden näkemyksiä kielestä. 

Eri siirtolaisryhmien kieltä ja identiteettiä on tutkittu diskurssianalyysin mene-

telmin jo pitkään. Tutkimussuuntauksessa on tällä hetkellä esillä erityisesti maa-

hanmuuttoon tai suuriin siirtolaisryhmiin keskittynyt tutkimus (ks. esim. Vertovec 

2009). Keskityn kuvaamaan yhtymäkohtia tutkimukseen, jossa käsitellään Suo-

meen ja lähialueille tulleita siirtolaisia sekä ulkomaille siirtolaisena muuttaneita 

suomalaisryhmiä. Suomeen ja lähialueille tulleita siirtolaisia ja kielikysymyksiä 

ovat tarkastelleet väitöskirjoissaan esimerkiksi Iskanius (2006) ja Straszer (2011). 

Iskanius (2006) tutkii venäläisten maahanmuuttajanuorten kieli-identiteettejä kyse-

lylomakkeen ja haastattelujen yhdistelmällä. Hän kuvaa opiskelijoiden kieli-iden-

titeetin suhdetta kieli- ja kulttuuritaustaan, suomen ja venäjän kieleen ja kielen pu-

hujiin sekä kielten käyttöön ja itsearvioituun kielitaitoon (Iskanius 2006: 83). 

Straszer (2011) taas tutkii unkarilaisia toisen polven maahanmuuttajia Suomessa ja 

Ruotsissa. Tutkimuksessa keskeistä on kielen käyttö ja valinta sekä kielen ja sen 
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kulttuurisen perinnön merkitys identiteetille. Straszer tarkastelee unkarilaisten kie-

lellistä tilannetta perhe-, yksilö- ja ryhmätasolla ja tekee johtopäätöksiä tulevaisuu-

den kielen valinnasta, säilyttämisestä ja vaihdosta unkarilaisten parissa kahdessa 

Pohjoismaassa. (Straszer 2011: 17, 21.) Aiheensa puolesta tutkimukselleni on lä-

heinen myös Muhosen (2014) tutkimus monikielisestä radiodiskurssista. Siinä tar-

kastellaan diskursseja, diskurssikäytänteitä ja repertuaareja suomalaisissa nuori-

solle suunnatuissa radiolähetyksissä Suomessa ja Ruotsissa (Muhonen 2014: 7). 

Lähimpänä omaa tutkimustani ovat suomalaissiirtolaisten kielikäsityksiä, 

-identiteettejä ja -ideologioita käsittelevät diskurssianalyyttiset tutkimukset, kuten 

Aallon (2015) artikkeli sekä Weckströmin (2011) ja Karjalaisen (2016) väitöskirjat. 

Aalto (2015) hahmottaa artikkelissaan brysselinsuomalaisten nuorten kuvauksia 

suomalaisuudesta, suomen kielestä sekä kielitaidosta. Weckström (2011) taas ana-

lysoi ruotsinsuomalaisen diskursiivisia konstruktioita, representaatioita suomalai-

suudesta. Hän käsittelee haastateltavien kuvauksia suomalaisesta identifikaatiosta 

ja kielten merkityksestä. Lisäksi hän tarkastelee siirtolaisuuden ja toisen sukupol-

ven käsitteiden rakentumista kirjallisuudessa ja haastateltavien kuvauksissa. Tutki-

muksessa paljastuu, kuinka siirtolaiset puhuvat kieliasioista ja millaisia rooleja eri 

kielet – suomi ja ruotsi – saavat heidän elämässään. (Weckström 2011: 13.) Karja-

lainen (2012) taas hahmottelee amerikansuomalaisten kielielämäkertoja neksus-

analyysin avulla, ja analyysia kannattelevat teoriat kieli-ideologioista, asemoitumi-

sesta ja erilaisista äänistä. (Karjalainen 2012: 103–105.) Tutkimus käsittelee haas-

tateltavien kokemuksia suomen kielen resurssien toimintamahdollisuuksista, mer-

kityksistä ja niiden muutoksista. Karjalainen tarkastelee näitä asioita neksusanalyy-

sin kautta risteyminä, joissa keskeisiä ovat haastateltavien elämänkaareen yhdisty-

vät merkitykselliset toimijat, kontekstit sekä erilaiset ideologiat (Karjalainen 2012: 

97). 

Pro gradu -tutkielmia suomalaissiirtolaisten kielikäsityksistä ja identiteeteistä 

on tehty esimerkiksi osana Oulun yliopiston Tietoisuus, kieli ja identiteetti -han-

ketta. Hankkeessa syntyivät esimerkiksi Yhdysvalloissa asuneita suomalaisia (Lap-

palainen 2002) ja ulkomailla pitkään asuneita suomalaisnuoria (Häkkilä 2002) kä-

sittelevät työt. Molemmissa tutkittiin suomalaisten käsityksiä suomen kielestä ja 

suomalaisuudesta. Muita suomalaissiirtolaisia koskevia pro gradu -tutkielmia ovat 

esimerkiksi Polven (2007) tutkimus britanniansuomalaisten kansallisesta ja kielel-

lisestä identiteetistä sekä Reinikan (2007) ruotsinsuomalaisten suomen kieleen suh-

tautumista käsittelevä tutkimus. 
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Suomessa suomalaisten parissa on myös jonkin verran tehty opinnäytteitä kie-

likäsityksistä. Niemelän (2016) pro gradu -tutkielma käsittelee oululaisopiskelijoi-

den asenteita maahanmuuttajien puhumaa kieltä kohtaan. Holmi (2008) ja Tyni 

(2003) taas ovat tutkineet suomalaisten kieliasenteita yleisemmällä tasolla: Holmi 

analysoi lukiolaisten kieliasenteita ja Tyni Oulun yliopiston opiskelijoiden käsityk-

siä suomen kielen merkityksestä. 

Tutkimukseni kytkeytyy paitsi kieli-ideologioiden ja -diskurssien sekä moni-

kielisyyden kenttään myös korpustutkimukseen. Työni on korpusavusteista dis-

kurssintutkimusta, joka itsessään kattaa suuren joukon lähtökohdiltaan ja kielinäke-

myksiltään erilaisia tutkimuksia (ks. esim. Baker & McEnery 2015a). Menetelmien 

yhdistelmää on käytetty esimerkiksi median diskurssien ja poliittisen diskurssin 

tarkastelussa (esim. Hunston 2002: 110; McEnery ym. 2006: 111; Partington, 

Duguid & Taylor 2013: 10–11; Bevitori 2015; Potts 2015) tai selvittämässä erilaisia 

retorisia keinoja, kuten ironiaa ja metaforia (Partington ym. 2013). Samoin on tar-

kasteltu muun muassa akateemista diskurssia (Bondi 2015; Buttery, McCarthy & 

Carter 2015; Hardy 2015) sekä erilaisia sosiaalisessa mediassa eläviä diskursseja 

(Baker & McEnery 2015b; Hunt & Harvey 2015). Tutkimustani lähimpänä on kor-

pusavusteisen diskurssianalyysin suuntaus, jossa tutkimusten taustat ovat kriitti-

seen lingvistiikkaan ja sosiaalisiin teorioihin pohjautuvassa diskurssintutkimuk-

sessa (esim. Baker & McEnery 2015a: 4, 6). Suuntauksen piirissä on tutkittu muun 

muassa erilaisia ihmisryhmiä ja niihin suhtautumista: vähemmistöjä ja niiden rep-

resentaatioita. Esimerkiksi Salama (2011) tarkastelee kirjallisuudessa esiintyviä is-

lamiin liitettyjä ristiriitaisia ideologioita ja Baker ja Gabrielatos (2008) taas analy-

soivat pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden diskursiivisia konstruktioita sanoma-

lehdissä (ks. lisää esim. Hunston 2002: 14, 109, 123; Baker ym. 2008: 275; Baker 

2009: 73). 

Diskursseja ja korpusmetodeja on yhdistetty enimmäkseen kirjoitetun aineis-

ton analyysissa, eikä menetelmällä ole tietääkseni tutkittu kielidiskursseja tai -ideo-

logioita. Metodi on muutenkin Suomessa uudehko: sitä ei ole juurikaan käytetty 

ainakaan lingvistiikassa. Muutamia uusia avauksia kuitenkin on, kuten osoittavat 

Jantusen (tulossa) sekä Karjalaisen, Luodonpää-Mannin ja Laippalan (2017) tutki-

mukset. Jantunen (tulossa) tarkastelee artikkelissaan korpusavusteisella avainsana-

analyysilla homouteen ja heterouteen liitettyjä toistuvia diskursseja. Karjalainen 

ynnä muut (2017) taas tutkivat avainsanojen aktivoimia hyvinvoinnin diskursseja 

puolueiden eduskuntavaaliohjelmissa. Probirskaja (2009) käyttää käännöstieteen 

alan väitöskirjassaan korpusavusteista analyysia tarkastellessaan kahdenvälisiä 

valtiosopimuksia avainsana-analyysin valossa. Muutamia pro gradu -tutkielmiakin 
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on tehty: Pakulan (2016) työ edustaa käännöstieteitä ja Lillqvistin (2010) fennis-

tiikkaa. Lillqvist (2010) hyödyntää työssään korpusta työttömyyteen ja työttömiin 

liittyvien diskurssien analyysivälineenä. Tutkimukseni kertoo omalta osaltaan kie-

lestä siirtolaisuudessa ja antaa panoksensa kielikäsitysten, -diskurssien ja -ideolo-

gioiden tutkimukseen. Menetelmävalinta toivottavasti antaa jotain uutta puhuttujen 

aineistojen ja haastatteluaineistojen diskursiiviseen tutkimiseen. 

1.5 Tutkimuskysymykset 

Japaninsuomalaiset elävät muuttuvissa monikielisissä tilanteissa sekä maailman-

laajuisella tasolla, osana Japanin yhteiskuntaa, että henkilökohtaisessa kielellisessä 

arjessaan. Tarkastelen, kuinka eri kielet – suomi, japani ja englanti – rakentuvat 

tässä kontekstissa informanttieni puheessa ja kuinka japaninsuomalaiset informan-

tit asemoivat itsensä eri kieliin. Japaninsuomalaisten puhumisen tavoissa paljastuu, 

mitkä Suomessa ja maailmalla elävistä kielidiskursseista ovat luonteeltaan sitkeitä 

ja hitaasti muuttuvia, vaikka kielelliset tilanteet ovat käyneet häilyviksi ja muuttu-

viksi. Toiseksi voi havaita, mitkä merkitykset ja konseptit tulevat uudelleen neuvo-

telluiksi – missä suhteessa diskurssit siis ovat muutokselle alttiita. 

Haluan tietää, kuinka korpusavusteinen analyysi soveltuu kielidiskurssien tut-

kimiseen puhutusta suomenkielisestä aineistosta. Korpusavusteisesti on tutkittu 

enemmän kirjoitettuja kuin puhuttuja aineistoja, ja tietääkseni korpusavusteista dis-

kurssianalyysia ei ole sovellettu aikaisemmin kielikysymysten analysointiin. Ole-

tan, että omat haasteensa asettaa yhtäältä suomen kielen rikas morfologia ja toi-

saalta puhutun kielen käyttäytyminen yhdessä korpusohjelman kanssa (ks. myös 

Jantunen, Brunni, Lehto & Airaksinen 2014; Brunni, Lehto, Jantunen & Airaksinen 

2015). Otan selvää, mitä korpusavusteinen analyysi kertoo japaninsuomalaisten 

kielidiskursseista eli millaisia merkityksiä, tehtäviä ja rooleja he antavat kielille. 

Lisäksi haen korpusmetodeilla ja niiden taustaoletuksilla tarttumapintaa kielidis-

kursseihin. 

Tutkimus antaa tietoa kielidiskurssien taustalla olevista ideologioista, ja aineis-

tossa pintautuvat diskurssit taas lisäävät ymmärrystä yhteiskunnassa siirtolaisuu-

den kautta tapahtuvista kielellisistä muutoksista. Tavoittelen yksilönäkökulman 

kautta yhteisöllistä hyötyä. Mitä vaikutuksia on kielidiskursseilla ja kielellisillä va-

linnoilla paitsi yksilöiden elämässä myös muuttuvissa yhteisöissä, ja miten tätä tie-

toa voisi hyödyntää? 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 
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1. Miten informantit puhuvat eri kielistä eli millaisia kielidiskursseja haastatteluissa 

ja keskusteluissa rakentuu? 

2. Miten toimii suomenkielisen haastattelu- ja keskusteluaineiston korpusavustei-

nen analyysi ja millaisen kuvan se antaa kielidiskursseista? 

1.6 Tutkielman rakenne 

Olen johdannossa esitellyt tutkimuksen taustaa ja yhtymäkohtia sekä tutkimusky-

symykseni. Luvussa 2 esittelen aineiston ja informanttini, minkä jälkeen käsittelen 

tutkimuksen teoreettista viitekehystä luvussa 3. Siinä luon katsauksen siihen, miten 

liikkuvuus on vaikuttanut sosiolingvistiseen tilanteeseen ja muuttanut käsityksiä 

kielistä ja kielimuodoista. Käsittelen sosiolingvististä muutosta, joka on käynnissä 

siirtolaisuuden ja globalisaation myötä. Uusia sosiolingvistisiä tilanteita kuvaa-

maan tarvitaan uusia termejä sekä näkökulmia kieliin ja monikielisyyteen (esim. 

Blackledge & Creese 2010; Blommaert 2013: 613–614). Tutkimukseni kiinnittyy 

kieli-ideologioihin, kielen ja kulttuurin kysymyksiin sekä käsityksiin identiteetistä 

ja äidinkielestä. Esittelen näitä teemoja ensin yleisellä tasolla, minkä jälkeen kerron 

Japanissa ja Suomessa vallitsevista kieli-ideologioista sekä Japanin kielipoliitti-

sesta ilmapiiristä. 

Tutkimusmenetelmiäni selostan luvussa 4. Työssäni yhdistyy kaksi metodia – 

käytän korpusavusteista diskurssianalyysia. Yhtenä keskeisenä tehtävänä on testata 

näiden metodien yhteensopivuutta kielidiskurssien analysoinnissa. Esittelen en-

siksi diskurssianalyysia, sitten korpusmetodeja ja lopuksi näiden menetelmien sy-

nergiaa. Perustelen, mitä hyötyä aion saada menetelmiä yhdistämällä ja mitä kri-

tiikkiä menetelmien yhdistelmää kohtaan on esitetty. Metodiluvun lopussa kerron 

aineiston analyysin kulusta. 

Analyysiluku 5 koskee klusterianalyysin paljastamia diskursseja. Siinä esitte-

len kaikkien kolmen kielen kolme yleisintä klusteria ja niiden aktivoimat diskurssit. 

Luvussa 6 taas on tekemäni semanttisen preferenssin analyysi ja sen pohjalta eris-

tetyt diskurssit. Haen analyysiini kaksisuuntaista korpuksen ja diskurssien vuoro-

puhelua eli sitä, kuinka ne voivat yhdessä tuottaa uusia havaintoja aineistosta. Lo-

puksi, luvussa 7, esitän työni koonnin ja pohdinnan sekä arvioin metodivalintani 

toimivuutta. 
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2 Aineisto ja informantit 

Japanissa elää vakituisesti noin 600 Suomen kansalaista, suurin osa Suur-Tokion 

alueella (Suomen suurlähetystön kotisivut). Väitöskirjani informantit ovat Suo-

messa syntyneitä ja Japanissa asuvia suomalaisia, jotka ovat muuttaneet Japaniin 

eri aikoina ja eri syistä ja joiden kielelliset tilanteet ovat vaihtelevia. Aineisto, haas-

tattelut ja parikeskustelut, on kerätty useana eri vuonna. Koska informanttien han-

kintatapa ja haastattelut eroavat jonkin verran toisistaan, käsittelen niitä tässä lu-

vussa osin erillään. Ensin kerron aineistostani yleisellä tasolla, ja sitten käsittelen 

tarkemmin haastatteluja ja keskusteluja. Tämän jälkeen kerron aineiston käsitte-

lystä luvussa 2.1.4 sekä pohdin omaa tutkijan positiotani luvussa 2.1.5. Lopuksi 

esittelen luvussa 2.2 informanttini ja heidän taustatietonsa. 

2.1 Aineisto 

Tutkimuksen aineisto koostuu 14 nauhoitetusta yksilöhaastattelusta ja 7 nauhoite-

tusta parikeskustelusta, joista suurimman osan olen kerännyt kenttätyömatkalla Ja-

panissa syksyllä 2014. Ensimmäiset kaksi haastattelua ja ensimmäinen parikeskus-

telu olivat pro gradu -työni aineistoa (Lehto 2013). Ne olen nauhoittanut vuosina 

2010 ja 2011. Haastatteluihin ja parikeskusteluihin osallistuneet henkilöt ovat sa-

moja. Aineistoa säilytetään Oulun nauhoitearkistossa, ja minulla on hallussani 

omat kappaleet tutkimusaineistosta. 

Informanttien haastattelut olivat lyhimmillään noin puolen tunnin mittaisia. Pi-

simmät haastattelut olivat kestoltaan puolitoista tuntia. Tähän vaikuttaa muun mu-

assa se, että nauhoilla on kysytty haastateltavien taustatiedot (esimerkiksi eri kiel-

ten käyttö arkipäivässä ja oleskelu ulkomailla), joiden läpikäynnissä kesti toisten 

informanttien kanssa pitempään kuin toisten. Osalla informanteista oli polveile-

vampia elämänvaiheita tai kielellisiä elämäkertoja (kielielämäkerroista ks. Karja-

lainen 2012). Taustatiedot vaikuttavat myös analyysiin, koska ne ovat osana aineis-

toa. Keskustelujen pituudessa oli vähemmän variaatiota kuin haastatteluissa: suurin 

osa niistä kesti noin tunnin. Yksi keskustelunauha, Laurin ja Kristan, on kahdessa 

osassa siitä syystä, että jouduimme vaihtamaan meluisaksi käyneen keskustelupai-

kan toiseksi kesken nauhoituksen. 

Valitsin analysoitavat tallenteet ja väitöskirjan informantit lopulta ensinnäkin 

sen perusteella, kenellä informanteista oli olemassa sekä haastattelu että parikes-

kustelu. Tämän jälkeen aineistoa litteroidessani (ks. tarkemmin luku 2.1.4) ja ana-

lyysikokeiluja tehdessäni huomasin, että aineistoa on tarpeeksi korpusavusteista 
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analyysia varten. Sain ensiksikin hakutuloksiksi tarpeeksi esiintymiä jokaisesta tut-

kittavasta kielestä. Toiseksi aineiston saturaatiotaso saavutettiin eli samat aineiston 

piirteet alkoivat toistua, eikä aineiston lisääminen olisi enää tuonut uutta tämänkal-

taiseen analyysiin. 

Yhteensä informanttien haastatteluista ja parikeskusteluista kertyi aineistoa 

noin 40 tuntia. Määrä sisältää pro gradu -tutkielman nauhoitukset, yhden Suomessa 

tehdyn pilottihaastattelun vuonna 2014 ja kenttätyömatkalla 2014 kerätyn aineiston. 

Tätä tutkimusta varten kuitenkin valitsin pienemmän määrän aineistoa (esittelen 

valintaperusteet tarkemmin luvussa 2.2), jossa haastattelujen yhteispituudeksi tuli 

suunnilleen 16 tuntia (16:20:30) ja keskustelujen reilu kahdeksan tuntia (8:23:57). 

Kaiken kaikkiaan väitöskirjassani olen hyödyntänyt kokonaisaineistosta noin 24 

tuntia haastattelu- ja parikeskusteluaineistoa. Taulukossa 1 on esitetty tähän tutki-

mukseen valittujen haastattelu- ja keskustelunauhojen tarkat pituudet. Taulukosta 

käyvät ilmi informanteille antamani peitenimet sekä litteraatissa nimikirjaimen si-

jaan käytetty merkki. Esimerkiksi Sannan puheenvuoro ei ole merkitty S:llä vaan 

@-merkillä, sillä muuten haastattelujen ja keskustelujen osallistujia tarkoittavat al-

kukirjaimet sekoittuvat korpusohjelman analyysituloksiin ja vääristävät niitä (ks. 

tarkemmin luku 2.1.4). Lisäksi taulukosta näkee, ketkä informanteista ovat olleet 

toistensa keskustelupareja. 

Taulukko 1. Haastattelujen ja keskustelujen kestot ja litterointimerkinnät. 

peitenimi merkki haastattelun kesto pari keskustelun kesto 

Sanna @ 1:20:38 ja 1:26:29 Sanna ja Maisa 1:24:17 

Maisa & 1:08:43   

Eeva ! 1:12:42 Eeva ja Raija 1:01:09 

Raija ” 32:53   

Miika # 1:09:46 Miika ja Sara 1:02:17 

Sara ¤ 46:12   

Niko % 1:24:56 Niko ja Veijo 1:01:54 

Veijo ? 47:37   

Tuomo £ 36:46 Tuomo ja Pertti 1:13:28 

Pertti + 1:05:16   

Tatu \ 1:08:41 Tatu ja Joonas 1:09:18 

Joonas * 51:53   

Lauri € 1:36:21 Lauri ja Krista 36:59 ja 54:35 

Krista $ 1:11:27   

aineistoa 

yhteensä 

 16:20:30  8:23:57 
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2.1.1 Haastattelut ja parikeskustelu 

Käytin haastatteluissa puolistrukturoidun teemahaastattelun menetelmää (esim. 

Ruusuvuori & Tiittula 2005: 11), samoin kuin parikeskustelussa, joka lähestyy ryh-

mähaastattelua (esim. Valtonen 2005: 224). Puolistrukturoidussa haastattelussa on 

valmiit kysymykset, jotka ovat kaikille haastateltaville samat. Haastateltava vastaa 

kysymyksin omin sanoin, eikä valmiita vastausvaihtoehtoja ole. Puolistruktu-

roiduista haastatteluista tunnetuin on teemahaastattelu: siinä valmiit teema-alueet 

ohjaavat haastattelua. Haastattelutyypistä puuttuu kysymysten tarkka muoto ja jär-

jestys, mutta se ei ole täysin vapaamuotoinen, toisin kuin syvähaastattelu. Kaikki 

teema-alueet käydään haastattelussa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtele-

vat haastattelusta toiseen. Teemahaastattelussa haastateltava pääsee puhumaan va-

paamuotoisesti, joten kerätyn materiaalin voi katsoa edustavan vastaajan puhetta 

itsessään. (Eskola & Suoranta 1998: 86–87; Ruusuvuori & Tiittula 2005: 11; Hirs-

järvi & Hurme 2011: 48.) Haastattelukysymykset käsittelevät esimerkiksi kieliin 

liitettyjä tunteita, merkitystä ja suhtautumista (liite 1). Niissä on kielen identiteetti-

funktioon yhdistyviä kysymyksiä, vaikka olenkin analyysissani fokusoitunut kieli-

diskursseihin. 

Teemahaastattelun runko takaa, että haastateltavien kanssa on puhuttu samoista 

aihealueista. Näin teemat muodostavat kehikon, jonka avulla voi jäsentää haastat-

teluaineistoa. Lisäksi teemahaastattelu ottaa huomioon, että merkitykset syntyvät 

vuorovaikutuksessa. Siinä ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa 

merkitykset ovat keskeisiä. (Eskola & Suoranta 1998: 86; Hirsjärvi & Hurme 2011: 

48.) Koska tutkin, mitä merkityksiä informanttini rakentavat kielistä haastatteluissa 

ja keskustelussa, teemahaastattelu vaikuttaa sopivan diskursiiviseen lähestymista-

paani. Haastattelussa minulla oli valmiit, teema-alueittain järjestetyt kysymykset, 

ja haastattelussa olennaisinta oli jokaisen kysymyksen läpikäynnin sijaan kieliin 

kytkeytyvien teema-alueiden käsittely. 

Informanttien yhteisellä keskustelulla hain aineistooni lisää syvyyttä. Pietilä 

(2010: 212) sanoo, että haastattelua ja ryhmähaastattelua on käytetty samassa tut-

kimuksessa varsin vähän. Aineistoja voi verrata toisiinsa ja havaita niistä uusia piir-

teitä. Menetelmä tuo esiin aineistojen eroja ja samankaltaisuuksia, jotka antavat 

pohtimisen aihetta, miksi kahdessa aineistossa sama ilmiö on mahdollisesti kuvattu 

eri tavalla. (Pietilä 2010: 212.) Keskustelua varten tein valmiit kysymykset, mutta 

keskustelutilanne oli luonteeltaan teemahaastattelumainen. Keskustelussa käsitel-

tiin kieliin suhtautumista ja kieli-identiteetin aihepiirejä (liite 2), mutta hieman eri-

laisin kysymyksin ja erilaisista näkökulmista kuin haastatteluissa. Informanttini 
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saivat kertoa suhteellisen vapaasti kysymysten aihealueisiin liittyviä ajatuksiaan. 

Parikeskustelu lähentelee ryhmäkeskustelua tai ryhmähaastattelua (esim. Tiittula & 

Ruusuvuori 2005: 12; Valtonen 2005: 224), jossa paikalla on useita osallistujia. 

Ryhmähaastattelussa osallistujat voivat tukea toisiaan, innostaa toinen toistaan pu-

humaan annetusta aiheesta ja herättää muistikuvia. Ryhmähaastattelua voidaan 

käyttää yksilöhaastattelun ohella, jolloin haastatellaan ensin yksilöt ja sitten ryhmä. 

Tällöin voidaan katsoa, mitä haastateltavat kykenevät antamaan kyseisestä asiasta 

toisten haastateltavien tuella. (Eskola & Suoranta 1998: 94–95.) 

Hirsjärven ja Hurmeen (2011: 61) mukaan ryhmähaastattelua voidaan pitää 

keskusteluna, jossa osanottajat kommentoivat asioita melko spontaanisti, tekevät 

huomioita ja tuottavat monipuolista tietoa tutkittavasta aihepiiristä. Valtonen (2005: 

224) taas erottaa ryhmähaastattelun ja keskustelun: ensimmäisessä tutkija hallitsee 

vuorovaikutusta ja jälkimmäisessä tukee osallistujien välistä vuorovaikutusta. Ryh-

mäkeskustelussa tutkija tarjoilee haastateltaville teemoja keskusteltaviksi ja kom-

mentoitavaksi (Valtonen 2005: 224), mikä kuvaa tilannetta tutkimukseni parikes-

kusteluissa. Käytin keskustelua aineistonkeruumenetelmänä, koska yhtenä tavoit-

teenani on tutkia, miten merkitykset rakentuvat yhtäältä informanttien haastatte-

luissa ja toisaalta keskustelussa, yhdessä jaetussa diskurssissa. Nämä ovatkin Pie-

tilän (2010: 215, 222–223, 227, 237) mukaan erilaisia vuorovaikutuskonteksteja, 

jotka voivat paljastaa aineiston ristiriitoja sen mukaan, kenelle puhe osoitetaan. 

2.1.2 Erilaiset aineistot 

Ensimmäiset kaksi haastattelua ja parikeskustelu 

Ensimmäisen informantin haastattelu poikkeaa hieman muista, sillä alun alkaen pro 

gradu -tutkielmassani tarkoituksenani oli tutkia informanttien kielellistä identiteet-

tiä ja käsitystä oman kielen muutoksesta, mikä on luonnollisesti ohjannut kysymyk-

senasettelua sekä haastatteluissa että keskustelussa. Myöhemmin kuitenkin pää-

dyin tutkimaan informanttien kielidiskursseja yleensä, joten ensimmäisen infor-

mantin haastattelun sisältö eroaa jonkin verran muista tämän aineiston haastatte-

luista. Ensimmäiseltä informantiltani on suomen kieleen suhtautumisen lisäksi ky-

sytty hänen omia käsityksiään mahdollisista muutoksista hänen suomen kielessään. 

Tätä osiota ei aineiston muissa haastatteluissa ole, vaan olen kysynyt seikkoja, joi-

den kautta olen saanut selville kielestä puhumisen tapoja. En näe tätä kuitenkaan 
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aineiston puutteena, vaan yhden informantin kohdalla on vain tullut enemmän ai-

neistoa, joka kuitenkin liikkuu kielikysymysten ympärillä. Puolistrukturoidussa 

teemahaastattelussa joka tapauksessa jokaisen informantin haastattelu on hieman 

erilainen (ks. esim. Tiittula & Ruusuvuori 2005: 11). Sitä paitsi ensimmäinen in-

formantti on kaikista informanteistani ainut, jonka tunsin entuudestaan, mikä on 

voinut vaikuttaa siihen, että informantti puhui paljon ja hänen haastattelunsa kesto 

oli pisin. 

Ensimmäisen informantin haastattelu poikkesi muista myös siinä, että se teh-

tiin Suomessa, kun hän oli käymässä lapsuudenkodissaan syyskuussa 2010. Nau-

hoitin haastattelun kahtena eri päivänä, sillä kysymyksiä oli melko laajasti. Seuraa-

vana vuonna, toukokuussa 2011, matkustin Japaniin kerätäkseni lisää aineistoa. Sil-

loin haastattelin toista informanttiani ja nauhoitin informanttien välisen keskuste-

lun. Nauhoitin ensin haastattelun toisen informantin kanssa ja seuraavana päivänä 

informanttien välisen keskustelun. Ensimmäinen haastateltava erottuu siis tutki-

muksen muista informanteista siinäkin mielessä, että hänen haastattelunsa ja kes-

kustelun välillä oli useita kuukausia, kun taas muiden haastattelut ja keskustelut 

ovat olleet ajallisesti lähellä toisiaan (ks. jäljempänä). 

Pidin huolen siitä, että informantit eivät kuulleet toistensa haastattelua, vaikka 

toisen informantin haastattelussa meidän täytyi olla samassa tilassa ensimmäisen 

informantin kanssa. Halusin varmistaa, että informantit olivat tietämättömiä tois-

tensa vastauksista eivätkä näin päässeet vaikuttamaan parikeskustelun sisältöön. 

Tästä periaatteesta olen pitänyt kiinni myöhemmissä haastatteluissa, ja olen ollut 

informanttieni kanssa haastattelutilanteissa kahden. 

Vaikka aineistoni ensimmäinen haastattelu on osin muista poikkeava ja aihe-

piiriltään laajempi, toisen pro gradu -tutkielman informantin haastattelu vastaa 

myöhemmin väitöskirjaa varten tehtyjä haastatteluja. Samoin ensimmäisen parin 

parikeskustelu on samanlainen kuin väitöskirjaa varten kerätyt keskustelut: olen 

käyttänyt samaa parikeskustelurunkoa vuosina 2011 ja 2014. 

Vuonna 2014 kerätyt haastattelut ja parikeskustelut 

Vuoden 2014 syksyllä nauhoitetut haastattelu- ja keskusteluaineistot on yhtä Suo-

messa tehtyä pilottihaastattelua lukuun ottamatta kerätty Japanissa. Kiersin kolmen 

kuukauden aikana kahdeksassa eri kaupungissa Japanissa haastattelemassa, joten 

mukana on informantteja sekä suurkaupungeista että maaseutumaisesta asuinym-

päristöstä. Kaikki Suomessa sovitut haastattelut toteutuivat – yhtään haastattelua ei 
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peruuntunut –, ja paikan päällä haastateltavia tuli vielä muutama lisää. Yhteensä 

tein haastatteluja 24 ja parikeskusteluja yhdeksän (ks. lisää luvusta 2.2). 

Kerroin haastateltaville etukäteen tutkimuksen aihepiireistä, mutta en pyytänyt 

heitä valmistautumaan haastatteluun tai parikeskusteluun mitenkään. Halusin, että 

kaikkien informanttien haastattelu olisi ennen keskustelua, jotta aineisto olisi tällä 

tavalla tasalaatuista. Haastattelujen ja keskustelujen välinen aika vaihteli infor-

manttien omien aikataulujen takia. Haastattelu ja parikeskustelu olivat kuitenkin 

kaikilla melko lähellä tosiaan: osalla oli haastattelun ja parikeskustelun välillä noin 

viikko, joillakuilla parikeskustelu oli aikataulusyistä haastattelun kanssa samana 

päivänä. Toisin sanoen jotkut informanteista olivat ehkä ehtineet työstää haastatte-

lussa käsiteltyjä asioita ennen keskustelua (tai he jopa ehtivät unohtaa, mitä olivat 

sanoneet), toisilla taas haastattelun asiat olivat hyvin tuoreessa muistissa. 

Lähes kaikki haastattelut ja keskustelut olivat tähän tutkimukseen käyttökel-

poisia: vain yhden informantin haastattelu ja hänen parikeskustelunsa ei ole arvioni 

mukaan soveltuvaa aineistoa. Informantti vastasi kysymyksiin sekä haastattelussa 

että keskustelussa niin lyhyesti, että aineisto ei ole tasavertaista muun kerätyn ai-

neiston kanssa, ja siitä on hankala analysoida kielidiskursseja korpusmenetelmällä. 

Sama pätee informantin parikeskusteluun, koska hänen lyhytsanaisuutensa vaikutti 

keskustelukumppaniin ja keskustelutilanteeseen, jolloin keskustelua ja ajatusten-

vaihtoa informanttien välillä ei oikeastaan syntynyt. 

2.1.3 Haastattelu- ja keskustelutilanteet 

Haastattelu- ja keskustelupaikat valikoituivat pitkälti haastateltavien toiveiden mu-

kaan. Olin periaatteessa valinnut ne alueet Japanissa, joissa oleskelin. Olin Länsi-

Japanissa, Suur-Tokion alueella ja Hokkaidolla, paikoissa, joissa suurin osa tavoit-

tamistani japaninsuomalaisista asui. Toisinaan kuitenkin matkustin pitkiäkin mat-

koja kaupungeista toiseen tai maaseudulle. Halusin, että haastattelutilanteet tulivat 

tällä tavalla haastateltavilleni helpoiksi: he saivat – monesti kiireisissäkin elämän-

tilanteissa – valita ajan ja paikan mahdollisimman tarkasti. Se ei aina taannut ihan-

teellisia äänitysolosuhteita nauhoituksille, vaikka jotkin haastatteluista ja keskuste-

luista nauhoitettiin informanttien kotona tai suhteellisen hiljaisissa julkisissa ti-

loissa, esimerkiksi yliopistoilla. Osa nauhoituksista on tehty melko meluisissa pai-

koissa, kuten kahviloissa. Pienet häiriötekijät eivät kuitenkaan tehneet yhdestäkään 

tallenteesta käyttökelvotonta. Japanilaisten kodit ovat usein pieniä, eikä vieraita 
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välttämättä kutsuta kotiin: se ehkä oli yksi syy siihen, miksi monet halusivat haas-

tattelunsa tapahtuvan julkisissa tiloissa. Kukaan haastateltavista ei myöskään ha-

lunnut tulla hotelliini haastateltavaksi. 

Olin itse paikalla parikeskusteluissa, koska halusin lukea kysymykset nauhalle 

ja tarvittaessa ohjata keskustelua pysymään halutussa aihealueessa. Läsnäoloni on 

osaltaan vaikuttanut aineistooni: välillä ”keskustelu” tarkoitti sitä, että parin mo-

lemmat osapuolet vastasivat keskustelukysymykseen minulle. Kuitenkin arvioin, 

että keskusteluparit yrittivät monesti luoda aitoa keskustelua keskenään eivätkä 

vain haastattelijan kanssa. Aineistoni parikeskustelut eivät ole mahdollisimman 

luonnollisia keskusteluja, mutta tutkimusta varten tehty nauhoitustilanne ei muu-

tenkaan vastaa arkikeskustelua. Ajattelen kuitenkin saavani sillä haluttua tietoa kie-

lidiskursseista – ja mikä tärkeintä – sellaisesta näkökulmasta, jossa informantit ja-

kavat kokemuksia ja diskurssia toisen samassa tilanteessa olevan henkilön kanssa. 

Silloin informantit osin palasivat aikaisempiin haastattelujen aiheisiin, ehkä saivat 

uusia ajatuksia ja näkökulmia tai perustelivat tai puolustivat omia näkemyksiään. 

He saattoivat jopa mukautua ja muuttaa mielipiteitään. Parikeskustelu toi aineis-

tooni tietoa ristiriitaisista diskursseista, kun osa haastateltavista puhui parikeskus-

telussa kielistä eri tavalla kuin yksilöhaastatteluissa. 

Parikeskustelujen pareista osa tunsi toisensa entuudestaan, osa oli toisilleen 

vieraita. Tuttuudessakin oli vaihtelua: jotkut tunsivat toisensa jonkun muun kautta 

tai olivat saattaneet tavata jossakin suomalaisten tapahtumassa. Muutamat parit taas 

olivat keskenään hyviä ystäviä. Parien tuttuus ei kuitenkaan välttämättä vaikuttanut 

keskustelun laatuun. Jotkin luonnollisimmista keskusteluista käytiin täysin tunte-

mattomien henkilöiden välillä, ja joskus tuttuus saattoi johtaa siihen, että puheli-

aampi henkilö hallitsi keskustelua. Toisilleen tuntemattomien tai vähemmän tuttu-

jen välillä kohteliaisuus ohjasi ehkä antamaan toiselle paremmin puheenvuoroja. 

2.1.4 Aineiston käsittely 

Kenttätyömatkan jälkeen olen litteroinut nauhat ja käyttänyt työssäni murteen ja 

keskustelunanalyysin litteroinnista karkeistettua menetelmää (liite 3) (litteroinnista 

esim. Nikander 2010; Ruusuvuori 2010). Nauhat on pääosin litteroitu kokonaan, 

mutta yhdestä nauhasta olen poistanut osan, jossa informantit puhuvat tutkimuksen 

kannalta epäolennaisista asioista. Muutin litteraatit txt-muotoon, koska käytän ana-

lyysissa WordSmith Tools -korpusohjelmapakettia (Scott 2008), joka ei voi lukea 

Word-dokumentteja. 
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Litteroin aineistoni mahdollisimman tarkasti sen mukaan, kuin informanttini 

nauhalla puhuivat eli otin esimerkiksi murrepiirteet huomioon (ks. myös. Ruusu-

vuori 2010: 424). Minun piti kuitenkin ottaa huomioon käyttämäni korpusohjelman 

vaatimukset myös litteroinnissa. Siksi en voinut käyttää sellaisia erikoismerkkejä, 

kuin äng-äännettä (ŋ), sillä erikoismerkit sekoittavat automaattisen analyysin. Nau-

hoissa oli jonkin verran englanninkielisiä ja japaninkielisiä sanoja. Englanninkieli-

set litteroin pääosin englannin oikeinkirjoituksen mukaan, en siis niin kuin infor-

manttini puhuivat ne. Japaninkieliset sanat translitteroin latinalaisille aakkosille 

suomen kieleen modifioidun Hepburn-järjestelmän mukaan (translitteroinnista 

esim. Sopo 2012: 16). 

Havaitsin litteraateissa jo alkuvaiheessa joitain epäolennaisuuksia ja toimimat-

tomia seikkoja WordSmith Tools -analyysin (Scott 2008) kannalta. Olin huomannut 

kahden ensimmäisen litteraatin koeanalyysissa, että jotkin litteroinnin ominaisuu-

det korostuivat korpusohjelman tuottamissa hakutuloksissa. Tällaisia olivat myön-

tymisen ilmaukset (mm), naurut ((nauraa)) ja litterointimerkinnät, jotka tarkoittivat 

haastateltavia ja haastattelijaa, esimerkiksi haastattelijan puheenvuoroa (H:) (litte-

roinnista ks. Ruusuvuori 2010). Nämä sekoittivat automaattisen korpusanalyysin 

tuloksia. Samoin haastattelijan puhe näkyi hakutuloksissa, mikä ei ollut tarkoituk-

senmukaista tulevien korpushakujen kannalta. Myöntymiset, naurut ja muut litte-

rointimerkit ovat toki mielenkiintoisia, mutta väitöskirjatutkimukseni ja menetel-

mäni puitteissa en niihin kuitenkaan perehdy. Muokkasin korpusanalyysia varten 

litteraatteja niin, että ohjasin korpusohjelmaa lukemaan tutkimuksen kannalta olen-

naisia asioita ja jättämään tiettyjä asioita pois. WordSmith Toolsissa (Scott 2008) 

voi asettaa hakuehdot siten, että ohjelma ei lue kulmasulkeiden sisällä olevaa teks-

tiä. Halusin analyysin kohteeksi vain informanttien puhetta eri kielistä ilman yli-

määräisiä litteraattimerkkejä, joten ensinnäkin piilotin oman puheeni eli haastatte-

lijan osuudet analysoitavasta aineistosta kulmasulkeiden avulla, esimerkiksi <H: 

Mitä äidinkieli tarkoittaa.>. Samoin tein nauruille <nauraa> ja myöntymisille 

<mm>. Nämä osuudet eivät siis poistuneet litteraatista vaan ne ainoastaan rajautui-

vat korpusavusteisen analyysin ulkopuolelle. Tässä vaiheessa anonymisoin infor-

manttini datasta valitsemalla jokaista tarkoittamaan jonkin erikoismerkin (esim. 

Sannaa tarkoittaa merkki @, ks. taulukko 1). Korpusohjelma ei nimittäin laske eri-

koismerkkejä analyysituloksiin, mutta näyttää ne kuitenkin datassa. Alkuperäiset 

litteraatit säilyivät analyysia varten muokattujen rinnalla, joten minulla on mahdol-

lisuus palata alkuperäiseen tekstiyhteyteen ja tarvittaessa litterointimerkintöihinkin. 
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Alkuperäisissä litteraateissa on saneita 242 6675 ja muokatuissa 182 229 sa-

netta. Olen toisin sanoen luonut litteroiduista haastatteluista ja keskusteluista eri-

koiskorpuksen (erilaisista korpuksista esim. Hunston 2002, 14–15; Baker 2006, 30; 

McEnery ym. 2006: 15), jonka avulla voidaan tarkastella haastattelemieni japanin-

suomalaisten kielistä puhumisen tapoja. 

2.1.5 Tutkijan positio 

Oma suhteeni Japaniin, japanilaisiin ja japanin kieleen on muodostunut monen sat-

tuman kautta, ikään kuin vahingossa. Moni informanteistakin kuvaa omaa suhdet-

taan Japaniin samalla tavalla – yksi asia on johtanut toiseen ja lopulta Japanista on 

tullut osa elämää. Sain alun perin idean kandidaatintutkielmaani, kun kuuntelin Ja-

panissa asuvan ystäväni (myöhemmin ensimmäisen informanttini) puhetta ja ha-

vaitsin hänen kielessään muutosta. Myöhemmin aiheeni taipui kieli-ideologioiden 

ja -identiteettien kautta kielidiskursseihin, mutta kiinnostus Japanin kontekstiin säi-

lyi pro gradu -tutkielmaani ja lopulta väitöskirjaani asti. 

Minulla ei ole ollut henkilökohtaista kiinnostusta Japania tai Aasiaa kohtaan 

ennen kuin aloitin tutkimukseni. Japanin kieltä aloin opiskella Oulun yliopistossa, 

kun olin jo päättänyt pro gradu -tutkielmani aiheen. Tulin siihen lopputulokseen, 

että informanttieni kontekstista Japanissa – kielestä ja kulttuurista – olisi hyvä 

hankkia tietämystä. Sittemmin kieleen ja kulttuuriin perehtyminen ja varsinkin 

useat matkat Japaniin ovat vieneet mukanaan. Matkat, japanilaiset tuttavat sekä Ja-

panissa asuvat suomalaiset ovat lisänneet kulttuurin tuntemustani. Japanin kielen 

taitoni on eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) mukaan noin B1. Tutkimukseni 

kannalta se on riittävä, eikä kielitaitoni ole vaikuttanut aineistooni, koska teen tut-

kimusta suomalaisten parissa (kielitaidosta kenttätöissä ks. esim. Bestor, Steinhoff 

& Bestor 2003: 9–10). Omalla kohdallani näkisin kuitenkin positioni tutkijana ja 

suomen kielen ammattilaisena ratkaisevammaksi kuin suhteeni Japaniin. Näke-

myksiini ja kohtaamisiini haastateltavien kanssa samoin kuin analyysiini vaikutta-

vat koulutukseni kautta syntyneet näkemykset kielistä, kielten puhujista ja kieli-

ideologioista. Sitä ei kuitenkaan voi jäättä huomiotta, että japanilaiseen arkeen ja 

ihmisiin tutustuminen on ollut tärkeää, ja se luultavasti vaikuttaa aineiston analyy-

siin ja tulkintaan. Siitä on tutkimuksessa apua, mutta toisaalta se voi myös asettaa 

ennakko-oletuksia aineiston tarkasteluun. 

                                                        
5 WordSmith Toolsissa tokens (running words in texts). 
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Japanissa olin enemmän tai vähemmän osa siellä asuvien suomalaisten jouk-

koa. Erityisesti Hokkaidolla viettämäni kahden kuukauden aikana tutkimukseni sai 

etnografisia piirteitä (ks. myös. Karjalainen 2012: 100; myös Huttunen 2010: 39; 

Rastas 2010: 64–65). Etnografisessa tutkimuksessa on nimittäin tyypillistä, että 

työskennellään tutkimukseen osallistuvien ihmisten parissa ja tutkijasta tulee osa 

tutkimuskentän ja sen ihmisten arkea (Scollon & Scollon 2004; Blommaert & Dong 

2010). Koko kenttätyöni ajan tapasin suomalaisia haastattelujen lisäksi epäviralli-

sesti ja osallistuin erilaisiin tapahtumiin, kuten naisten iltaan ja Suomi-kirkon jär-

jestämään tilaisuuteen. Hokkaidolla olin osa japanilaista elämää, kun tein väitös-

kirjatyötäni yliopistolla ja tutustuin erilaisiin japanilaisen kulttuurin puoliin. Suu-

ren osan vapaa-aikaani käytin paikallisten organisoiman Suomi-seuran tapaami-

sissa, esimerkiksi viikoittaisilla suomen kielen oppitunneilla sekä retkillä. Näihin 

tapaamisiin osallistui aina sekä japanilaisia että Hokkaidolla asuvia suomalaisia. 

Oma kokemukseni on väistämättä jollain tavalla vaikuttanut väitöskirjaproses-

siini. Olen itse kokenut – vaikkakin varmasti vähemmässä määrin kuin informant-

tini – monia sellaisia asioita, joista informanttini puhuvat. Tiedän siis ainakin jota-

kin siitä, miltä tuntuu olla ulkomaalaisena Japanissa (ks. myös Karjalainen 2012: 

101–102). Täytyy vielä ottaa huomioon se, että osana suomalaisten joukkoa Japa-

nissa muodostin osaan tutkittavistani henkilökohtaisen suhteen ja loin suhteita pai-

kallisiin japanilaisiin toimijoihin. Tällöin on huomioitava objektiivisuus (ks. esim. 

Bestor ym. 2003: 16; ks. myös Johnstone 2000: 87): tuloksiini eivät saa vaikuttaa 

suhteeni tapaamiini ihmisiin ja niihin henkilöihin, jotka mahdollistivat tutkimuk-

seni. Yhteisön jäseneksi hyväksytyllä voi olla paineita julkaista positiivisia tuloksia 

tutkimuskohteestaan, ja kuten useat muut Japanin kontekstissa tutkimustyötä teh-

neet, tunnen kiitollisuutta ja vastavuoroisten palvelusten velvollisuutta tutkimuk-

seni mahdollistaneita henkilöitä kohtaan (ks. esim. Bestor ym. 2003: 16). Uskon 

kuitenkin, että informanttieni kanssa käydyissä haastatteluissa ja keskusteluissa vä-

littynyt aito kiinnostus tulevia tutkimustuloksia kohtaan sekä yksittäisten infor-

manttien mielipiteet osin häivyttävä menetelmäni vähentävät tätä painetta. Käyttä-

mäni korpusmetodi ja sitä kautta aineistolähtöisyys osin estää aineistoon kohdistu-

via ennakkokäsityksiä (ks. myös Tognini-Bonelli 2001: 84; Jantunen 2009a: 106), 

mikä auttaa säilyttämään objektiivisuuden. 
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2.2 Informantit 

2.2.1 Informanttien määrä ja hankinta 

Kaiken kaikkiaan olen tätä tutkimusta varten haastatellut 26:ta informanttia, mutta 

tämän työn laajuudessa hyödynnän vain osaa tästä aineistosta. Haastateltavista 

kaksi informanttia oli mukana jo pro gradu -tutkielmani aineistossa. Ensimmäinen 

informanteista oli minulle entuudestaan tuttu, ja hän hankki toisen informantin 

haastateltavaksi ja itselleen keskustelupariksi. Informantit tunsivat toisensa entuu-

destaan. Muut informantit tulivat mukaan väitöskirja-aineistoa kerätessäni. Haas-

tattelin aineistonkeruumatkallani syksyllä 2014 yhteensä 23 informanttia, ja ennen 

matkaani tein yhden pilottihaastattelun Oulussa. Tutkimukseen valitsin lopulta 14 

informanttia, kuusi naista ja kahdeksan miestä. 

Kenttätyömatkalla haastattelemani informantit löysin paikallisten toimijoiden, 

henkilökohtaisten kontaktien ja muutamien paikallisten yhteyshenkilöiden välityk-

sellä. Aloitin informanttien etsinnät vuoden 2013 lopulla. Ensimmäiset yhteyden-

otot Japaniin tein vuoden 2014 alussa, jolloin aloin valmistella ja sopia kenttätyö-

matkaan yhdistettyä tutkimusvierailuani Hokkaidon yliopistoon Sapporoon. Lähe-

tin sähköpostia Japanissa toimiville Suomi-seuroille, Suomi-kouluille, suomalai-

siin seurakuntiin sekä suurlähetystön edustajille. Nämä etsinnät tuottivat vaihtele-

vasti tulosta: osassa tapauksia suomalaisten yhdistysten tilaisuuksissa kerrottiin tut-

kimuksestani sekä välitettiin viestini suomalaisten sähköpostilistoille. Joissain ta-

pauksissa vastausta ei tullut ollenkaan tai minulle kerrottiin, että suomalaisia oli jo 

osallistunut erilaisiin tutkimuksiin, eikä kaikkialla ollut innokkuutta lähteä mukaan 

haastatteluihin. Lopulta löysin Japanista yhteyshenkilöitä, jotka saivat tutkimus-

pyyntöni välitettyä ja informanttien hankinnan etenemään. He saivat kerättyä 

omien henkilökohtaisten kontaktiensa ja postituslistojen avulla minulle suurimman 

osan haastateltavieni yhteystiedoista. Yhteyshenkilöt myös etsivät minulle aktiivi-

sesti haastateltavia. Lähetin haastattelupyynnön joko suoraan mahdollisille haasta-

teltaville tai postituslistalle, minkä jälkeen kiinnostuneet informantit saivat itse ot-

taa minuun yhteyttä. Yksi informanttien hankintatapa oli vielä se, että informantit 

omatoimisesti ehdottivat ja etsivät lisää haastateltavia. Näin oli kahden ensimmäi-

sen informantin tapauksessa: ensimmäinen informanttini etsi itselleen keskustelu-

parin. Samoin kävi joissain tapauksissa vuoden 2014 aineistossa. 

Kevään ja kesän 2014 aikana sovin informanttieni kanssa haastattelujen ja kes-

kustelujen yksityiskohdista. Päätimme haastatteluajat informanttien toiveiden mu-
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kaan, ja osassa tapauksia muodostin keskusteluparit aikataulujen ja paikkojen (kau-

punkien) mukaan – oli tarkoituksenmukaista järjestää keskusteluparit toisiaan lä-

hellä olevien informanttien kanssa. Kävi kuitenkin niin, että kaikille haastateltaville 

ei löytynyt parikeskustelukumppania joko siitä yksinkertaisesta syystä, että infor-

mantteja saattoi tietyissä paikoissa olla saatavilla pariton määrä, yhteistä aikaa ei 

saatu sovittua tai yksinkertaisesti lähiseudulla ei asunut muita suomalaisia. Siksipä 

osa keskustelupareista on informanttien itsensä hankkimia (ks. edellä). Yksi haas-

tateltava etsi itselleen parin jo ennen aineistonkeruumatkaa ja toinen matkan aikana, 

sillä hän halusi osallistua parikeskusteluun. En halunnut jättää parittomiakaan in-

formantteja kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle, vaan keräsin heiltä haastattelut. 

Tällaisia pelkkiä haastatteluja on kokonaisaineistossa kuusi. 

Yksi huomioon otettava seikka aineistossani ovat informanttieni motiivit haas-

tatteluihin. Voi olla, että aineistoon vaikuttaa informanttien tilanne: ulkomailla 

oleskelu sekä sen kielelliset ja muut haasteet. Ulkopuolisen tutkijan saapuessa toi-

silla voi olla tarve kertoa elämästään vieraan kielen ja kulttuurin parissa (Peltonen 

1998: 888), toiset taas vain ovat kiinnostuneita omasta kielestään. Tutkimuksessani 

on kuitenkin jonkin verran niitä informantteja, joiden ei voi ajatella osallistuneen 

vain vuodattaakseen arkipäivän kieliasioitaan – osallistuihan tutkimukseen myös 

toisen informantin houkuttelemia henkilöitä, jotka eivät tienneet etukäteen tutki-

muksesta juuri mitään. Samoin joidenkin yhteyshenkilöiden värväämien infor-

manttien motiivien voidaan ajatella olevan ehkä jotain muuta kuin omasta kielestä 

puhuminen. Tässä mielessä informanteissa on jonkin verran variaatiota, joka var-

masti vaikuttaa aineistoon. 

Voidaan kysyä, millaista tietoa aiheestani antavat sellaisten suomalaisten näke-

mykset, jotka ovat halunneet tulla puhumaan kielistä. Informanttien välillä olikin 

vaihtelua: toiset kertoivat pohtineensa kieliasioita paljon, toiset taas eivät koskaan 

olleet ajatelleetkaan oman kielen asemaa ulkomailla. Vaikka informanttien hankin-

tatapa ja informanttien henkilökohtaiset motiivit ovat vaikuttaneet aineiston tasa-

laatuisuuteen, nähdäkseni kuitenkin niin pienen joukon kuin japaninsuomalaisten 

tavoittaminen muutoin kuin henkilökohtaisten kontaktien kautta olisi mahdotonta. 

Informanttien hankinnassa on vielä huomattava se, että Japanissa uudet kon-

taktit ja uusiin tilanteisiin sisälle pääseminen vaativat usein kolmannen osapuolen, 

joka esittelee esimerkiksi tutkijan haastateltaville (Bestor ym. 2003: 14; Nagatomo 

2016). Paikallisten suomalaisten yhteyshenkilöiden löytäminen oli ratkaisevaa tut-

kimukseni kannalta. Esittely kolmannen osapuolen kautta muodostaa japanilai-

sessa kulttuurissa kanssakäymisessä standardin, jossa monimutkainen sitoutumi-
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nen luottamuksellisuuteen ja vastuu sen säilyttämiseksi rakentuu eri osapuolten vä-

lille (Bestor ym. 2003: 14; Nagatomo 2016). Se, että tutkin suomalaisia Japanissa, 

varmasti vapautti minut joistain säännöistä ja haasteista, joita ulkopuolisena tutki-

jana voi Japanin kontekstissa kohdata. Uskon, että muun muassa tästä syystä infor-

mantit ottivat minut ennakkoluulottomasti vastaan – toisena suomalaisena ja ulko-

maalaisena Japanissa – ja kertoivat minulle avoimesti kielellisestä arkipäivästään 

ja ajatuksistaan. 

Tutkimusaiheeni vuoksi ajattelen, että pienen joukon tutkiminen haastattele-

malla antaa paremmin vastauksen tutkimuskysymyksiini kuin vaikkapa suurem-

man kattavuuden japaninsuomalaisten joukosta saavuttava kysely. Kuten Weck-

ström (2011: 35), tulin siihen tulokseen, että tämänkaltaisessa tutkimuksessa, jossa 

ei tehdä yleistyksiä aineistosta, myös pienehkö informanttijoukko voi antaa luotet-

tavia tuloksia. Samoin korpusmetodin käyttö muuttaa tutkimuksen luonnetta siten, 

että aineiston määrä alkoi jossain vaiheessa olla tarpeeksi suuri, jotta analysointiin 

pystyi käyttämään korpusmenetelmiä. Siksi minun ei tarvinnut käyttää kaikkea ke-

räämääni aineistoa, kun aineiston saturaatiotaso (eli se, milloin uusien konkordans-

sirivien lisääminen tutkimukseen ei enää anna uutta tietoa) saavutettiin. Tästä 

eteenpäin viittaan informanteilla ainoastaan valitsemiini 14 informanttiin ja heidän 

haastatteluihinsa ja parikeskusteluihinsa. 

2.2.2 Informanttien taustatiedot 

Koska japaninsuomalaiset ovat pieni joukko, en kerro informanteistani kovin tark-

koja tietoja, jotta heidän anonymiteettinsä säilyisi. Työni on metodisesti sen luon-

teinen, että sosiolingvistiikkaan yleensä liitetyillä taustamuuttujilla ei niinkään ole 

merkitystä. Lisäksi informanttimääräni on sen verran pieni, ettei sen perusteella 

luultavasti voisi tehdä yleistyksiä taustamuuttujien perusteella. Ensin kerron hie-

man taustatietoja Suomen kontekstin näkökulmasta ja sitten Japaniin muuttamisen 

näkökulmasta. 

Informanttini ovat kotoisin eri puolilta Suomea ja eri murrealueilta. He ovat 

syntyneet Suomessa, ja heidän kaikkien lapsuudenkodeissa on puhuttu suomea. 

Siksi määrittelen heidät alkuperämääritelmän (Skutnabb-Kangas 1988) mukaisesti 

yksiselitteisesti suomenkielisiksi. Taulukossa 2 on esitetty informanttieni taustatie-

dot. 
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Taulukko 2. Haastateltavien taustatiedot. 

nimi ja merkki ikä aika Japanissa elämäntilanne 

Sanna @ alle 30 alle 10 vuotta naimaton, ei lapsia, töissä (j.), kiel. 

Maisa & alle 30 alle 10 vuotta naimisissa (jap.), ei lapsia, töissä/opisk. 

(j.), kiel. 

Eeva ! yli 60 yli 10 vuotta naimisissa (jap.), lapsia, töissä (j.) 

Raija ” yli 60 yli 10 vuotta naimisissa (jap.), lapsia 

Miika # alle 30 alle 10 vuotta parisuhteessa (aas.), ei lapsia, opiskelija 

(j.), kiel. 

Sara ¤ alle 30 alle 10 vuotta parisuhteessa, ei lapsia, opiskelija (j.) 

Niko % 30–60 alle 10 vuotta naimisissa (aas.), lapsia, töissä (j.) 

Veijo ? 30–60 yli 10 vuotta naimisissa (jap.), lapsia, töissä (j./k.) 

Tuomo £ 30–60 alle 10 vuotta parisuhteessa (jap.), ei lapsia, opiskelija 

(k.) 

Pertti + 30–60 yli 10 vuotta naimisissa (jap.), lapsia, töissä (j.) 

Tatu \ alle 30 alle 10 vuotta parisuhteessa (aas.), ei lapsia, opiskelija 

Joonas * 30–60 yli 10 vuotta naimisissa (jap.), lapsia, töissä (j./k.) 

Lauri € 30–60 alle 10 vuotta naimisissa (jap.), ei lapsia, töissä (j.), kiel. 

Krista $ alle 30 alle 10 vuotta naimisissa (jap.), ei lapsia, töissä (j.) 

Ensin taulukossa 2 ovat informanttien peitenimi ja informantin merkki litteraateissa, 

sitten ikä, Japanissa vietetty aika ja tietoja elämäntilanteesta. Informanttini edusta-

vat ensimmäistä siirtolaissukupolvea: he ovat eri puolilla Japania asuvia miehiä (8) 

ja naisia (6), jotka ovat muuttaneet Japaniin eri aikoina ja eri syistä. Heistä nuorim-

mat ovat vähän päälle kaksikymmentävuotiaita ja vanhimmat yli kuusikymmentä-

vuotiaita. Pääasialliset syyt muuttaa Japaniin ovat informanteillani avioliitto, työ 

tai opiskelu. Pisimpään Japanissa asuneet ovat olleet siellä vuosikymmeniä, ja ly-

himmillään jotkut informanteista ovat olleet siellä pari vuotta. Suurin osa (12) in-

formanteistani on parisuhteessa tai naimisissa aasialaisen (aas.) tai japanilaisen 

(jap.) kanssa, ja tutkimukseen valikoituneista haastatelluista kuudella oli haastatte-

luhetkellä lapsia japanilaisen tai aasialaisen puolison kanssa. Olen merkinnyt, onko 

työ- tai opiskelupaikka pääasiassa japanilainen (j.) vai kansainvälinen (k.) ympä-

ristö. Lisäksi olen katsonut aiheelliseksi ilmaista sen, että neljällä informantilla on 

filologista tai lingvististä koulutustaustaa yliopistossa (kiel.). 

Jossain määrin haastattelemani japaninsuomalaiset näyttävät muodostavan 

kaksi erilaista ryhmää: vuosikymmeniä Japanissa asuneet ja lyhyen ajan siellä viet-

täneet. Näillä ryhmillä on sekä keskenään yhteisiä että toisistaan erottavat piirteitä. 

Jaan informanttien oleskeluajat Japanissa kahteen ryhmään, alle kymmenen vuotta 

ja yli kymmenen vuotta Japanissa asuneisiin. Ensin mainittuja oli haastatelluista 
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yhdeksän ja jälkimmäisiä viisi. Vaikka oleskeluaika ei ole tarkka, se kertoo kuiten-

kin erilaisista tilanteista, kun katsotaan siirtolaisuutta ja sen luonnetta kymmeniä 

vuosia sitten (ks. luvut 1.3.1 ja 3.2). Toiseksi kymmenen vuoden aikana liikkuvuus 

ja teknologian kehitys ovat muokanneet japaninsuomalaisten elämää. 

Erityisesti internetin ja mobiililiikenteen kehitys ovat vaikuttaneet kotimaansa 

ulkopuolella elävien yhteisöjen kulttuuriseen elämään. Se on luonut nopeita keski-

näisiä siirtymiä siirtolaisten ja heidän kotimaansa välillä. (Ks. esim. Vigouroux 

2008; Blommaert & Rampton 2011: 3.) Siten siirtolaisuus sekä globaali kommuni-

kointi tuovat ihmisiä yhteen fyysisesti ja virtuaalisesti tavalla, jota ei ennen olisi 

osattu edes kuvitella (Levitt 2001: 203; De Fina & Perrino 2013: 509). Informant-

tieni kahdessa eri ryhmässä näkyy siis paitsi siirtolaisuuden muutos myös globali-

saation tuoma muutos. Yli kymmenen vuotta sitten Japaniin tulleiden ryhmän sekä 

nuorempien informanttien ryhmän yhteydet kotimaahan ja muualle maailmaan 

sekä kielellinen tilanne Japanissa eroavat toisistaan. Japanissa vuosikymmeniä asu-

neiden tullessa maahan Japanissa ei esimerkiksi ollut samalla tavalla ulkomaalaisia 

kuin nykyään eikä kansainvälinen liikkuvuus ollut samanlaista kuin nykyään (ks. 

esim. Clammer 2001: 119; Mori 2002: 239). Voi sanoa, että ennen internetaikaa 

tulleiden kokemus siirtolaisuudesta ja Japanista on siis lähtökohtaisesti erilainen 

kuin uudemmilla suomalaissiirtolaisilla. Heillä on koko ajan ollut välineet ja tottu-

mus pitää yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin ympäri maailmaa. 

Vanhempaa polvea edustavat naiset ovat usein menneet avioliiton vuoksi uu-

teen kotimaahansa Japaniin, mutta muuton syy yli kymmenen vuotta Japanissa 

oleskelleilla saattoi olla myös työ tai opiskelu. Työ on usein ollut sattumalta löy-

detty tai ystävän ehdottama tehtävä, ei niinkään ennalta suunniteltu työskentely Ja-

panissa. Yli kymmenen vuotta Japanissa oleskelleilla informanteillani ei Japaniin 

tuloon ymmärtääkseni ole juurikaan vaikuttanut kiinnostus kieleen tai kulttuuriin. 

Joissain tapauksissa aiottu lyhyt oleskelu on muuttunut pysyväksi avioitumisen ta-

kia tai siksi, että pariskunta on päättänyt pysyä Japanissa ja kasvattaa lapset siellä. 

Joka tapauksessa varsinkin yli kymmenen vuotta Japanissa olleille naispuolisille 

informanteilleni on tyypillinen tapa tulla Japaniin perheen jäseneksi. Tämä on to-

dennäköisesti hyvin erilainen kokemus kuin myöhemmillä muuttajilla, jotka ovat 

tulleet vaikkapa työskentelemään kansainvälisen firman palvelukseen. 

Vuosikymmeniä Japanissa asuneet ovat usein olleet täysin ummikkoja Japaniin 

tullessaan, tai kielitaito on ollut hyvin vähäistä (ks. myös Snellman 2015: 209). 

Kieli on opittu Japanissa käytännössä, arkipäivässä ja ottamalla japanin kielen tun-

teja Japanissa. Toisilla on edelleen vaikeuksia vaikkapa japanin lukemisessa tai kir-
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joittamisessa. Näiden informanttien puolisot ovat englannin kielen taitoisia, ja pa-

riskuntien ensimmäinen kotikieli on ollut monesti englanti. Toisilla kieli on, usein 

lasten myötä, muuttunut vähitellen japaniksi. Toisilla taas pariskunnan yhteinen 

kieli on edelleen englanti, vaikka lasten kanssa puhuttaisiinkin jotain muuta kieltä. 

Käytännöt ja lopputulokset lasten kielellisessä kasvatuksessa vaihtelevat, ja lapset 

saattavat olla kaksikielisiä, täysin japaninkielisiä tai kaikkea tältä väliltä. 

Nuoremman polven edustajat, alle kymmenen vuotta Japanissa asuneet, ovat 

olleet maassa parista vuodesta noin kymmeneen vuoteen. Monet heistä ovat alle 

kolmekymmentävuotiaita ja akateemisesti koulutettuja. Heillä on usein takanaan 

japanin kielen opiskelua Suomessa ja vaihto-oppilasvuosi, jonka innoittamana Ja-

paniin tullaan töihin tai opiskelemaan pidemmäksi aikaa. Osalla heistä on Japaniin 

tuloon vaikuttanut kiinnostus japanilaiseen populaarikulttuuriin ja sitä kautta kie-

leen. 

Yksi useita informantteja yhdistävä piirre on kieltenopiskelu. Monet, varsinkin 

nuoremmat muuttajat, ovat olleet kiinnostuneita kielistä ja opiskelleet paljon kieliä 

jo ennen muuttoaan Japaniin. Usein nämä nuoremmat informantit ovat opiskelleet 

ja osanneet japania ennen muuttoaan, ja neljä informanteista on opiskellut kieliä ja 

kulttuuria pääaineenaan yliopistossa. Yleensäkin useat informanteistani olivat joko 

akateemisesti koulutettuja tai opiskelivat haastatteluhetkellä yliopistossa. Muuten 

informanttien ammatit vaihtelivat kotirouvasta kieltenopettajiin ja erilaisiin toimis-

totyöntekijöihin, ja suurin osa teki töitä japanilaisessa ja japaninkielisessä ympäris-

tössä. Mukana ei ollut vaihto-opiskelijoita, jotka ovat opiskelijavaihdossa suoma-

laisesta yliopistosta, sillä heidän oleskeluaikansa Japanissa olisi mielestäni liian ly-

hyt tutkimuskysymysten selvittämiseksi. Opiskelijoista ovat mukana siis vain japa-

nilaisissa tutkinto-ohjelmissa opiskelevat suomalaiset. 

Informanttieni arkipäivässä käytettävät kielet vaihtelivat suuresti. Opiskelu ja 

se, millaista työtä informantti teki, vaikutti kielelliseen elämään, samoin kuin per-

hetilannekin. Monilla kielten käyttö vaihteli eri päivinä tai sen mukaan, oliko käy-

tetty kieli puhuttua vai kirjoitettua. Toisilla sosiaalinen ympäristö salli muitakin 

kieliä kuin japanin, toisilla taas muunkieliset kontaktit rajoittuivat internetiin. 

Informanttieni tulevaisuudensuunnitelmat vaihtelivat suuresti. Oikeastaan ke-

nenkään selkeissä suunnitelmissa ei ollut Suomeen palaaminen.6 Varsinkin Japa-

                                                        
6 Kaikista haastattelemistani 24 informantista viisi on tietojeni mukaan palannut vuoteen 2017 mennessä 
Suomeen väliaikaisesti tai pysyvästi. 
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nissa vuosikymmeniä asuneet ovat asettuneet Japaniin, ja nuorempienkin tulevai-

suuden muutot olivat mahdollisesti suuntautumassa muualle ulkomaille. Monella 

tulevaisuus on auki, kuten nykymaailman liikkuvaisella ekspatriaatilla yleensäkin. 

Edellä käsiteltiin informanttieni – ja kahden hieman erilaisen informanttiryh-

män – piirteitä, yhtäläisyyksiä ja eroja. Vaikka informanttieni taustoissa on variaa-

tiota myös siinä mielessä, millainen oli globalisaation ja siirtolaisuuden tilanne hei-

dän saapuessaan Japaniin, elävät he tällä hetkellä samassa Japanin ja maailmanlaa-

juisen liikkuvuuden kontekstissa. Tilanne 2010-luvun Japanissa eroaa ensinnäkin 

niistä ajoista, kun amerikansuomalaiset ja ruotsinsuomalaiset muuttivat massoina 

Suomesta uusiin kotimaihinsa (vrt. esim. Karjalainen 2012; Snellman 2015: 197). 

Toiseksi japaninsuomalaisilla on tällä hetkellä kaikki mahdollisuudet pitää yhteyttä 

kotimaahansa ja muihin kaukaisiin yhteisöihin – nopea kommunikaatio on luon-

nollinen osa arkipäivää. Eri asia on, miten japaninsuomalaiset käyttävät tätä mah-

dollisuutta ja näkevätkö he sen tarpeellisena. Voi lisäksi miettiä, miten se vaikuttaa 

kielelliseen elämään ja kielidiskursseihin. 
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3 Teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksessani keskeistä on se, kuinka luvussa 1.2 kuvatut muutokset maail-

massa ja japaninsuomalaisten kontekstissa ovat samalla vaikuttaneet kieleen ja tuo-

neet mukanaan sosiolingvistisen muutoksen. Perehdyn ensin luvussa 3.1 kieli-ideo-

logioihin, jotka ovat muutoksen taustalla ja jotka yhtä aikaa ovat murroksessa. 

Määrittelen kieli-ideologiat lyhyesti, kiinnitän ne keskusteluun kieli-ideologisesta 

ilmapiiristä sekä Suomessa että Japanissa ja lopuksi kommentoin globalisaation 

tuomia muutoksia kieli-ideologioiden kannalta. 

Diskurssit, ideologiat ja asenteet kietoutuvat tutkimuksessa monesti yhteen. 

Tutkimuksessani tarkastelen nimenomaan diskursseja, puhumisen tapoja, ja näen 

ideologiat taas puhumisen tavoissa heijastuvina abstraktimman tason ilmiöinä. 

Yksi tapa löytää kieli-ideologiat aineistosta on analysoida aineisto diskurssi-

analyyttisesti (ks. esim. Mäntynen, Halonen, Pietikäinen & Solin 2012). Arvostuk-

set ja näkemykset tulevat konkreettisiksi diskursseissa, kun kielistä puhutaan tai 

kirjoitetaan tietyllä tavalla. Tutkin näitä kieli-ideologioiden materiaalistumia (Män-

tynen ym. 2012: 328), ja näen kielidiskurssit ideologioita konkreettisempina, jol-

loin ne voidaan ideologioita eksplisiittisemmin osoittaa aineistossa. 

Kieli-ideologioiden jälkeen käsittelen sosiolingvistisen kentän ja käsitteiden 

muutosta luvussa 3.2. Liikkuvuus itsessään on suhteellisen uusi näkökulma kielen-

tutkimuksessa (ks. esim. Blommaert & Rampton 2011). Kun nykyinen ymmärrys 

kielistä on syntynyt ja sitä on ylläpidetty kansallisvaltion rakentamisen aikana, vii-

meaikaiset globaalit muutokset antavat viitteitä uudenlaisesta tavasta rakentaa kie-

liä (Pennycook 2007a: 99). Käsitykset kielistä ja kulttuureista ovat hajonneet (ks. 

esim. Blommaert 2003: 615; García 2007; Blommaert & Rampton 2011: 3), ja 

muun muassa monikielisyys on määriteltävä uudelleen. Kielten sijaan puhutaan 

kielellisistä resursseista, jotka ovat keskeisiä monikielisessä arjessa. Suomalaisuus, 

kansalaisuus ja Suomen yhteiskunta ovat sosiaalisessa muutoksessa globalisaation 

myötä (esim. Huttunen 2006: 61; Ronkainen 2006: 237), ja muutoksissa ja niitä 

koskevissa diskursseissa on paljon yhteistä Suomessa ja Japanissa. 

Lopuksi luvussa 3.3 tarkastelen kielen merkitystä yksilölle ja yhteisölle. Siinä 

pohdin lyhyesti kieli-identiteettiä ja äidinkieltä, joista ensimmäinen ei varsinaisesti 

ole tämän tutkimuksen kohteena (vrt. esim. Iskanius 2006), mutta on kuitenkin kiel-

ten merkityksistä puhuttaessa keskeisessä roolissa. 
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3.1 Kieli-ideologiat 

3.1.1 Kieli-ideologioiden määrittelyä 

Kieli-ideologiat muotoutuvat kielellisissä käytänteissä, uskomuksissa, asenteissa ja 

arvoissa, jotka yhtä aikaa muotoilevat ideologioita – vaikutus on siis kaksisuun-

taista (Blackledge & Creese 2010: 17). Kieli-ideologiat ovat asenteita, mielipiteitä, 

uskomuksia ja teorioita kielestä sekä kielenkäyttäjistä. Ne voivat olla tietoisia tai 

tiedostamattomia. (Esim. Heikkinen 2012; Mäntynen ym. 2012; Vaattovaara & 

Poutiainen 2017: 321; ks. myös Karvonen 1995: 30–31.) Kieli-ideologiat kohdis-

tuvat muun muassa kielellisiin resursseihin, niihin pääsyyn ja käyttöön (King, 

Fogle & Logan-Terry 2008; Blackledge & Creese 2010: 17) ja ovat tiiviissä yhtey-

dessä yhteisön poliittisiin, ekonomisiin ja kulttuurisiin tekijöihin ja olosuhteisiin 

(Kunnas 2006: 234). Vaikka joissain kieli-ideologian määritelmissä näyttää painot-

tuvan kielen käyttö ja kommunikatiivinen puoli, itse kuitenkin näen niiden painot-

tuvan kulttuurisiin käsityksiin kielen luonteesta, muodosta ja tarkoituksesta. Ne 

kertovat kielen ja sen puhujien moraalisesta, poliittisesta ja kulttuurisesta asemasta 

yhteiskunnassa (Woolard & Schieffelin 1994). Ymmärrän ideologiat kielellisen toi-

minnan kautta muokkautuvina ja uusinnettuina, jolloin puhumisen tavat rakentavat 

kuvaa itse kielestä, kielenkäyttäjistä ja valtasuhteista. (Schieffelin, Woolard & Kro-

skrity 1998.) Kieli-ideologioiden tarkastelussa on siis mahdollista kytkeä kielelliset 

valinnat ja arviot kielestä sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kehykseen ja sitä kautta 

tulkita esimerkiksi kulttuuri-identiteettiä, sosiaalisia stereotypioita ja vallankäyttöä 

(Piippo, Vaattovaara & Voutilainen 2016: 24–25). 

Siirtolais- ja vähemmistökielitutkimuksessa yhtenä kiinnostuksen kohteena 

ovat olleet kieliasenteet, identiteetit ja -ideologiat (ks. esim. Pietikäinen 2003; Kun-

nas 2006; Pietikäinen 2008; Laihonen 2009; Weckström 2011; Karjalainen 2012; 

Mólnar Bodrogi 2015). Tutkimuksessani kieli-ideologioiden määritelmä kumpuaa 

pitkälti näiden töiden näkemyksistä. Sekä Laihonen (2009) että Karjalainen (2012: 

156) ovat määritelleet kieli-ideologiat sosiaalisesti rakentuviksi metalingvistisiksi 

diskursseiksi kielestä. Näen kieli-ideologiat jaettuna käsitejärjestelmänä, joka sää-

telee kielen käyttöä ja ilmenee (metalingvistisessä) diskurssissa kielestä ja kielen-

käyttäjistä (esim. Heikkinen 2012; Mäntynen ym. 2012). Koska diskurssi on näin 

ajateltuna ideologian konkreettinen ilmentymä (Mäntynen ym. 2012), kieli-ideolo-

giat ovat havaittavissa analysoimissani diskursseissa, vaikka tutkimukseni ei niihin 

keskitykään. Ne kuitenkin ovat olemassa taustaoletuksina: kielellisiä valintoja ja 

niistä muotoutuvia diskursseja tulkitsevina tekijöinä. 
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Toinen tärkeä seikka on se, että kieli-ideologioihin asemoituminen taas voi 

muuttua elämän aikana (esim. Karjalainen 2012: 84–85), mikä on keskeinen tekijä 

informanttieni muuttuvissa kielitilanteissa. Informanttieni kaltaisten vapaasti liik-

kuvien ekspatriaattien kielidiskurssit ja sitä kautta ideologiat saattavat ennustaa sitä, 

mikä on säilyvää suomalaisessa kieli-ideologisessa ilmapiirissä ja mikä taas risti-

riitaista, epävarmaa ja moninaista – moniäänistä. 

3.1.2 Tutkimuksen kieli-ideologinen konteksti 

Kansallisvaltioiden synnyn myötä kieli alkoi tarkoittaa yhä useammin yhtä kansal-

liskieltä, joka nähtiin yhtenäisenä ja homogeenisena (Kivisto 2002: 37–38; Moyer 

& Martín Rojo 2007; Blackledge & Creese 2010: 181), samoin kuin kansakin (ks. 

esim. Laakso 2010b: 384). Yksi yhtenäinen kieli lujitti keskinäistä yhteenkuulu-

vuutta, mutta rakensi samalla eroja toisten kansojen suuntaan (Dufva 2002: 27). 

Kansallisvaltioaate on ollut avainvaikuttimena luomassa uskomuksia ja arvoja kie-

lestä (Blackledge & Creese 2010: 16–17). Kielen roolia korostavaa kansallista 

identiteettiä alettiin rakentaa Suomessa 1800-luvulla, ja Sajavaaran (1995: 6) mu-

kaan kansallisvaltion synty on vaikuttanut kieliasenteisiin Suomessa 1900-luvulla. 

Ensin esittelen vallinneita – ja osin yhä vallassa olevia – kieli-ideologioita Suo-

messa ja Japanissa. Sitten siirryn käsittelemään siirtolaisuuden myötä tapahtunutta 

ajattelutapojen murrosta ja nykyisiä muutoksessa olevia ideologioita ja kielen ti-

lannetta. Painotan enemmän informanttieni kontekstia Japanissa, vaikka sekä läh-

tömaan että nykyisen asuinmaan kieli-ideologiat vaikuttavat informanttieni elä-

mään ja siten selittävät heidän tuottamiaan diskursseja. 

Japanissa on pitkään ollut vallalla käsitys homogeenisestä kansasta, kulttuu-

rista ja kielestä (Komai 2001: 14; Noguchi 2001: 1; Yamamoto 2001: 25; Murphy-

Shigematsu 2003: 197; Sugimoto 2003: 183; Siddle 2011: 150, 161). Samoin Suo-

messa vallitsee melko voimakas yksikielinen ja -kulttuurinen hegemonia (Blom-

maert ym. 2012; Nikula, Saarinen, Pöyhönen & Kangasvieri 2012: 41), vaikka 

Suomi on virallisesti kaksi- ja todellisuudessa monikielinen (ks. esim. Ihalainen & 

Saarinen 2015). Suomalaiset siis näkevät itsensä pitkälti yksikielisinä, vaikka ym-

päristö on pitkälti monikielistynyt (Leppänen ym. 2009: 31–32). Martikaisen ynnä 

muiden (2006: 10) mukaan Suomea on Japanin tavoin kuvattu sulkeutuneena ja 

yksikulttuurisena, vaikka yhtenäisen ja homogeenisen suomalaisuuden rakentami-

nen on ollut poliittinen konstruktio (Ronkainen 2006: 245). Japanin ja Suomen ti-

lanteet siis näyttävät samalta, vaikka maiden monikielisyyden historia eroaa toisis-

taan. Suomessa taustalla on valloittajien alaisuudessa eläminen, Japanissa taas 
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omat valloitukset esimerkiksi Koreassa (ks. esim. Sugimoto 2003: 193; Weiner 

2003: 53). Siirtolaisuuden kuva – varsinkin nykypäivänä – taas sisältää yhteisiä 

piirteitä. 

Sekä Suomessa että Japanissa on ollut vallalla etnolingvistinen oletus 

(ethnolinguistic assumption) kielellisen, kulttuurisen ja kansallisen identiteetin yh-

teydestä (esim. Blommaert ym. 2012). Suomi – ja juuri tietynlainen suomi – suo-

malaisten äidinkielenä on melko vahva kieli-ideologia (Piippo, Vaattovaara & Vou-

tilainen 2016). Suomen kielellä on valtion itsenäisyyden aikana ollut korkea kan-

sallisen identiteetin ja symbolin merkitys (Mantila 2005), mikä näkyy ensinnäkin 

lainsäädännössä ja lisäksi ainakin poliittisessa ja julkisessa keskustelussa (esim. 

Ihalainen & Saarinen 2015). Japanilaisessa yhteiskunnassa perusoletuksena on ol-

lut etninen homogeenisyys ja ajatus siitä, että Japanissa elää vain japanilaisia – vie-

railijoita lukuun ottamatta. Tämä on johtanut siihen, että japanilaiset ja Japanin 

kulttuuri on nähty essentialistisesti, jolloin ne on yksinkertaistettu standardeiksi, 

jotka eivät tee oikeutta variaatiolle. (Lie 2003: 82–83; Befu 2009: 34, ks. myös 

esim. Yamamoto 2001: 24.) Etnolingvistinen näkökanta on Japanissa yleinen, 

vaikka sen siirtolaisuuden ja etnisyyden historiassa moninaisuus ja heterogeenisyys 

ovat keskeisessä osassa (ks. luku 1.2.2). 

Yhtenä vaikuttimena japanilaisten homogeeniseen itsekuvaan on nähty nihon-

jinron eli teoria japanilaisuudesta (ks. esim. Clammer 2000: 204–205), joka käsit-

telee japanilaista identiteettiä, kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä rakentaa kuvaa yksi-

löllisyydestä ja eroista muihin kulttuureihin nähden (Befu 2001: 2; Clammer 2001: 

36; Lie 2003: 84–86; Siddle 2011: 152). Vaikka osa nihonjinronista on tyrmätty 

ultranationalistisena ja absurdina, usein unohdetaan, että nihonjinron kuitenkin 

edustaa aidosti omalaatuista diskurssia japanilaisuudesta (Clammer 2000: 204–

205).7 

Yksi kysymys Japanin ja Suomen kieli-ideologioissa on monikielisyyteen suh-

tautuminen. Japanilaiset puhuvat vähemmistöistään vain vähän, ja kieli-ideologi-

nen ilmapiiri vaikuttaa ainakin ensisilmäyksellä ristiriitaiselta. Yamamoton (2001: 

31–32, 38–40) tekemä tutkimus asenteista kaksikielisyyttä kohtaan antaa viitteitä 

siitä, että japanilaiset ajattelevat kaksikielisyyttä nimenomaan japania puhuvan 

henkilön kaksikielisyytenä englantiin. Tällaiseen opittuun kaksikielisyyteen suh-

taudutaan erittäin positiivisesti, mutta positiiviset asenteet eivät välttämättä päde 

                                                        
7 Japanin kielen, kulttuurin ja yhteisön yksilöllisyydestä sekä nihonjinronista myös esim. Carrol 2001: 
37–38. 
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sellaisiin henkilöihin, joiden vanhemmat ovat eri etnistä alkuperää tai joiden äidin-

kieli ei ole japani. Englannin kielen osaamista halutaan Japanissa parantaa (Gott-

leib 2011: 42), mutta toisaalta monikielisyyttä ei nähdä luonnollisena pysyvänä ti-

lanteena. Se ymmärretään käytännöllisenä asiana, joka viranomaisten täytyy hoitaa 

tarjoamalla muun muassa monikielisiä palveluja maahanmuuttajille (Gottlieb 2011: 

44; kaksikieliseen koulutukseen kytkeytyvistä kieli-ideologioista esim. García 

2009: 13–19.). Näen Japanin kieli-ideologisessa tilanteessa yhtymäkohdan Wing-

stedtin (1998) kieli-ideologioiden historiallisessa katsauksessa kuvaamaan prag-

maattis-instrumentaaliseen vaiheeseen Ruotsissa. Siinä monikielisyydelle ei anneta 

mitään vallan tai tunteiden arvoa, vaan kieli nähdään ainoastaan välineellisenä 

(Wingstedt 1998: 340). Suomen lainsäädäntö taas ei eksplisiittisesti mainitse maa-

hanmuuttajavähemmistöjä. Implisiittisesti puhutaan kaikkien oikeudesta käyttää ja 

kehittää kieltään. Suomen laki kuitenkin keskittyy kansalliskieliin ja jättää muutkin 

kuin maahanmuuttajien vähemmistökielet erillisten lakien varaan. (Ihalainen & 

Saarinen 2015: 42–43.) 

Homogeeninen näkemys Japanista ja japanilaisuudesta on vaikuttanut japani-

laisten suhtautumiseen itseensä ja omaan kulttuuriinsa ja lisäksi suhtautumiseen ul-

komaalaisiin ja etnisiin vähemmistöihin. Vähemmistöt ovat olleet melko näkymät-

tömiä, eikä kielen tai etnisen identiteetin tunnustamista ja ylläpitoa ole nähty enem-

mistön keskuudessa tärkeänä (Yamamoto 2001: 25). Eurooppalaiseen kansallisval-

tion ideologiaan on kuulunut yhden valtion kielen suojeleminen vähemmistöjä vas-

taan (esim. Laihonen 2015: 176). Samoin Japanissa vähemmistökielet on jopa ko-

ettu uhkaksi valtionkielelle, vaikka kielellinen tilanne on monikielisyyden ja poliit-

tisen historian kannalta hyvin erilainen kuin vaikkapa joissain kielivähemmistöjen 

kysymyksiä pohtivissa Euroopan maissa (vrt. esim. Laihonen 2008, 2015; Cser-

nicskó & Laihonen 2016). Onkin mielenkiintoista, että kansallisvaltioajattelusta 

puhuttaessa viitataan yleensä Euroopan valtioihin, vaikka länsimaisesta elinpiiristä 

sekä kulttuurisesti että maantieteellisesti etäinen Japani ylläpitää sinnikkäästi na-

tionalistista kieli-ideologiaa (esim. Lie 2003: 82–83; Gottleib 2011: 42–43). 

Suomen kieli-ideologista ilmastoa on tutkittu usein kielipoliittisesta ja koulu-

tuksellisesta näkökulmasta. Koulutus onkin ollut ja on edelleen kielidebattien pää-

aiheita Suomessa ja muualla maailmassa (esim. Halonen, Ihalainen & Saarinen 

2015a; Boyd & Palviainen 2015: 61; Suomessa vallitsevista kieli-ideologioista ks. 

myös Vaattovaara & Poutiainen 2017). Monesti keskustelunaiheina ovat olleet 

suomi ja ruotsi ja niiden asema yhteiskunnassa, eivät niinkään muut kielet (esim. 

Ihalainen & Saarinen 2015; Boyd & Palviainen 2015). Esimerkiksi Boyd ja Palvi-
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ainen (2015: 58) ovat käsitelleet suomen ja ruotsin rooleja Suomen nyky-yhteis-

kunnassa, erityisesti koulutuksessa. He analysoivat sanomalehtikeskusteluja, 8 

joissa tuotetaan pääasiallisesti kahta diskurssia kielestä – säilyttämisdiskurssia ja 

idealistista diskurssia (näistä diskursseista ks. esim. Rintala 1998; Mantila 1999: 6, 

53; Hiidenmaa 2003: 62) – ja sitä, kuinka keskustelujen osapuolet yrittävät vaikut-

taa lukijoihin ja toisiinsa. He erottavat edellä mainitut kaksi päädiskurssia, joilla on 

syvät juuret identiteetin ja valtion rakentamisessa. Siksi ne ovat osa suurempaa so-

siaalista ja historiallista kontekstia (Boyd & Palviainen 2015: 58–59). 

Japanin mediassa ja siirtolaisuutta koskevassa kirjallisuudessa käyty keskus-

telu käsittelee siirtotyöläisiä, nikkeijinejä (ks. esim. Tsuda 1997; Weiner 2003, tar-

kemmin luku 1.2.2). Toisin kuin matalan koulutustason työntekijät, jotkin toiset 

työntekijäkategoriat eivät herätä keskustelua japanilaisessa yhteiskunnassa. Muun 

muassa korkeasti koulutetut ulkomaalaiset työntekijät ja opiskelijat ovat japanilai-

sessa yhteiskunnassa laillisesti ja sosiaalisesti näkyvillä, eikä heitä nähdä yhteisön 

kannalta ongelmallisiksi. Laittomat työläiset ja alhaisen koulutustason väliaikainen 

työvoima herättävät siis Japanissa yhteiskunnallisella tasolla enemmän huomiota 

ja ovat sillä tavalla merkittävämpiä kuin ammattitaitoiset työntekijät. (Clammer 

2001: 119.) Japaninsuomalaiset kuuluvat tähän melko huomaamattomaan siirto-

laiskategoriaan Japanissa. Myös Euroopassa kaivataan keskustelua siirtolaisuuden 

moninaisuudesta. Julkinen keskustelu keskittyy toisen maailmansodan jälkeisen 

sekä 1990-luvun siirtolaisuuden konventioihin perustuviin kysymyksiin, vaikka 

nykyiset sosiaalisesti jakautuneet ja laillisesti eriarvoiset siirtolaisryhmät kaipaisi-

vat enemmän huomiota (Vertovec 2007: 1029; 2010: 86). 

Näyttää siltä, että eri maissa kieli-ideologiat ovat eri kehitysvaiheissa. Esimer-

kiksi Laihonen (2015: 176) kirjoittaa Slovakian kielitilanteesta, joka vuoden 1993 

itsenäistymisen jälkeen on kulkenut kohti eurooppalaista kansallisvaltion ideolo-

giaa. Samoin Csernicskón ja Laihosen (2016) artikkelissa käy ilmi Ukrainassa val-

litseva ihanne kansallisesta koheesiosta, joka syntyy virallisen kielen kautta. Japa-

nissa taas ollaan 1980-luvun sulkeutuneisuuden ajan jälkeen (ks. luku 1.2.2) vasta 

totuttelemassa yhden kielen ja kansan ideologioiden kanssa kilpaileviin ideologi-

oihin. Uudet ideologiat kyseenalaistavat sen, onko mahdollista sivuuttaa vähem-

mistökielet ja olemassa oleva monikulttuurisuus valtion historiassa ja päivänpoli-

tiikassa. (Esim. Gottleib 2011: 42, 51.) Kieli-ideologioiden kannalta keskeistä Ja-

panin ja Suomen kontekstissa on yhteiskunnassa meneillään oleva muutos, jossa 

käsitykset yhtenäisestä kansasta ja kielestä ovat hiljalleen murtumassa (ks. luku 

                                                        
8 Boyd ja Palviainen (2015: 58–59) analysoivat Helsingin Sanomien ja Huvudstadsbladetin keskusteluja. 
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3.2.1). Muutos sekä dynamiikka entisten ja uusien näkemysten välillä ovat ideolo-

gioiden kannalta kiintoisia. En usko, että siirtolaisten kieli-ideologiat ovat samalla 

tavalla kielipoliittisiin kysymyksiin liittyviä kuin vähemmistökielten kohdalla. Sen 

sijaan uskon, että siirtolaisten ottamat positiot suhteessa eri kieliin kertovat kieli-

ideologioista. Seuraavassa alaluvussa käsittelen kansallisvaltioajattelun murtu-

mista ja sosiolingvistisen kentän muutosta. 

3.2 Sosiolingvistisen kentän muutos 

Kasvava määrä ihmisiä elää elämänsä useammassa kuin yhdessä paikassa – mo-

nesti kansallisten rajojen ulkopuolella. Heitä yhdistää yhteinen kokemus elämästä 

vieraan kulttuurin parissa, ja he sekä altistuvat moninaisille kansallisille ja kulttuu-

risille traditioille että kuljettavat niitä mukanaan uusiin ympäristöihin. (Giddens 

1990: 64; Levitt 2001: 197; Wei & Hua 2013: 51.) Samalla kulttuuriset prosessit 

tapahtuvat globaalissa mittakaavassa mieluummin kuin maiden tai alueiden sisällä 

(Fairclough 2000: 164). Globalisaatio on epätasaista ajan ja paikan tiivistymistä ja 

laajenemista (Inoguchi 2009: 336), jossa liikkuvuuden aiheuttamilla muutoksilla 

on kulttuurisia vaikutuksia, ja sitä kautta koemme maailman eri tavalla (Castells 

1996). 

Siirtolaisuus tekee kielistä globaalisti liikkuvia: lingvistiset ja sosiolingvistiset 

resurssit sekä kielikäytänteet kulkevat siirtolaisten mukana. Siksi liikkuvuus on tär-

keä näkökulma kielentutkimuksessa (Blommaert 2010; Blommaert & Rampton 

2011: 2). Sosiolingvistiset ilmiöt esiintyvät enenevässä määrin globalisaation kon-

tekstissa, ja kielellisesti välittyvät sosiaaliset kokemukset eivät enää ole puhtaasti 

paikallisia, vaan ne sisältävät jäljen muuttuvista globaaleista rakenteista ja suhteista 

(Coupland 2003: 466). Luvussa 1 kuvattu kasvava siirtolaisuuden moninaisuus ja 

kulttuurien liike ilmenevät kielellisten ilmiöiden vaihtelevuutena ja ennustamatto-

muutena. Suhde kielen ja esimerkiksi ideologioiden ja kielipolitiikan välillä on 

käynyt yhteisöissä monimutkaiseksi. Toisaalta voitaisiin argumentoida, että moni-

naisuutta on aina ollut olemassa, mutta tietoisuus siitä on kasvanut. (Halonen, Iha-

lainen & Saarinen 2015b: 10–11.) Blommaertin (2003: 611, 2010) mukaan nykyistä 

sosiolingvistiikkaa värittää globalisaation sosiolingvistiikka, joka on nimenomaan 

liikkuvuuden sosiolingvistiikkaa – liikkeessä olevan kielen (language-in-motion) 

tutkimusta (Blommaert & Dong 2007: 4; Blommaert 2010; Blommaert & Rampton 

2011: 2; ks. myös Fairclough 2006). Wodak ja Meyer (2016: 13) taas sanovat, että 

globalisaation vaikutusten analysoiminen ja selittäminen on yksi kriittisen diskurs-
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sintutkimuksen keskeisistä kiinnostuksenkohteista tällä hetkellä. Seuraavassa lu-

vussa 3.2.1 käsittelen sitä, minkälaisissa konteksteissa vallassa olleet kielikäsityk-

set ovat syntyneet ja millaiset muutokset vaikuttavat niiden murtumiseen. Luvussa 

3.2.2 keskityn Japanin sosiolingvistisen tilanteen kuvaamiseen ja luvussa 3.2.3 taas 

monikielisyyteen ja sen muuttuneeseen terminologiaan. 

3.2.1 Ennen ja nyt – kansallisvaltioajattelusta liikkuvaan kieleen 

Käsitteet yhteisö ja kulttuuri kiinnittyvät vahvasti traditioon, joka on saanut vaikut-

teensa kansallisvaltioiden muodostumisen prosesseista. Globalisaatio taas aiheut-

taa sen, että yhteisö-termiä ei voi enää ajatella ainoastaan perinteisessä mielessä. 

(Featherstone & Lash 1995: 2.) Nykyään maailmalle hajaantuneilla yhteisöillä on 

monipuoliset mahdollisuudet säilyttää aktiiviset yhteydet kotimaahansa (Blom-

maert & Rampton 2011: 3). Siirtolaiset luovat siteitä useampaan kuin yhteen koti-

maahan, jolloin sosiaalisen ja maantieteellisen tilan yhtäpitävyys hämärtyy (Wei & 

Hua 2013: 517). Urry (2000) sanoo, että liikkuvuus on aiheuttanut kansallisten yh-

teisöjen fragmentoitumisen, kun diasporiset identiteetit ja kansalaisuudet ovat 

nousseet tärkeämpään asemaan maailmassa. Sosiaalisella sektorilla luodaan uusia 

globaaleja elämäntyylejä, diskursseja ja poliittisia strategioita (Pujolar 2007: 72). 

Siirtolaiset kykenevät ainakin jollain tasolla elämään kahdessa todellisuudessa: läh-

tömaassaan ja uudessa kotimaassaan (Kivisto 2002: 37–38). Esimerkiksi Huttunen 

(2006, 2010: 54) on tutkinut ylirajaisuuden muotoja bosnialaisten elämässä. He elä-

vät suhteessa kahteen paikkaan – tai paikkojen väliseen tilaan – ja luovat valtioiden 

rajat ylittäviä sosiaalisten suhteiden kenttiä (Huttunen 2006: 55, 77, 2010: 52). Urry 

(2007: 226) taas mainitsee esimerkkinä transnationaalisesta yhteisöstä kiinalaiset 

(oversea Chinese), joiden yhteisöä ylläpitää kommunikaatioteknologia ja matkus-

taminen kahden paikan välillä. 

Maahanmuuton seurauksena moninaisuus lisääntyy myös Suomessa, ja kan-

sainvälisen liikkuvuuden myötä erilaisten ylikansallisten tilojen määrä kasvaa ja 

ihmiset muodostavat siteitä useaan valtioon (esim. Ronkainen 2006: 252). Maasta-

muutto Suomen näkökulmasta on tässä työssä keskeistä. Japaninsuomalaiset on 

yksi siirtolaisryhmä, joka elää kahden paikan ja usean kielen välissä transnationaa-

lissa tilanteessa ja muodostaa siteitä useampaan kuin yhteen valtioon (ks. luku 

1.2.1). He rakentavat kielikäytänteitä ja -diskursseja, jotka kumpuavat lokaalien ja 

globaalien vaikutteiden dynamiikasta (Pieterse 1995: 49, ks. myös Robertson 1995: 

40), tässä tapauksessa muun muassa kielenkäyttökonteksteista Japanissa sekä val-

litsevista kieli-ideologioista lähtö- ja asuinmaassa. 
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Mahdollisuudet liikkua ja pitää yhteyksiä kotimaahan ja toisiin fyysisesti etäi-

siin kielenpuhujiin leimaavat siirtolaisten elämää. Siirtolaiset yhtäältä omaksuvat 

näin käytänteitä, joissa painottuu hybridisyys ja moninaisuus. (De Fina & Perrino 

2013: 513; De Fina 2013.) Toisaalta siirtolaisilla on vaihtelevissa tilanteissaan mo-

nesti halu painottaa jatkuvuutta ja yhtenäisyyttä (De Fina & Perrino 2013: 513; De 

Fina 2013). Shin (2005: 57) mukaan diasporassa elävät ihmiset kerääntyvät muis-

teltujen tai kuviteltujen kotimaiden tai kotikulttuurien ympärille ja muodostavat et-

nisiä yhteisöitä, jotta voisivat juurruttaa itsensä johonkin. Esimerkiksi media muo-

dostaa tällaisen välitilan diasporassa eläville ja linkittää kulttuurit fyysisiin paik-

koihin. Mediasta on tullut yhtäältä globaali ja monikielinen tila (Pujolar 2007: 90). 

Toisaalta erilaiset etniset ja kansainväliset mediat ovat muodostuneet siirtolaisille 

tavoiksi muodostaa ja pitää yllä kielellisiä yhteisöjä eri puolilla maailmaa ja luoda 

virtuaalisia tapaamispaikkoja (ks. esim. Shi 2005; De Fina 2013). 

Nykyisessä laajuudessaan globalisaatio haastaa käsityksen kulttuurisesti ja us-

komuksellisesti yhtenäisistä puhujayhteisöistä, samoin kuin käsityksen kielistä sel-

keinä hyvin muotoiltuina koodeina, jotka on helppo erottaa toisistaan (Blommaert 

2003: 615; García 2007; Blommaert & Rampton 2011: 3; Jørgensen, Karrebæk, 

Madsen & Møller 2011: 27; De Fina & Perrino 2013: 510, ks. myös Gal 2006: 163). 

Samoin nykysiirtolaisuus asettaa uuteen valoon hegemonisen lingvistisen kon-

struktion kansallisvaltioista (Kivisto 2002: 37–38; Moyer & Martín Rojo 2007; 

Blackledge & Creese 2010: 181). Staattisessa kansallisvaltion diskurssissa (äi-

din)kieli, kansallisuus ja identiteetti ovat toisistaan erottamattomia eikä tilaa moni-

naisuudelle ole. Maailmassa, jossa tieto ja ihmissuhteet liikkuvat rajattomasti, kan-

sallisvaltiolla ei ole enää samaa merkitystä kielen kannalta kuin aiemmin. Samoin 

olettamukset alueellisesta stabiiliudesta sekä kansakunnan ja paikan olennaisesta 

yhteydestä kyseenalaistuvat. (De Fina 2013: 555; Blommaert & Rampton 2011: 3; 

De Fina & Perrino 2013: 510.) Seuraavassa alaluvussa tarkennan kuvaa muutok-

sesta Japanin kontekstin kautta, minkä jälkeen siirryn siihen, miten muutokset ovat 

vaikuttaneet näkemyksiin monikielisyydestä. 

3.2.2 Etninen käänne Japanissa 

Sugimoton (2009: 1–2) mukaan japanilaisessa kulttuurissa on parhaillaan meneil-

lään vielä tunnustamaton paradigman muutos ja julkinen diskurssi on alkanut kes-

kittyä populaation sisäiseen jakautumiseen ja variaatioon. Muutosta ei niinkään ole 

saanut aikaan kritiikki aiemmin vallalla ollutta näkemystä kohtaan vaan julkiset 
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havainnot yhteiskunnassa 1900-luvun lopusta asti käynnissä olleista rakenteelli-

sista muutoksista. Japanissa on käynnistynyt sosiaalinen uudelleenorganisoitumi-

nen, joka koskee myös näkemystä kielellisistä ja etnisistä vähemmistöistä. (Yama-

moto 2001: 26; Sugimoto 2009: 1.) Noguchi (2001: 1) kuvaa 1990-lukua homogee-

nisen kulttuuri- ja kielikuvan särkymisen ajaksi. Japanin kulttuurin määrittelyssä 

voisi sanoa tapahtuneen etnisen käännöksen, kun 2000-luvun alusta lähtien näke-

mykset yksikulttuurisesta ja monikulttuurisesta Japanista ovat asettuneet kilpailu-

asemaan. Yhtäältä eletään vielä kapean etnosentrisessä ajattelussa mutta toisaalta 

vaikuttavat jo avoimemmat ajatukset kansainvälisyydestä. (Sugimoto 2003: 185, 

2009: 1–2.) Moninaisuuden kasvaminen ja suhteellisen suuren ulkomaalaisjoukon 

olemassaolo on nostanut esille keskusteluja etnisyydestä, ihmisoikeuksista, Japanin 

roolista maailmalla ja japanilaisen yhteiskunnan kansainvälistymisestä. (Clammer 

2001: 116.) Erilaisten vähemmistöryhmien aktivoituminen sekä maailmalla ylei-

sesti herännyt etninen tietoisuus ovat olleet luomassa kuvaa monietnisestä Japa-

nista (Sugimoto 2009: 1–2; Noguchi 2001: 1). 

Yhdessä kulttuurinäkemysten kanssa kielinormit ovat murtumassa Japanissa, 

ja kieli-ideologinen ilmapiiri on haastettu monelta taholta. Sosiaalinen muutos ja 

globalisaation aikaansaama muuttoliike ovat vaikuttaneet lisäksi kielipolitiikkaan. 

(Gottleib 2011: 42, 51.) Näkemykset kielestä ja identiteetistä ovat tilassa, jossa ol-

laan menossa siihen, että Japani nähdään monikielisenä valtiona ja liikutaan pois 

nihonjinronin (ks. luku 3.1.2) luomasta identiteetistä (Gottleib 2005: 54). Sugimoto 

(2009: 3) kuitenkin muistuttaa, että yksikulttuurinen malli on juurtunut syvälle joi-

hinkin tieteellisiin yhteisöihin ja niiden edustajiin. Monikulttuurista mallia taas on 

kritisoitu siitä, että se näkee Japanin yhtäkkisesti muuttuneen monikulttuuriseksi ja 

sosiaalisesti varioivaksi, vaikka Japani on todellisuudessa ollut pitkään monietni-

nen maa. On sanottu, että julkinen näkemys yhteiskunnasta on muuttunut pikem-

minkin kuin empiirinen todellisuus. Joka tapauksessa japanilaisten käsitys japani-

laisesta kulttuurista on kadottanut vielä pari vuosikymmentä sitten vallalla olleen 

yksikulttuurisuuden stabiiliuden. (Sugimoto 2009: 3.) 

Murrokset yhteisöissä vaikuttavat kielenpuhujaryhmiin ja siten sosiolingvisti-

seen kenttään. Liikkuvuus on tuonut mukanaan uuden kielellisen tilanteen, jossa ja 

kielet ovat läsnä eri tavalla. Vanhat termit eivät enää riitä kuvailemaan uusia tilan-

teita, joissa kulttuuriset ja kielelliset ilmiöt eivät enää ole paikallisia ja joissa glo-

balisaatio haastaa käsitykset puhujayhteisöstä, kielestä ja kommunikaatiosta. (Ks. 

esim. Heller 2008: 504–505; Blommaert & Rampton 2011.) Onkin esitetty, että so-

siolingvistiset kategoriat tarvitsevat uudelleenkonseptualisointia (esim. Blommaert 
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2010; Blommaert & Rampton 2011; Heller 2008: 504–505, 2011). Kielellisten ti-

lanteiden luonnehtimiseen tarvitaan uusia käsitteitä vanhojen rinnalle. Nykyistä 

monikielisyyttä kuvataan muun muassa kielellisten resurssien ja repertuaarien kä-

sitteillä, joita esittelen seuraavaksi. 

3.2.3 Monikielisyys ja kielelliset resurssit 

Tässä luvussa käsittelen ensinnäkin sitä, kuinka monikielisyys kaipaa uusissa tilan-

teissa uudenlaista määrittelyä. Toiseksi esittelen kielellisen resurssin ja repertuaarin 

käsitteitä, joiden kautta monikielisyyttä kuvataan. Transnationaalinen (ks. luku 

1.2.1) ote siirtolaisuuden ilmiöiden ja kielen tarkasteluun on auttanut hahmotta-

maan nykypäivän monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta. Liikkuvuuden aiheuttamien 

sosiaalisten muutosten kontekstissa monikielisyydestä tulee ilmiö, joka sijoittaa 

kielelliset käytänteet sosiaaliseen ja poliittiseen kontekstiin: kielet näyttäytyvät so-

siaalisena käytänteenä, puhujat sosiaalisina toimijoina ja rajat sosiaalisen toimin-

nan tuloksena (Heller 2007: 1). 

Makonin ja Pennycookin (2007: 16) mukaan on virheellistä ymmärtää moni-

kielisyys ja moninaisuus yksikielisyyden kautta, jolloin vain lasketaan kieliä. Sen 

sijaan monikielisyys täytyisi nähdä laadullisesti ja hylätä monikielisyyden taustalla 

olevat staattiset käsitykset kielistä. Ne pitäisi korvata näkemyksillä, jotka painotta-

vat kommunikatiivisia käytänteitä. Transnationaalien ryhmät käyttävät kanssa-

käymisissä eri kieliä sekä erilaisia kommunikatiivisia koodeja ja kanavia 

(Jacquement 2005: 265). Informanttieni tapauksessa ei liene ongelmallista määri-

tellä heitä äidinkieleltään suomenkielisiksi, jos tässä vaiheessa ajatellaan alkuperä-

määritelmää (Skutnabb-Kangas 1988). He ovat Suomessa syntyneitä suomalaisia, 

joiden ensimmäinen kieli on suomi. Heidän monikielisyytensä taas on monimut-

kaisempi kysymys, jonka jätän heidän selontekojensa tuottamien diskurssien va-

raan, samoin kuin heidän määritelmänsä nykyisestä äidinkielestään (ks. myös 

Kaikkonen 2009: 17). 

Globalisaation kontekstissa uudet kielelliset koodit ovat pikemminkin sosio-

lingvistisiä kuin yhteen kieleen sidottuja: kielenkäyttäjät hyödyntävät vaihtelevia 

kielellisiä resursseja repertuaareistaan ja siten sekä luovat että käyttävät kielen koo-

dia luovasti eivätkä niinkään yhteen kieleen sidoksissa (Blommaert 2005, 2013: 

613–614). Tämä johtaa siihen, että kielet täytyisikin nähdä sosiokulttuurisina abst-

raktioina, sillä näkemykset yhtenäisestä kielen koodista vastaavat tosielämän kie-

lenkäyttöä huonosti. Sosiolingvistiikan tulisikin analysoida havaittua kielenkäyttöä 
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mieluummin kielenpiirteiden kuin kielten tasolla (Jørgensen ym. 2011: 22, 27). Ny-

kyään puhutaan ihmisten kielirepertuaareista ja resursseista sekä niiden käytön 

muuttumisesta yhä monimutkaisemmaksi (Blommaert & Rampton 2011). Nämä 

käsitykset muuttavat monikielisyyden ja kielellisen kompetenssin käsitteet (Blom-

maert 2010: 102; ks. myös Muhonen 2014: 52). Vaikka en työssäni tutki varsinai-

sesti kielenkäyttöä, sitä kuvailevat käsitteet ovat työni kannalta keskeisiä. Infor-

mantit nimittäin tuottavat diskursseja kielenkäyttötavoistaan ja rakentavat kuvaa 

kielestä. He elävät monikielisessä todellisuudessa, jossa eri kielet ja niiden resurssit 

ovat jokapäiväisessä käytössä, mutta konteksti samalla sanelee käyttöaloja ja vai-

kuttaa siten diskursseihinkin. 

Kielellisen repertuaarin on yleensä ajateltu kuvaavan väljästi koko yksilön 

monimutkaista kommunikatiivisten resurssien kirjoa. Ne poistavat ennakko-ole-

tukset linkeistä alkuperän, kasvatuksen, kielitaidon ja kielen tyyppien välillä. Toi-

sin sanoen ne viittaavat yksilön erittäin vaihtelevaan ja usein pirstaleiseen jaettujen 

tyylien, genrejen ja rekisterien valikoiman moninaisuuteen. (Blommaert & Backus 

2011.) Kielelliset resurssit9 sisältyvät repertuaarien käsitteeseen ja viittaavat todel-

liseen ja havainnoitavaan kielenkäyttöön (esim. Blommaert 2010: 102, myös 

Blackledge & Creese 2010).10 Itse näen kielelliset resurssit eri kielistä koostuviksi 

kielivarannoiksi, joista kielenkäyttäjä valikoi palasia kielenkäyttötilanteisiin ja it-

sensä asemointiin (Lehtonen 2015: 37–38 lähteineen; resurssin käsitteestä enem-

män esim. Mustanoja, Tervola, Sandberg & O’Dell 2017). 

Kielellisten resurssien tehtävien ennustaminen on liikkuvuuden takia ongel-

mallisempaa (Blommaert 2003: 615). Siirtolaisuuden luonne on muuttunut moni-

naisemmaksi (luku 1.2), ja samalla kielelliset resurssit ovat monimuotoistuneet uu-

dessa kontekstissa sekä siirtyessään siirtolaissukupolvelta toiselle. Uudella alueella 

äidinkielikään ei ole säilynyt käyttäjiensä repertuaarissa muuttumattomana (Verto-

vec 2010; Karjalainen 2012: 44, 55; Blommaert & Rampton 2016). Vaikka kielen-

käyttäjät ja kielet eivät ole globalisaatiossa paikkaan sidoksissa, Blommaertin 

(2003: 619) mukaan globalisaatiossa ollaan tekemisissä paikkaan sidottujen kielel-

listen resurssien kanssa. 

                                                        
9 Jørgensen ym. (2011: 34) käyttää kielellisten resurssien luovasta käytöstä termiä polylanguaging. Tällä 
tarkoitetaan tapaa, jolla kielenpuhujat hyödyntävät saatavilla olevat kielenpiirteet kommunikatiivisiin 
tarkoituksiin parhaalla mahdollisella tavalla huolimatta siitä, kuinka hyvin he hallitsevat kyseessä olevat 
kielet. 
10Huomattava on, että kielellisen resurssin ja repertuaarin käsitteet eivät viittaa yksistään monikielisyy-
teen tai kielivähemmistöihin, vaan myös muunlaisiin kielellisiin repertuaareihin ja resursseihin, esimer-
kiksi genreihin ja rekistereihin (Blackledge & Creese 2010). 
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Kun ihmiset liikkuvat fyysisestä ja sosiaalisesta paikasta toiseen, heidän kie-

lelliset käytänteensä ja resurssinsa tulevat uudelleen arvioitaviksi (Blommaert 2003: 

613, 2005: 83). Kielelle annetut tehtävät, jotka pätevät jossain ympäristössä, eivät 

ole enää käyttökelpoisia, kun esimerkiksi asuinpaikka vaihtuu. Sen myötä lingvis-

tisen instrumentin arvo vaihtuu. Käytännölliset kielen resurssit saattavat tulla täy-

sin hyödyttömiksi, kun ne siirretään uuteen ympäristöön. (Blommaert 2003: 616, 

2005.) Uudelleenstrukturoidut keskinäiset riippuvuussuhteet antavat kielen eri re-

sursseille uuden arvon (Coupland 2003: 467). Esimerkkejä resurssien arvonmuu-

toksesta ovat turismin kautta pienille kielille tulleet odottamattomat prestiisit (Hel-

ler 2003) tai populaarikulttuurin kautta levinneet tietyt kielimuodot (Pennycook 

2007b; arvonmuutoksesta ks. myös Pietikäinen, Kelly-Holmes, Jaffe & Coupland 

2016). 

Työssäni keskityn tutkimaan liikkuvuuden vaikutuksia yksittäisten ekspatriaat-

tien elämään, ja sitä kautta tutkimukseni lisää ymmärrystä kielen roolista siirtolai-

suudessa Japanin ja Suomen kontekstia laajemminkin. Diskurssianalyysissa tarkas-

telen kielille annettuja tehtäviä ja evaluaatioita, joten analyysissa tulee näkymään 

informanttieni käsitys kielestä ja monikielisyydestä. Onko liikkuvuudesta ja hybri-

distä tilanteesta huolimatta vallalla essentialistinen ja muuttumaton käsitys kielestä 

ja kansasta, vai puhutaanko mieluummin kielen kommunikatiivisesta käytöstä ja 

resursseista? Entä mikä rooli kielen henkilökohtaisilla merkityksillä ja kieli-identi-

teetillä on näissä näkemyksissä? Repertuaarin ja resurssin käsitteet ovat tutkimuk-

sessani siinä mielessä ongelmallisia, että nähdäkseni diskurssien käsittelyyn tarvit-

see kielen kommunikatiivista puolta painottavien käsitteiden ohella muunkinlaista 

tietoutta siirtolaisten monikielisyydestä. Repertuaareista, resursseista ja fragmen-

taatiosta puhutaan paljon superdiversiteettiä ja transnationaalisuutta käsittelevässä 

kirjallisuudessa, mutta ne ovat monikielisyydessä pintatason havaittavia ilmiöitä ja 

jättävät sivuun monikielisyydessä keskeiset hybridit käsitykset kielen merkityk-

sestä. Tutkimuksessani voisi pohtia sitä, olisiko kuitenkin esimerkiksi kontekstin 

takia kielen domeeniajattelu resurssiajattelua toimivampi tapa nähdä japaninsuo-

malaisten monikielisyys. 

3.3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti 

Kieliyhteisön jäsenille muodostuu tunne keskinäisestä ymmärryksestä, kielellinen 

identiteetti (Dufva 2002: 24). Käsitykset meistä ja muista liittyvät aina tiettyyn ti-

lanteeseen, joten identiteetit paikantuvat kieleen ja kulttuuriin. Kieli on yksi iden-
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titeetin tärkeimmistä osista, mutta se on lisäksi diskursiivinen areena, jolla merki-

tyksistä ja identiteeteistä neuvotellaan: niitä arvostetaan, rakennetaan, muutetaan ja 

väheksytään. (Pietikäinen, Dufva & Laihiala-Kankainen 2002: 10; Klimpfinger 

2010: 251.) Suomalaiseen kielelliseen identiteettiin liittyy joukko arvostuksia ja 

asenteita, jotka koskevat sitä, miten näemme oman kielemme ja itsemme kielen-

käyttäjinä sekä miten tarkastelemme muita kieli- ja kulttuuriryhmiä. Suomalainen 

identiteetti rakentuu suhteessa muihin kieliin ja kulttuureihin, jolloin rakentumi-

sessa kilpailevat erilaiset arvot ja arvostukset. (Dufva 2002: 25.) 

Pennycook (2007b: 6) kuvaa transnationaaleja ja transkulttuurisia virtoja ta-

voiksi, joilla kulttuuriset muodot liikkuvat, muuttuvat ja tulevat uudelleen käyte-

tyiksi muodostaakseen uusia identiteettejä uusissa konteksteissa. Myöhäismoder-

nia (ks. Rampton 2006; Jørgensen 2010; Heller 2011) yhteiskuntaa määrittelee epä-

vakaisuus, jolloin identiteetitkään eivät enää ole sidoksissa tiettyihin ryhmiin ja nii-

den tyypillisiin tapoihin olla ja kommunikoida, vaan ne ovat individuaaleja ja neu-

voteltavissa (Jørgensen 2010: 3). Näen itse identiteetit ja kieli-identiteetit ei-essen-

tialistisina (esim. Hall 1999; Blommaert 2005: 203). Ajattelen ne moninaisina, 

fragmentaarisina (esim. Grossberg 1996) ja hybridisinä (Hall 1999), jolloin ne ovat 

muuttuvia ja tilannesidonnaisia (Blommaert 2005: 203). Uusi kieli ja kulttuuri tuo-

vat mukanaan uusia elementtejä omaan identiteettiin ja haastavat käsityksiä itsestä 

ja muista (Pietikäinen, Dufva & Laihiala-Kankainen 2002: 12). 

Identiteetti muotoutuu ajassa ja paikassa. Kun ihmiset liikkuvat sosiaalisessa 

ja fyysisessä tilassa, ryhmäidentiteetit ja muut kategoriset identiteetit muuttuvat ja 

ovat vähemmän selväpiirteisiä sekä siten vaikeampia ymmärtää. (Blommaert 2005: 

235.) Toisin sanoen samoin kuin resursseina nähdyt kielet (luku 3.2.3), myös iden-

titeetit ovat dynaamisia ja saavat eri tilanteissa erilaisen painoarvon (Dufva 2002: 

21). Identiteetin käsite on tärkeä japaninsuomalaisten kielidiskursseja tarkastelta-

essa, sillä identiteettipositiot voivat kertoa kielten merkityksestä. Gal (2006: 178) 

sanoo, että yhteys kielen ja identiteetin välillä säilyy globalisaatiossa, mutta kielen 

kytkökset alueeseen ja valtioon eivät. Koulutetut, useita kieliä hallitsevat euroop-

palaiset ovat maailmanlaajuisesti katsottuna kielellisesti elitistisessä asemassa. 

Heidän identiteettiään ei luonnehdi niinkään yhteinen koodi, joka liittää heidät tiet-

tyyn alueeseen, vaan pikemminkin lingvististen repertuaarien laajuus ja näiden re-

pertuaarien strateginen käyttö. Aallon (2015) tutkimat brysselinsuomalaiset nuoret 

eivät näe kielitaitoaan merkityksellisenä, vaikka se Suomessa asuviin samanikäi-

siin verrattuna olisi erilainen. Blackledgen ja Creesen (2010: 17) mukaan pitääkin 

ottaa huomioon, mitä uskomuksia ihmisillä on kielistään ja miten he käyttävät saa-

tavilla olevia resursseja, ja pohtia heidän kielenkäyttönsä vaikutuksia (Blackledge 
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& Creese 2010: 31). Informanttieni tilanteet täytyy nähdä kontekstissaan. Heidän 

kielellisille resursseille antamansa arvot vaikuttavat diskursseihin ja kielelliseen 

toimintaan (ks. myös Blackledge & Creese 2010: 6). 

Sosiolingvistiikassa täytyy muuttuvissa tilanteissa kiinnittää huomio siihen, 

kuinka ihmiset ottavat käyttöön kielen muotoja, kun he liittyvät ryhmiin tai eroavat 

niistä eri elämäntilanteissa (Blommaert & Rampton 2011: 5). Wein ja Huan (2013: 

531) tutkimat nuoret kiinalaiset näyttävät suhtautuvan hyvin käytännönläheisesti 

kieleen ja kielitaitoonsa: kieli nähdään repertuaarien tarkoituksenmukaisen käytön 

valossa. Nämä informantit haluavat tehdä asiat yksinkertaisiksi ja helpoiksi, sillä 

heidän elämäntilanteitaan leimaavat muutenkin vaihtoehdot ja valinnat. Wei ja Hua 

(2013: 531–532) katsovatkin, että tällainen suhtautuminen kieliin on yleinen ten-

denssi transnationaaleilla nuorilla, ja se tekee heidän identiteeteistään dynaamisia 

ja kompleksisia. He ovat deterritorialisoituneet lähtömaastaan ja haluavat painottaa 

elämää tässä-ja-nyt. 
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4 Metodit 

Työni on laadullista diskurssintutkimusta, jossa selvitän kielitietoisuuteen, siirto-

laisuuteen, identiteettiin ja ideologioihin kietoutuvaa ilmiötä – japaninsuomalaisten 

ekspatriaattien tapaa puhua eri kielistä. Diskursseihin pureutuminen alkaa kvanti-

tatiivisesta ja korpusavusteisesta analyysivaiheesta, jossa lähdetään liikkeelle tie-

tokoneohjelman esiin nostamista aineiston piirteistä. Korpusanalyysi tarjoaa laa-

dulliseen tutkimukseen yhden menetelmän, jonka avulla päästään tarkastelemaan 

kielenpiirteitä, diskurssien mikrotasoa (laadullisen tutkimuksen menetelmistä ks. 

Pietikäinen & Mäntynen 2009: 169). Korpusmenetelmä ei kuitenkaan tee aineis-

tosta tulkintaa (esim. Baker 2006: 18), joten analyysiin tulee mukaan laadullisuus. 

Laadullisen analyysin avulla etenen kohti yhteiskunnallista kokonaisvaltaisempaa 

makrotasoa ja sosiaalisia tilanteita, joissa diskursseja tuotetaan ja tulkitaan (ks. 

esim. Fairclough 1989: 25). Aineiston analyysiin ja kokonaistulkintaan vaikuttavat 

tutkijan etnografinen tieto tutkimuskohteesta, haastattelukonteksti, aiempi kielidis-

kursiivinen tutkimus sekä kaikki japaninsuomalaisen siirtolaisuuden kontekstin 

ulottuvuudet (ks. myös Baker 2006: 18; kontekstista ks. myös Karvonen 1995: 30–

31, Hiidenmaa 2000: 179–184). Diskurssintutkimusta käsittelen luvussa 4.1 ja kor-

pusmetodeja luvussa 4.2. Luvussa 4.3 valotan kahden metodin yhdistelmää. 

Vaikka työni ei metodologisesti ole etnografinen, on siinä etnografisia piirteitä, 

koska vietin kenttätyömatkalla aikaani tiiviisti tutkimani yhteisön parissa heidän 

arjessaan (etnografiasta esim. Eskola & Suoranta 1998: 105). Tämä on yksi työni 

laadullisista aspekteista, jota ei voi erottaa analyysistani. Kun puhun etnografisesta 

tiedosta tai taustatiedosta, tarkoitan sitä kulttuurista ja kokemuksellista tuntemusta, 

jota minulle on kertynyt tutkittavasta yhteisöstä ja japanilaisesta yhteiskunnasta ai-

neistonkeruumatkani ja muiden Japanin-matkojeni tuloksena. Tieto on osa tutki-

janpositiotani (ks. luku 2.1.4) ja laadullisessa tutkimuksessa siten osa analyysia ja 

tulkintaa. 

Koska työni on diskurssianalyyttinen, käsittelen kieltä sosiokulttuurisista läh-

tökohdista. Näen diskurssit sosiaalisina ja ihmistenvälisessä vuorovaikutuksessa 

rakentuvina. Diskurssintutkimuksessa hahmotetaan puhumisen tapoja ja haetaan 

lingvististä evidenssiä diskurssien olemassaololle. Siinä tarkastellaan, millaisilla 

kielellisillä valinnoilla maailmaa rakennetaan: miten asia tai ilmiö merkityksellis-

tetään – tai jätetään kokonaan kuvaamatta. Puhutaan siis kielellisistä valinnoista, 

joissa esimerkiksi erilaiset identiteetit, sosiaaliset suhteet ja arvostukset rakentuvat. 

(Ks. esim. Fairclough 1992:137; Fairclough & Wodak 1997: 258; Pietikäinen & 

Leppänen 2007: 177; Wodak & Meyer 2016: 16.) Esimerkiksi puhetta kielistä ja 
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identiteeteistä voidaan rakentaa puhumalla ryhmistä, ’meistä’ ja ’muista’ (ks. esim. 

Pälli 2003: 41; van Dijk 2013:178, 180, 183), tai liittämällä kieleen erilaisia mää-

ritteitä, vaikkapa adjektiiveja: puhtainta kieltä (ks. esim. Dufva 2002: 24). 

Korpusmetodit tarjoavat analyysiin yhdenlaisen konkreettisen lähtökohdan. 

Teen aineistoon hakuja tietokoneavusteisesti, jolloin korpustyökalut tuottavat ai-

neistosta analysoitavan datan, josta lähden etsimään diskurssivihjeitä ja muotoile-

maan diskursseja. Laadullisessa analyysissa etsitään aineiston toistuvuuksia erilai-

sin metodein (ks. esim. Pietikäinen & Mäntynen 2009): tässä työssä käytän meto-

dologisina analyysityökaluina sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista dataa tuotta-

via klustereita ja semanttista preferenssiä. Laadullista analyysia on usein kritisoitu 

siitä, että siinä ei välttämättä käydä koko aineistoa systemaattisesti läpi, vaan poi-

mitaan omaan tutkimukseen ja näkökulmaan sopivat havainnot ja jätetään muut 

huomiotta (esim. Mason 2002: 152; Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010: 21). 

Tämä sama vaara on diskurssianalyysissa, joten tässä tutkimuksessa toteutan dis-

kurssianalyysin korpusavusteisesti ja aineistovetoisesti (ks. esim. Jantunen 2009a). 

Samantapaisen metodivalinnan tutkimuksessaan on tehnyt Laihonen (2008, 2009: 

17, 26), joka käyttää diskurssianalyysin rinnalla keskustelunanalyysia. Laihosen 

mukaan se antaa empiirisen lähestymistavan aineistoon ja takaa sen, että ideologi-

oita ei ole konstruoitu ainoastaan tutkijan mielessä. Laihonen eksplikoi kieli-ideo-

logiat yhdistämällä metakielen ja vuorovaikutuksellisen analyysin. (Laihonen 2008, 

2009: 17, 26.) Tutkimuksessani käytän analyysin ensimmäisessä vaiheessa lähtö-

kohtana korpustyökaluja, jotka vähentävät oman etnografisen tietoni ja aiemman 

tutkimuksen vaikutusta aineiston havainnointiin. Samalla korpusmetodisen tarkas-

telun tulokset voivat parhaimmillaan vahvistaa sitä tietoa, jota minulla jo on aineis-

tosta ja tutkittavasta ilmiöstä. 

Laadullisen lähilukumenetelmän ja esimerkiksi aineiston luokittelun ja merkit-

semisen sijaan (ks. esim. Eskola & Suoranta 1998) käytän klustereiden ja semant-

tisen preferenssin analyysia. En siis ole aineiston litteroinnin jälkeen käynyt haas-

tattelu- ja keskusteluaineistoja läpi kokoteksteinä ja esimerkiksi merkinnyt tutkit-

tavan ilmiön kannalta merkittäviä kohtia vaan olen koettanut saada uudenlaisen nä-

kökulman lähtemällä suoraan korpushavainnoista. Aineistossa havaittuja ilmiöitä 

ja diskursseja koodaamalla saattaisi jäädä havaitsematta sellaisia asioita, jotka ky-

seenalaistavat tutkijan päätelmät (Mason 2002: 152; Ruusuvuori ym. 2010: 21). 

Korpusmetodi voi yhtäältä tuottaa sellaisia havaintoja, joita tutkija ei tarkalla ai-

neiston koodaamisellakaan saisi esille, sillä ne ovat myös tutkijan intuition ulko-

puolella. Toisaalta frekventtejä ja toistuvia korpushavaintoja analysoidessa tutki-

muksen ulkopuolelle jää toisenlaisia piirteitä, jotka taas kertovat poikkeavuuksista 
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ja ristiriitaisista äänistä aineistossa. Samoin jää huomiotta tutkijan tieto siitä, mikä 

on kontekstissa merkityksellistä tai miten esimerkiksi haastattelu tilanne vaikuttaa 

siihen, mitä sanotaan ja miten. Huomattava on kuitenkin, että korpusmenetelmä ei 

ole lahjomaton, vaikka se voi vähentää intuition vaikutusta (ks. tarkemmin luku 

4.3.1). Tutkijan valinnat ja päätökset vaikuttavat väistämättä myös korpusmenetel-

millä saatuihin analyysituloksiin. 

Käyttämissäni metodeissa on eroja varsinkin tutkimuksen lähtökohdissa ja kie-

likäsityksissä (luku 4.3.1.), mutta myös yhtymäkohtia löytyy. Metodien yhdistel-

män molemmat puolet avartavat katsontakantaa, jolla lähestyä diskursseja. Tutki-

mukseni antaa toivottavasti omalta osaltaan kuvaa siitä, mitä täytyy ottaa analyy-

sissa huomioon: kuinka korpuksen antama tieto yhtäältä hyödynnetään diskurs-

seista kertovana aineksena ja miten diskursiivinen tieto toisaalta auttaa käyttämään 

korpuksia tehokkaasti. 

4.1 Diskurssintutkimus 

Diskurssin määrittelyssä tukeudun funktionaalisen kielitieteen lähestymistapaan, 

jossa kieli ja kielenkäyttö nähdään sosiaalisena ilmiönä ja vuorovaikutuksen väli-

neenä. Tässä näkökannassa kielen rakenteita ja muotoja ei voi irrottaa niiden kon-

teksteista ja käyttötarkoituksista. Funktionalismissa keskeistä on merkitysten ra-

kentuminen vuorovaikutustilanteissa kielen avulla, ja siinä keskitytään kuvaamaan 

kielellisten valintojen systematiikkaa. (Esim. Luukka 2000: 135, 138–139, 141.) 

Tutkimukseni taustalla vaikuttavat funktionaalisesta kielikäsityksestä nousevat so-

siaalinen konstruktionismi (esim. Burr 1995, ks. myös Jokinen, Juhila & Suoninen 

1993: 26) ja sitä edustava kriittinen diskurssianalyysi. 

Sosiaalinen konstruktionismi vie huomion yhteisöön ja sen kielenkäyttö- ja pu-

hetapoihin, joissa rakentuvat tavat hahmottaa maailmaa (Burr 1995). Konstrukti-

vistisessa näkemyksessä kieltä ei pidetä ainoastaan välineenä, jolla kuvataan ja hei-

jastetaan maailmaa, vaan kieli on osa todellisuutta ja samalla rakentaa sitä (esim. 

Fairclough 1992; Eskola & Suoranta 1998: 140; Wodak & Meyer 2016: 16). Dis-

kurssintutkimuksen taustalla on siis ajatus kielen merkityksiä luovasta luonteesta. 

Maailmaa merkityksellistetään kielen kautta eri tilanteissa eri tavoin ja sosiaalista 

maailmaa ja sosiaalisia suhteita rakennetaan kielen avulla. Kielelliset valinnat 

muokkaavat sitä, miten maailmaa hahmotetaan. Diskurssit rakentuvat suuresta 

määrästä kielellisiä valintoja, ja siten ne antavat mahdollisuuden luoda lukuisan 

määrän erilaisia versioita todellisuudesta. (Esim. Mautner 2016: 11–12.) Todellisen 

maailman oliot muotoutuvat diskursseissa eri tavoin, ja samoin ihmiset asettuvat 
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erilaisiin positioihin sosiaalisen maailman toimijoina (Fairclough 1992: 3). Valin-

tojen ja todellisuuden rakentumisen korostuminen tulee esille myös analyysissa eli 

siinä, millaisena aineisto nähdään ja miten aineistossa tuotettuja merkityksiä tulki-

taan kontekstissaan (ks. esim. Jokinen & Juhila 1999: 56; Hiidenmaa 2000: 176–

177). Kriittinen diskurssianalyysi on saanut vaikutteita Foucault’n diskurssinäke-

myksestä, jossa diskurssilla nähdään olevan sosiaalisia vaikutuksia. Diskurssit ra-

kentuvat ihmisten välisessä kanssakäymisessä, ja niillä on seurauksia yhteisöjen 

elämässä (Wodak & Meyer 2016: 16). Pietikäinen (2000: 1992) tiivistää tämän nä-

kemyksen siten, että kielellä ja kielenkäytöllä vaikutetaan ympäröivään maailmaan, 

joka samalla toimii vastavaikuttajana sille, miten kieltä käytetään eri tilanteissa. 

Samoin tutkimuksessani hahmottuu useita tapoja puhua kielistä, joihin on vaikut-

tanut sekä haastattelukonteksti että haastateltavieni ja tutkimuksen laajempi sosi-

aalinen konteksti. 

4.1.1 Diskurssin käsite 

Diskurssianalyysi on historiansa aikana tarkoittanut hyvin erilaisia asioita, ja se 

voidaankin nähdä väljänä teoreettisena viitekehyksenä. Diskurssin käsite on edel-

leen moninainen, eikä vähiten siksi, että diskurssianalyysia käytetään useilla eri 

tieteenaloilla. Sitä on käytetty paitsi lingvistiikassa myös esimerkiksi yhteiskunta-

tieteiden piirissä. Ero yhteiskunnalliseen diskurssianalyysiin on siinä, että lingvis-

tisessä diskurssianalyysissa huomio on kielenkäytössä ja sen piirteissä, joiden 

avulla liikutaan kohti sosiaalisia rakenteita, ilmiöitä ja suhteita (Pietikäinen 2000: 

192–193). Erilaiset näkemykset diskurssista ovat ajan kuluessa lähentyneet toisiaan 

ja lomittuneet, kun diskurssianalyysi on kehittynyt. Tutkimukseni on nimenomaan 

lingvististä diskurssianalyysia, mutta tutkimuksen konteksti rakentuu yhteiskunnal-

lisista ja sosiaalisista aineksista. 

Diskurssia on voitu määritellä karkeasti ainakin kolmella tavalla. Ensiksikin se 

on voitu nähdä rakenteellisesta näkökulmasta, kielen rakentumisena lausetta laa-

jempina yksikköinä, jolloin diskurssi on mikä tahansa lausetta suurempi koko-

naisuus (language above sentence). Toiseksi diskurssi on voitu nähdä funktionaa-

lisena ja tarkoittavan kieltä käytössä (language in use), kielen tehtäviä kontekstis-

saan. (Jarowski & Coupland 1999: 1–3; Schiffrin, Tannen & Hamilton 2003: 1; 

Partington ym. 2013: 2–4, ks. myös Schiffrin 1994: 20.) Kolmanneksi diskurssia 

voidaan ymmärtää sitä kautta, kuinka kielellä rakennetaan sosiaalisia suhteita (Ja-

rowski & Coupland 1999: 1–3; Schiffrin, Tannen & Hamilton 2001: 1; Partington 

ym. 2013: 2–4, ks. myös Schiffrin 1994: 20; Mautner 2016: 17). 
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Ensimmäisessä näkökulmassa havainnoidaan, kuinka kielen yksiköt toimivat 

suhteessa toisiinsa, esimerkiksi muodostavat tekstejä (esim. Schiffrin 1994: 20, 23; 

Gee & Handford 2012: 1). Kun diskurssi taas nähdään kielenä käytössä, sillä tar-

koitetaan kielelle annettuja merkityksiä ja sillä tuotettuja toimintoja erilaisissa kon-

teksteissa (Schiffrin 1994: 20, 32, 39; van Dijk 1997: 2–3; Gee & Handford 2012: 

1; diskurssintutkimuksen taustaoletuksista ks. myös Luukka 2000). Kaksi ensim-

mäistä määritelmää pitää erottaa abstraktimmasta diskurssin dimensiosta, termin 

foucault’laisesta käytöstä (Fairclough 1989: 77), jossa määritelmä on kahta edel-

listä laajempi (Schiffrin 1994: 31) ja pohjaa kriittiseen, sosiokulttuuriseen, sosiolo-

giseen tai historialliseen analyysiin. Silloin diskurssilla tarkoitetaan sosiaalisesti ja-

ettuja ajatustapoja, havainnointia ja käyttäytymistä, joilla rakennetaan maailman-

kuvaa ja identiteettejä (esim. Fairclough 1992, 2003; Chouliaraki & Fairclough 

1999; ks. myös Muhonen 2014: 8). Kriittisessä ja sosiaalisessa määritelmässä pu-

hutaan usein diskurssijärjestyksestä, diskursiivisista muodostelmista ja diskurs-

seista (discourses) monikollisina (esim. Scollon & Scollon 2003: 538). Diskurssin 

käsite viittaa tällöin puhumisen tapoihin, jotka sekä luovat konventionaalista ajat-

telua että ovat sen luomia (Johnstone 2008: 3). Diskurssit ovat kokonaisuus ling-

vistisiä ja ei-lingvistisiä käytänteitä ja ideologisia olettamuksia, jotka kaikki yh-

dessä muodostavat esimerkiksi vallan diskurssin tai rasismin diskurssin (Schiffrin 

ym. 2001: 1; Scollon & Scollon 2003: 538). 

Nykyään diskurssit teksteinä näkevät suuntaukset pyrkivät sijoittamaan tutki-

muksen laajempaan sosiokulttuuriseen valoon ja samalla laajemmat sosiokulttuu-

risia käytänteitä tutkivat suuntaukset pohjaavat työnsä tekstien tarkkaan analyysiin 

(Scollon & Scollon 2003: 538, ks. myös van Dijk 1997: 5). Van Dijk (1997: 2–3) 

kuvaileekin kielen rakenteeseen keskittyvän tutkimuksen ja sosiaalista ulottuvuutta 

tarkastelevan tutkimuksen yhdistämistä kaksisuuntaisena prosessina, joista molem-

mat puolet toimivat usein yhtä aikaa. Itse näen diskurssin kolmannen määritelmän 

mukaan sosiaalisina jaettuina puhumisen tapoina ja nojaudun tutkimuksessani kie-

len todellisuutta rakentavaan näkökulmaan, jossa diskurssit nähdään identiteettejä, 

ideologioita ja sosiaalista todellisuutta rakentavina (ks. esim. Fairclough & Wodak 

1997: 258; Partington ym. 2013: 2–4; Mautner 2016: 35; Wodak & Meyer 2016: 

6). Tästä lähtien diskursseista puhuessani viittaan tähän määritelmään ja näkökul-

maan, jota tarkennan seuraavassa alaluvussa. 
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4.1.2 Sosiaalista todellisuutta rakentava diskurssi 

Näen diskurssintutkimuksen teoreettis-metodologisena viitekehyksenä (ks. esim. 

Chouliaraki & Fairclough 1999: 16; Pietikäinen & Mäntynen 2009; Wodak & 

Meyer 2016). Diskurssintutkimuksessa kieli on sosiaalista toimintaa, jossa normit, 

arvot ja säännöt ovat osa kielen järjestelmää. Samalla merkitykset rakentuvat kans-

sakäymisessä, kun niistä neuvotellaan yhä uudelleen. Sanoilla ja ilmauksilla ei siis 

ole yhtä pysyvää merkitystä. (Esim. Pietikäinen & Mäntynen 2009: 11–13; ks. 

myös Fairclough 1997: 31.) Diskurssien tutkimuksessa keskeistä on konteksti, sillä 

diskurssit sosiaalisina konstruktioina eivät synny tyhjiössä. Baker (2006) puhuu 

diskursseista kokonaisvaltaisina, kontekstit huomioon ottavina: diskurssit kierrät-

tyvät ja vahvistuvat yhteisössä ja kielen käytössä. Kieli ei ole sama kuin diskurssi, 

mutta kieltä tutkimalla voidaan paljastaa diskurssien jälkiä (traces of discourse). 

Diskurssit ovat kytköksissä käytänteisiin ja rakenteisiin, jotka ovat läsnä jokapäi-

väisessä elämässä. (Baker 2006: 4–5.) 

Diskurssit, jotka tuotetaan ajassa ja paikassa, eivät ole koskaan täydellisiä jäl-

jitelmiä aiemmista, vaan ne ovat aina uudelleen kontekstoituja ja neuvoteltuja 

(Boyd & Palviainen 2015: 59). Sitä paitsi teksteissä on usein yhtä aikaa läsnä useita 

kilpailevia diskursseja ja ideologioita (esim. Wodak & Meyer 2016: 12). Kielellä 

on kyky yhtäältä tuottaa toistuvia diskursseja, toisaalta muokata niitä (esim. Fair-

clough & Wodak 1997: 258; Wodak & Meyer 2016: 7). Tässä yhdistyy sekä ajatus 

diskurssien sitkeydestä että diskursseista, jotka ovat koko ajan liikkeessä. Kuten 

Pietikäinen ja Mäntynen (2009: 27) sanovat, diskurssit ovat tunnistettavia ja vuo-

rovaikutustilanteesta toiseen toistuvia tapoja merkityksellistää asioita (ks myös 

Wodak & Meyer 2016). Diskursseja uusinnetaan erilaisissa konteksteissa, kun ku-

vataan asioita tietyllä tavalla ja tietystä näkökulmasta. 

Näkemys kielestä, jolla voidaan rakentaa ja uudistaa sosiaalista todellisuutta ja 

joka on sosiaalisesti säädelty, yhdistyy usein kriittisen diskurssianalyysin piirissä 

tehtävään tutkimukseen (esim. Fairclough ja Wodak 1997: 258; Mautner 2016: 35; 

Wodak & Meyer 2016: 7). Kielinäkemyksensä puolesta työni kuuluu sosiaaliseen 

ja kriittiseen suuntaukseen. Kriittisen diskurssianalyysin taustalla vaikuttaa M. A. 

K. Hallidayn systeemis-funktionaalinen kieliteoria (ks. esim. Shore 2012, myös 

Luukka 2000: 137), jossa ihminen nähdään toimijana sosiaalisessa yhteisössä ja 

kieli sosiaalisen toiminnan muotona. Systeemis-funktionaalisen teorian pohjalta 

lingvistiikan analyyttinen malli seuraa Hallidayn kielinäkemyksiä: kielellisiin va-

lintoihin kiinnittyviä ideologisia merkityksiä tarkastellaan muun muassa tekijyyden 

ja nimeämisten kautta. 
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Tutkimukseni on kytköksissä kieli-ideologioihin ja tarkastelee diskursseja tie-

tyssä yhteiskunnallisessa kontekstissa. Siksi se paitsi kielinäkemyksensä myös yh-

teiskunnallisen lähtökohtansa vuoksi väistämättä on kriittisen diskurssintutkimuk-

sen kenttään liittyvä. (ks. myös Mautner 2016: 23, 37.) Suomalaisuuden represen-

taatioita ruotsinsuomalaisten haastatteluaineistosta tutkinut Weckström (2011: 28) 

argumentoi, että ei käytä Norman Fairclough’n, Ruth Wodakin ja Teun van Dijkin 

tunnetuksi tekemää kriittistä diskurssianalyysia (esim. Fairclough 1989; Wodak 

1989; myös Schiffrin 1994: 31; Baker & McEnery 2015a: 7; Mautner 2016: 34), 

koska se on keskittynyt analysoimaan kieltä, ideologiaa ja valtasuhteita. Hän tekee 

eron erityisesti sellaiseen tutkimukseen, jossa tarkastellaan diskursseissa tuotettua 

ja ylläpidettyä hegemoniaa ja syrjiviä sosiaalisia suhteita, jotka johtavat ryhmien 

marginalisoitumiseen (ks. esim. Chouliaraki & Fairclough 1999: 93–96; Mautner 

2016: 30, 36). Samoin kuin Weckström (2011: 28–29), en näe työtäni siinä mielessä 

kriittisenä diskurssintutkimuksena, että sillä olisi emansipatorisia tavoitteita, suoria 

kytköksiä valtaan tai se olisi lähtökohdiltaan ongelmakeskeisesti orientoitunut (vrt. 

esim. Wodak & Meyer 2016: 2–3, 7). Vaikka kielidiskurssit laajempana ilmiönä, 

esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksiin liittyvinä, paljastavat kielellä tuotettuja 

valta-asemia, sen kaltaisten asioiden selvittäminen ei ole työssäni ensisijaista. Sen 

sijaan tutkimukseni edustaa kieltä siirtolaisuudessa ja kieleen liitettyjä merkityksiä 

tilanteissa, joissa yksilön elämässä vaikuttavien kielten dynamiikka on muuttunut 

ja mahdollisesti elää jatkuvasti. 

Vaikka yhtäältä teen eron kriittiseen ja ongelmalähtöiseen tutkimusasetelmaan, 

on työlläni kuitenkin yhtymäkohtia kriittisen teorian kanssa. Wodakin ja Meyerin 

(2016: 3) mukaan mikä tahansa sosiaalinen ilmiö voi olla kriittisen tarkastelun koh-

teena, jolloin se voidaan haastaa ja samalla purkaa ilmiöön kytkeytyviä itsestään-

selvyyksiä. Ensinnäkin tässä mielessä työssäni on kyse kriittisestä diskurssintutki-

muksesta, samoin kuin siksi, että tutkimukseni ei ainoastaan kuvaile ja selitä dis-

kursseja vaan tuo niitä näkyviksi ja pohtii niiden seurauksia. Siten se lisää tietoi-

suutta kielen yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta kytköksestä (vrt. Wodak & Meyer 

2016: 7). Japaninsuomalaisten kielidiskurssit voivat antaa tietoa suomalaisten tai 

suomalaissiirtolaisten kielidiskursseista laajasti, ja samalla niitä voidaan verrata 

Suomessa ja maailmalla eläviin diskursseihin. Niiden perusteella voidaan saada tie-

toa sekä japanilaisesta että suomalaisesta yhteiskunnasta, jolloin niiden avulla voi 

tarkastella myös suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuvia – siirtolaisuuden tuomia 

– muutoksia ja kieliin kytkeytyviä keskusteluja. Toiseksi hyödynnän analyysissani 

soveltuvin osin samankaltaisten kielenpiirteiden tarkastelua kuin Fairclough’n 
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kriittisen diskurssianalyysin mallissa (ks. esim. Fairclough 1989: 109), mutta löy-

dän piirteet eri tavalla. Fairclough’n (1989: 109) mallin mukainen tarkastelu on 

olennaista diskurssianalyysissa yleensäkin. Sanastolliset valinnat, modaalisuus ja 

toimijuuden kuvaaminen paljastavat merkittäviä seikkoja diskursseista – olipa tut-

kimuksella sitten pyrkimys kriittiseen tarkasteluun tai ei (Fairclough’n mallin so-

veltamisesta ks. Saviniemi 2015: 203–208). Lisäksi Fairclough’n esittämät analyy-

sin vaiheet – kuvailu, tulkinta ja selitys – ovat tavalla tai toisella läsnä työssäni 

(Fairclough 1989: 109). Myös tässä mielessä kytken työni kriittiseen suuntaukseen, 

samoin kuin tavassani arvioida omaa osuuttani tutkimusprosessissa (ks. tutkijanpo-

sitiosta luku 2.1.5, ks. myös Wodak & Meyer 2016: 4). 

4.2 Korpusmetodit 

Korpuslingvistiikka voidaan määritellä tutkimusalaksi, jossa tarkastellaan kielel-

listä muotoa ja funktiota tietokoneistetun korpuksen avulla (Partington ym. 2013: 

5). Korpuslingvistiikka samoin kuin sen metoditkaan eivät muodosta yhtä yhte-

näistä kokonaisuutta (Baker ym. 2008: 274, 277), ja on keskusteltu siitä, ovatko 

korpukset tutkimusala, teoreettinen lähestymistapa vai ainoastaan lingvistisen tut-

kimuksen metodi (esim. Partington ym. 2013: 5–8; ks. myös Stubbs 1993: 23–24). 

Koska korpuksia voidaan hyödyntää suureen määrään erilaisia aiheita ja monilla 

eri tavoilla, Partington ynnä muut (2013: 6) näkevät korpuslingvistiikan metodolo-

gisina työkaluina ja tapoina hyödyntää näitä työkaluja kielentutkimuksessa. Tässä 

tutkimuksessa näen korpukset ja korpuslingvistiikan metodologiana, vaikkakin kä-

sittelen jonkin verran korpustutkimuksen ja diskurssintutkimuksen kielinäkemys-

ten eroja (ks. luku 4.3). 

Diskurssien analysoinnissa hyödynnän automaattisia käsittelytapoja, tietoko-

neavusteisia korpusmenetelmiä ja työkaluja. Korpuksella viittaan luonnollisen kie-

len esimerkkien kokoelmaan, joka voi koostua joko puhutuista tai kirjoitetuista 

teksteistä. Korpus voi sisältää joko tekstikatkelmia tai kokonaisia tekstejä (Hunston 

2002: 2; Baker 2006: 2; McEnery ym. 2006: 4), ja niiden keräämisen suunnitelmal-

lisuus erottaa ne satunnaisista tekstikokoelmista ja arkistoista (ks. esim. Hunston 

2002, 2). Tarkastelen tässä tutkimuksessa itse luomaani erikoiskorpusta11 ja siitä 

nousevia diskursseja ympäristössään. (Ks. lisää korpuksista ja korpusmetodeista 

                                                        
11 Erikoiskorpukset keskittyvät usein tekstilajiin, kielen alaluokkaan tai määrättyä aihetta käsitteleviin 
teksteihin. Yleiskorpukset sen sijaan sisältävät suuren määrän erityyppisiä tekstejä ja toimivat kielen tai 
kielenvariantin kokonaisvaltaisena kuvauksena. (Hunston 2002: 14–15; Baker 2006: 30; McEnery ym. 
2006: 15.) 
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esim. McEnery & Wilson 2001: 1; Hunston 2002: 2; Baker 2006: 1–2; McEnery 

ym. 2006: 4.) Käsittelen ensin lyhyesti korpusmetodini taustalla vaikuttavia lähtö-

kohtia: korpuspohjaisuutta, kontekstuaalista semantiikkaa ja fraseologiaa. Sitten 

esittelen analyysityökaluni ja lopuksi analyysin käytännön toteutusta. Oletan, että 

kielistä puhumisen tapoihin kytkeytyy eritasoista fraseologiaa semanttisten prefe-

renssien ja klusterien muodossa ja että näiden metodologisten työkalujen kautta 

diskurssit ovat havaittavissa. 

Koska etsin aineistosta nousevien toistuvien piirteiden avulla diskursseja, tut-

kimustani voidaan pitää ainakin korpuspohjaisena, mutta siinä on myös korpus-

vetoisen tutkimuksen piirteitä (vrt. esim. Jantunen 2009a). Korpusvetoisuus meto-

dina painottaa tutkimusaineiston merkitystä, jolloin aineisto ohjaa tutkimusta sekä 

siitä nousevien tulosten tulkintaa (Tognini-Bonelli 2001: 84; Jantunen 2009a: 106). 

Aineistolähtöisyys12 yhdistääkin käyttämiäni menetelmiä, sillä se on myös diskurs-

sianalyysissa keskeistä (esim. Eskola & Suoranta 1998: 19). Diskurssianalyysissa 

kuitenkin kontekstipiirteet ovat analyysin ja tulkinnan eri vaiheissa läsnä eri tavalla 

kuin korpusmenetelmissä. Groom, Charles ja Suganthi (2015: 1) eivät erota kor-

puspohjaista ja -vetoista tutkimusta silloin, kun sillä viitataan kielioppia ja diskurs-

sia yhdistävään korpustutkimukseen. Menetelmät kuitenkin suhtautuvat eri tavoin 

siihen, mikä painoarvo annetaan aineistolle sekä mikä on teorian ja intuition mer-

kitys analyysissa (Jantunen 2009a: 102–104). Korpuspohjaisessa menetelmässä 

lähtökohtana ovat tutkijan tekemät havainnot kielestä tai aiempiin tutkimuksiin pe-

rustuva tieto, jonka pohjalta syntyvää tutkimuskysymystä tarkastellaan aineiston 

avulla (Tognini-Bonelli 2001: 65, 84). Korpusvetoisuudella taas tarkoitetaan kor-

puksen sellaista käyttöä, jossa kuvaukset ja päätelmät nousevat tutkimusdatasta. 

Siinä annetaan aineiston johdattaa mahdollisesti mielenkiintoisten havaintojen pa-

riin eikä tutkittavia kielenpiirteitä valita etukäteen. (Tognini-Bonelli 1996, 2001: 

84.) 

Tutkimukseni on korpuspohjaista siinä mielessä, että olen valinnut tutkittavan 

ilmiön, japaninsuomalaisten kielidiskurssit, jo ennen aineistonkeruuta ja korpusten 

käyttöä. Samoin korpusanalyysissa käyttämäni hakusanat nousevat tutkimuskysy-

myksistä: tarkastelen puhumisen tapoja hakusanojen suomi, japani ja englanti ym-

pärillä. En kuitenkaan korpuspohjaisen metodin tapaan aio ainoastaan testata jo 

olemassa olevia teorioita ja hypoteeseja korpuksen avulla (vrt. Tognini-Bonelli 

                                                        
12 Koska puhun tässä luvussa korpuksista, käytän aineistopohjaisuuden ja aineistovetoisuuden sijaan 
korpustutkimuksen terminologiaa, korpuspohjaisuutta ja -vetoisuutta. 
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1996, 2001: 65, 84). Sen sijaan koetan korpusvetoisen analyysin pyrkimysten mu-

kaan nostaa esiin mahdollisesti mielenkiintoisia kielen ilmiöitä, joita ei ole mah-

dollista havaita ilman laajan aineiston todistusvoimaa ja kvantitatiivista tietoa (ks. 

myös Tognini-Bonelli 2001: 84). 

4.2.1 Metodin taustaa 

Kontekstuaalisessa semantiikassa tutkitaan merkityksiä lähimmässä tekstikonteks-

tissa tai laajemmassa sosiaalisessa kontekstissa (esim. Jantunen 2004: 7). Siinä läh-

tökohtana on, että kieli kuuluu aina johonkin kielenkäyttötilanteeseen, josta ilmaus-

ten merkitys riippuu (Firth 1957, 1968). Edellä mainitsin, että käyttämiäni meto-

deja yhdistää aineiston keskeinen rooli analyysin lähtökohtana. Firthiläinen ajattelu 

kontekstista sisältyy sekä diskurssintutkimuksen että käyttämieni korpusmenetel-

mien taustaoletuksiin, joten se näyttää olevan toinen yhtymäkohta. Firthin ajatukset 

ovat yhtäältä keskeisiä funktionaalisessa kielentutkimuksessa ja siten hallidaylai-

sessa systeemis-funktionaalisessa teoriassa, joka on pohjana kriittiselle diskurssin-

tutkimukselle (ks. esim. Shore 2012, myös Luukka 2000: 137). Toisaalta käsitys 

merkityksen kontekstuaalisesta luonteesta pohjautuu Firthin, Hallidayn ja Sinclai-

rin näkemyksiin ja on kontekstuaalisen semantiikan taustavaikuttaja (ks. Stubbs 

1996: 22, 25). 

Kielelliset ilmiöt toistuvat tilannekonteksteissa – sosiaalisten prosessien ker-

tautuvissa, tyypillisissä tapahtumissa. Merkitysten tulkinnassa havainnoidaan sys-

temaattista kielellistä käyttäytymistä ja sosiaalisia prosesseja. (Firth 1957: 182, 

1968: 175–176.) Firthin (1968: 173) mukaan tilannekonteksti siis kiinnittyy kie-

lenulkoiseen ja sosiaaliseen todellisuuteen. Jantunen (2004: 31) on Firthiin pohja-

ten hahmottanut leksikaalisen yksikön kontekstuaalisen profiilin osatekijät siten, 

että ensinnäkin sanan lähikontekstista voi tarkastella toistuvia piirteitä, esimerkiksi 

kollokaatteja ja semanttista preferenssiä. Toiseksi sana ja sen lähikonteksti täytyy 

yhdistää tilannekontekstiin, joka voi olla sosiaalinenkin konteksti (Jantunen 2004: 

31). 

Firthin (1957, 1968) ja Jantusen (2004: 31) määritelmä sosiaalisesta konteks-

tista on mielestäni melko abstrakti verrattuna diskurssintutkimuksen käsitykseen. 

Lisäksi diskurssintutkimuksen käsitys kontekstista on laajempi – se ei painota ai-

noastaan toistuvia kielenkäyttötilanteita vaan laajaa sosiaalista kontekstia. Yleisesti 

konteksti onkin kielentutkimuksessa ymmärretty joko laajaksi yhteiskunnalliseksi 

kontekstiksi tai välittömän lingvistisen toiminnan ominaisuuksiksi (esim. Duranti 

& Goodwin 1992). Tutkimuksessani korpusmetodein toteutettu analyysiosuus on 
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kapeimmillaan hakusanan lähikontekstin analysointia. Kuitenkin heti kun poistu-

taan lähikontekstista, tulee diskurssien tarkasteluun mukaan paitsi haastattelutilan-

teen tilannekonteksti myös makrotason yhteiskunnallinen konteksti (vrt. Jantunen 

2004: 31). Tutkimuksen eri vaiheissa liikun eri kontekstien välillä, kun analysoin 

aineistoa ja teen siitä tulkintoja. Tutkittava kielenaines ja kontekstin eri tasot yh-

dessä luovat kuvan tutkittavasta ilmiöstä, kielidiskursseista. 

Keskeistä kontekstuaalisessa semantiikassa on ilmausten valikoituminen mui-

den vaihtoehtojen joukosta (esim. Jantunen 2004: 8). Kontekstuaalinen valinta ja 

sen idiomiperiaate (Sinclair 1991: 110) on keskeinen työssäni. Idiomiperiaatteen 

mukaan kielen yksiköt valitaan käyttöön valmiiden rakenteiden pohjalta eli sanat 

valitaan kielenkäyttöön yhtenä yksikkönä (Sinclair 1991: 110). Idiomiperiaatteella 

ei kuitenkaan tarkoiteta ainoastaan kieleen vakiintuneita kiteymiä tai idiomeja vaan 

fraseologisia yksikköjä ylipäätään. Sinclairin mukaan sanoilla on taipumus vetää 

puoleensa esimerkiksi kollokaatteja sekä tendenssi esiintyä tietyssä semanttisessa 

ympäristössä (Sinclair 1991: 112). Fraseologia pohjautuu kontekstuaalisen seman-

tiikan näkemyksiin ja tutkii kielellisten elementtien myötäesiintymistä. Työssäni 

analyysiyksiköiden fraseologisuutta ei nähdä perinteisesti, sanojen muodostamina 

tiiviinä semanttisina kokonaisuuksina, vaan pikemminkin uudemman fraseologian 

tutkimuksen mukaan löyhempinä suhteina. (Ks. myös Pirkola 2016 lähteineen.) 

Fraseologia tarkastelee sellaisia kieleen vakiintuneita rakenteita, joihin esimerkiksi 

seuraavaksi käsiteltävät kollokaatit, semanttinen preferenssi ja klusterit kuuluvat. 

Fraseologia onkin tässä tutkimuksessa työkalu, jonka avulla saadaan diskursseja 

esiin analyysissa. Kysymys kuuluu, millaisina fraseologisina toistuvuuksina – klus-

tereina ja merkityskenttinä – diskurssi todentuu. 

4.2.2 Klusterit ja semanttinen preferenssi 

Klusterit ja semanttinen preferenssi ovat fraseologiassa keskeisiä kielellisten ele-

menttien myötäesiintymiä. Tässä luvussa esittelen klusterien ja semanttisen prefe-

renssin käsitteitä sekä sitä, kuinka olen päätynyt käyttämään niitä analyysissani. 

Esittelen myös kollokaation käsitteen, koska katson semanttisten preferenssien ja 

klustereiden muodostuvan hakusanojen kollokaateista. Näen kollokaation Gab-

rielatosin ja Bakerin (2008: 10) tavoin analyysin taustalla olevana teoreettisena 

konseptina ja semanttisen preferenssin sekä klusterit analyysin metodologisina työ-

kaluina, vaikka korpuslingvistiikan teoreettisissa ja metodisissa käsitteissä on pääl-
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lekkäisyyttä. Kollokaatit voivat tuottaa semanttisen analyysin hakusanasta (Sin-

clair 1991) ja sen merkityksestä ja tehtävästä diskurssissa (Baker ym. 2008: 278) 

sekä lisäksi tuoda julki sanoihin kiinnittyvää implisiittistä tietoa (Hunston 2002). 

Kollokaatio on ilmiö, jossa sanoilla on tapana esiintyä toistuvasti toistensa 

vieressä tai läheisyydessä tai sanan taipumuksena vetää toista puoleensa (Sinclair 

1991; Stubbs 1995: 23; Hunston 2002: 12, 68; Baker 2006: 96; Jantunen 2009b: 

358). Tämä leksikaalinen myötäesiintymä koskee kahta tai useampaa sanaa, il-

mausta tai sekvenssiä (Stubbs 1996: 176; Partington ym. 2013: 18), ja sanat voivat 

olla joko leksikaalisia tai kieliopillisia (McEnery ym. 2006: 56). Kollokaatio on siis 

suhde hakusanan, noodin, ja sen kanssa esiintyvien kollokaattien välillä (Stubbs 

1995: 23–24; Salama 2011: 320). Kollokaatit sijaitsevat tietyn välimatkan päässä 

hakusanasta (ks. esim. Stubbs 1995: 23–24, 1996: 173; Hunston 2002: 69), tutki-

muksessani välillä O5–V5 eli viisi sanaa hakusanan vasemmalta ja viisi oikealta 

puolelta. Esimerkki kollokaatiosta aineistossani on hakusana suomen (ja myös ja-

panin ja englannin) kanssa toistuvat KIELI-lemman eri taivutusmuodot, jolloin 

KIELI on siis suomen kollokaatti. Kollokaattien vaatimuksena on usein frekventtiys, 

jolloin ne nähdään tilastollisessa mielessä ja korostetaan niiden toistuvuutta (esim. 

Hoey 1991; Jantunen 2001). Toisaalta ne voidaan nähdä assosiatiivisena ilmiönä, 

jolloin korostuu sanojen luontainen taipumus esiintyä yhdessä tietynlaisten toisten 

sanojen kanssa (Leech 1990: 17; Jantunen 2001: 173). Nojaan työssäni kollokaat-

tien tekstuaaliseen määritelmään, jossa kollokaatio on kahden tai useamman sanan 

taipumus esiintyä tekstissä toistensa läheisyydessä (Sinclair 1991: 170). Silloin ha-

kusanan kollokaatti on mikä tahansa sana, joka esiintyy sen yhteydessä tietyn väli-

matkan eli kollokaatiovälin sisällä (Jantunen 2001: 173), eikä kollokaatin ja haku-

sanan tarvitse sijaita vierekkäin (Sinclair 1991: 117). Tekstuaalinen määritelmä on 

työssäni toimivin, sillä aineistoni on suhteellisen pieni, puhuttu aineisto, joka on 

niin sanottua raakatekstiä.13 Siksi siihen on hankala soveltaa tilastollisista kollo-

kaateista kertovia testejä, ja ainoastaan kollokaattien absoluuttisten frekvenssien 

tarkastelu on mahdollista. Yksistään suomen kielen morfologia nimittäin asettaa 

aineistolle omat vaatimuksensa, ja ainakin korpusanalyysin tarjoamia tilastollisia 

etuja voi olla vaikea saavuttaa.14 

                                                        
13Raakatekstillä tarkoitetaan tekstiä, johon ei ole lisätty minkäänlaista metatietoa esmerkiksi annotoi-
malla (Leech 1997; Jantunen, Brunni, Lehto & Airaksinen 2014: 61). 
14 Suomenkielisen aineiston käsittelystä ja hakuprosesseista korpustyökaluilla ovat kirjoittaneet Brunni, 
Lehto, Jantunen & Airaksinen (2015) ja Jantunen, Brunni Lehto & Airaksinen (2014). Artikkelit prob-
lematisoivat aineiston käsittelyä ja muokkausta oppijankielen ja virheanalyysin näkökulmasta, mutta 
käsitys suomen kielen ominaispiirteistä aineiston automaattisessa korpusprosessoinnissa on sama. 
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Sanoille on tyypillistä, että ne muodostavat kolme- tai useampisanaisia leksi-

kaalisia yksiköitä, joilla on tapana esiintyä toistuvasti toistensa kanssa. Näitä mo-

nisanaisia yksiköitä kutsutaan klustereiksi (Kenny 2001; Jantunen 2004: 19; Scott 

2008). Muita nimityksiä useasanaisille myötäesiintymäkokonaisuuksille ovat esi-

merkiksi lexical bundles (Biber & Condrad 1999; Condrad & Biber 2005: 58) tai 

n-grammi, joista jälkimmäisessä n osoittaa sitä, kuinka monta sanaa on ketjuuntu-

neena yhteen (Partington ym. 2013: 18). Tutkimukseni toistuvia monisanaisia yk-

siköitä, klustereita, ovat esimerkiksi <että suomen kieli> ja <japanin kieli on>. 

Olen valinnut kolmisanaiset klusterit tai 3-grammit pitempien yksiköiden sijaan 

siksi, että käsittelemättömässä raaka-aineistossani esimerkiksi 4-grammeja olisi ol-

lut huomattavasti vähemmän. Pitempien yksiköiden löytämiseksi tarvittaisiin joko 

suurempi aineisto tai annotoitu ja lemmatisoitu aineisto.15 

Vaikka klusterit esiintyvät toistuvasti toistensa yhteydessä (Scott 2008), ne ei-

vät ole rakenteellisia yksikköjä tai kiinteitä ilmauksia (esim. Jantunen 2004: 19). 

Monisanaiset yksiköt on usein erotettu kollokaateista (esim. Kenny 2001; Biber & 

Condrad 1999), mutta käsittelemäni klusterit liittyvät kollokaatioihin – onhan 

niissä molemmissa kyse hakusanojen ympäristössä toistuvasti esiintyvistä sanoista. 

Analysoitavien klusterien sanat ovat siis tekstuaalisen määritelmän (ks. yllä) mu-

kaan samalla hakusanojen kollokaatteja. 

Toinen analyysityökaluni klusterien lisäksi ovat semanttiset preferenssit. En-

nen semanttisen preferenssin määrittelyä on tarpeen esitellä semanttisen preferens-

sin abstraktimpi kontekstuaalinen taso, semanttinen prosodia (ks. Louw 1993; 

Jantunen 2004: 24; Sinclair 2004: 34), sillä semanttista preferenssiä ei aina eroteta 

semanttisesta prosodiasta erilliseksi merkitysominaisuudeksi (Jantunen 2004: 24). 

Sinclair (1991: 112) on todennut, että sanoilla ja fraaseilla on tendenssi esiintyä 

tietyssä semanttisessa ympäristössä. Esimerkiksi sana happen ’tapahtua’ assosioi-

tuu negatiivisiin asioihin, esimerkiksi onnettomuuksiin. Semanttinen prosodia oh-

jaa ilmauksen tulkintaa, ja se määritellään usein ilmauksen negatiiviseksi tai posi-

tiiviseksi esiintymisympäristöksi. Lisäksi prosodialla on yhteys asenteisiin, jolloin 

se kertoo puhujan suhtautumisesta asiaan (Sinclair 1996; Stubbs 2001; Jantunen 

2004: 25). Semanttinen prosodia ei kuitenkaan riitä kuvaamaan kaikkia sanoihin 

liitettyjä assosiaatioita, sillä se keskittyy sanojen ’negatiivisuuteen’ tai ’positiivi-

suuteen’ (esim. Hoey 2005: 23), joten tarvitaan myös semanttisen preferenssin kä-

site (Sinclair 1998: 15–16). 

                                                        
15Annotoinnissa lisätään lingvististä tietoa korpukseen: esimerkiksi merkitään lemma, sanan perus-
muoto tai morfologista tai syntaktista tietoa (esim. Leech 1997: 2; McEnery ym. 2006: 29). 
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Semanttinen preferenssi on suhde lemman tai sananmuodon ja niiden kollo-

kaattien merkityssisältöjen välillä (Stubbs 2001: 65). Siinä hakusanan kanssa kol-

lokoi ryhmä sanoja, joita yhdistää jokin semanttinen tekijä (Baker 2006: 86). Baker 

(2006: 86) antaa tästä esimerkin: glass of ’lasillinen’ esiintyy yhdessä semanttisen 

joukon DRINKS ’juomat’ kanssa, ja tähän joukkoon kuuluvat esimerkiksi water, 

champagne ja milk (’vesi’, ’samppanja’ ja ’maito’). Tutkimuksessani kaikilla kol-

mella hakusanana toimivalla kielellä on preferenssiä sellaisiin semanttisiin luokkiin 

kuin TAITO JA OPISKELU (esim. osata, taso) sekä METAKIELI (esim. sanava-

rasto, äidinkieli). Tyypillisesti semanttista preferenssiä ilmentävät sanat eivät ole 

sidoksissa tiettyyn positioon suhteessa hakusanaan eivätkä ne noudata sanaluokka-

rajoja (Jantunen 2004: 24). Jantunen (2004: 24) on todennut, että semanttinen pre-

ferenssi on sanan leksikaalisessa kuvauksessa kollokaatteja abstraktimpi taso: se-

manttisten ominaisuuksien luokittelu kategorioihin lisää intuition määrää analyy-

sissa. 

Sekä klusterit että semanttisen preferenssin saan esille konkordanssien avulla. 

Konkordanssi on hakutulos, jossa korpusohjelma listaa toisiinsa liittymättömiä 

tekstirivejä siten, että hakusana on näkyvillä kontekstissaan eli yhdessä sitä ympä-

röivien kollokaattien kanssa (Sinclair 1991: 171; Hunston 2002: 39; Baker 2006: 

71; Baker ym. 2008: 279; Partington ym. 2013: 17). WordSmith Tools -ohjelmapa-

ketin (Scott 2008) konkordanssitoiminnolla voi etsiä korpuksesta halutun hakusa-

nan tai fraasin kaikki esiintymät ja niiden esiintymisympäristön. Se laskee kollo-

kaatit ja näyttää, missä kohtaa kollokaatti sijaitsee suhteessa hakusanaan. Kollo-

kaattien avulla voi tarkastella, mitä sanoja ja sananmuotoja löytyy frekventisti ha-

kusanan ympäristöstä. Jo tästä voi päätellä jotain kielistä puhumisen tavoista tai 

lähteä jäljittämään tämän tiedon perusteella lisää hakusanan ympäristön säännön-

mukaisuuksia. Konkordanssiohjelman avulla voi siis nostaa kollokaatiot ja klusterit 

esille, mutta konkordansseja voi myös itsessään hyödyntää analysoinnin välineenä. 

Konkordanssirivejä voi järjestellä eri tavoin ja siten havainnoida sitä, kuinka haku-

sana käyttäytyy. (Esim. Stubbs 1996: 175; Hunston 2002: 41; Baker 2006: 77; Par-

tington ym. 2013: 17–18.) Konkordanssien pohjalta lähden järjestämään aineis-

toani: saan selville klusterit ja tarkastelen semanttista preferenssiä. Lisäksi konkor-

danssirivit vielä avaavat klusterien ja semanttisten preferenssien ympäristöjä, jotka 

ovat tärkeitä diskurssien tulkintakonteksteja. 
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4.3 Diskurssien ja korpusmetodien yhdistelmä 

tutkimusmenetelmänä 

Ensimmäiset korpuksia ja diskurssianalyysia yhdistävät tutkimukset syntyivät 

1990-luvulla. Pioneerityön katsotaan nousseen John Sinclairin tekemän varhaisen 

korpuslingvistiikan ja siinä käytetyn semanttisen prosodian käsitteen pohjalta (ks. 

luku 4.2.2). Stubbs kehitti semanttisen prosodian konseptia ideologioiden tutkimi-

seen sopivaksi ja loi diskurssiprosodian käsitteen, joka korostaa tekstin tuottajan 

asemoitumisen ja asenteiden ilmenemistä teksteissä (Stubbs 1996, 2001: 65; ks. 

myös Baker 2006: 87). 1990-luvun puolivälissä kehittyi suuntaus, jossa korpus-

lingvistiikan lähtökohtia alettiin yhdistää kriittiseen diskurssianalyysiin ja Fair-

clough’n näkemyksiin (Hardt-Mautner 1995; Baker 2005; McEnery 2005). Myö-

hemmin kehittyi vielä kriittisestä suuntauksesta eron tehnyt korpusavusteinen dis-

kurssianalyysi Corpus Assisted Discourse Studies (tästä lähtien CADS) (ks. esim. 

Partington ym. 2013; Partington 2015). CADS:ssa analyysin lähtökohdaksi ei oteta 

niinkään kriittisen diskurssianalyysin tapaan ongelmallisten representaatioiden ole-

massaoloa esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa (esim. Partington ym. 

2013: 10; Partington 2015, ks. myös luku 4.1.2). Sen sijaan tarkastellaan valittuja 

aiheita korpusavusteisesti, mutta ilman kriittistä lähtökohtaa (esim. Taylor 2010). 

CADS ei siis käsittele rasismin kaltaisia käsitteitä (esim. Baker & Gabrielatos 

2008), vaan sen avulla on analysoitu sellaisia neutraaleja abstrakteja käsitteitä kuin 

tiede tai moraali (Piper 2000: 516; Baker & McEnery 2015a: 7; Taylor 2010). 

Vielä 2000-luvun loppupuolella Baker ynnä muut (2008: 274–275) kirjoittivat, 

että korpustutkimusta ja (kriittistä) diskurssianalyysia yhdistäviä tutkimuksia on 

vähän, vaikkakin korpustekniikoiden suosio on kriittisen diskurssianalyysin pii-

rissä kasvussa (ks. esim. Fairclough, Cortese & Ardizzone 2007). Bakerin ja McE-

neryn (2015a: 2–3) mukaan varsinkin varhaiset tutkimukset ovat tavallisesti olleet 

kvantitatiivisia, mutta analyysissa on menty kvalitatiivisempaan suuntaan. Yleensä 

molempia ulottuvuuksia hyödynnetään. Samoin kuin diskurssianalyysissa (ks. luku 

4.1.1), myös korpusavusteisessa diskurssianalyysissa voi olla käytössä monenlaisia 

käsityksiä diskurssista. Samoin käytetyt korpustyökalut ovat moninaisia. Nämä sei-

kat tekevät vielä kohtalaisen nuoresta suuntauksesta kirjavan. Bakerin ja McEneryn 

(2015) mukaan korpusavusteisen diskurssianalyysin suuntauksia yhdistää konsen-

sus siitä, että diskurssit ovat laajasti katsottuina kieltä käytössä. 

Diskurssianalyysi on historiansa ja käsitteen moninaisuuden (ks. luku 4.1.1) 

vuoksi voinut tarkoittaa myös laajojen tekstimassojen analyysia (ks. esim. Brown 
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& Yule 1983). Tämä tutkimus edustaa kriittisistä teorioista nousevaa diskurssintut-

kimusta, jolla viitataan usein diskurssien laadulliseen tutkimukseen (esim. Pietikäi-

nen & Mäntynen 2009). Kuvaan työssäni diskursseja yhteydessä yhteiskunnallisiin, 

sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin, joten se ei edusta yhtä neutraalia ja yhteis-

kunnallisesta debatista irrotettua näkemystä kuin CADS:lla tarkoitetaan. Toisaalta 

näkemykseni ei ole yhtä sidoksissa kielen ja vallan kysymyksiin kuin kriittinen dis-

kurssianalyysi yleensä (ks. tarkemmin luku 4.1.2). Diskurssiteoreettinen näkemyk-

seni perustuu siihen, että suomen kielen merkitys yksilölle ja yksilön elämässä on 

vaihteleva, kun eletään oman kieliyhteisön ulkopuolella, homogeenisen valtakielen 

ympäröimänä. Tällaisissa tilanteissa nousevat kyllä esille kriittisistä teorioista tutut 

kontekstit ja kysymyksenasettelut, mutta niitä katsellaan neutraalimmasta näkökul-

masta. 

Korpusmetodien ja diskurssianalyysin yhdistelmässä elää metodien vuoropu-

helu ja samalla ikään kuin kaksi diskurssinäkemystä. Ajattelen diskurssintutkimuk-

sen valossa diskursseja laadullisesti, mutta korpusmetodin käyttö tekee aineistosta 

puhe- ja tekstimassaa ja häivyttää ainakin hetkellisesti aineiston tilannesidonnaisen 

merkityksen. Korpusmenetelmien kautta en tarkastele aineistoani kokonaisena 

enkä näe diskursseja informanttien tai haastattelujen kautta konteksteissaan raken-

tuvina. Diskurssit irtoavat korpusmenetelmässä tekstikatkelmiksi, joissa rakentuu 

toistuvia kuvioita (patterns) (ks. esim. Baker 2006: 18). Niistä etsitään sanaston, 

rakenteen ja syntaksin piirteitä, joista taas tarkastellaan, miten kuvaukset eri kielistä 

rakentuvat hakusanojen ympärille. Kun katsoo aineistoa korpusmetodien kautta, 

klustereina ja semanttisena preferenssinä, keskiössä on hakusanan koteksti, lähiym-

päristö. Tällaisen analyysin taustalla on väistämättä erilainen diskurssin määritelmä 

kuin silloin, kun haen kokonaisvaltaisempia näkemyksiä ja tapoja hahmottaa eri 

kieliä, niiden merkityksiä ja tehtäviä. 

Mahlbergin (2009: 99) mukaan korpuslingvistiikkaa on arvosteltu sen rajalli-

sesta kyvystä käsitellä diskurssianalyysia. Se johtuu korpusanalyysin aineistoa de-

kontekstualisoivasta luonteesta (dekontekstualisoinnista ks. myös Baker 2006: 18; 

Baker ym. 2008: 277; Hunston 2002: 123), mikä ei yleensä sovi varsinkaan laadul-

liseen, sosiaaliseen diskurssinäkemykseen (ks. luku 4.1). Arvostelu voi Bakerin 

ynnä muiden (2008: 279) mukaan johtua siitä, että korpustutkimus käsitetään vain 

automaattisena analyysina. Tässä työssä pyrin kuitenkin metodien yhdistelmään, 

jossa korpuksen tuottamat havainnot auttavat löytämään diskursseja ja toisaalta dis-

kursiivinen tieto kertoo, mitä korpusavusteisesti voisi etsiä. Näen työni vuoropuhe-

luna kahden menetelmän ja lähtökohtien välillä, joten analyysiprosessissa näiden 

tasojen välillä liikkuminen vaatii tutkijan joustavuutta analyysin ja tulkinnan eri 
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vaiheissa. Seuraavassa luvussa 4.3.1 siirryn tarkastelemaan menetelmien yhdistä-

misen etuja ja luvussa 4.3.2 esittelen yhdistelmän hyödyntämistä käytännössä. 

4.3.1 Menetelmien synergian edut 

Korpuksien ja diskurssianalyysin yhdistelmää on kritisoitu esimerkiksi siitä, että 

menetelmien keskinäinen tasapainottaminen tutkimuksissa ei ole aina onnistunutta 

(esim. Baker ym. 2008). Aineistoni analyysissa vaativaa onkin näkökulmien ja me-

netelmien yhdistäminen siten, että saan molempien metodisten osa-alueiden par-

haat puolet käyttööni kielidiskurssien löytämiseksi. Analysoin elävää kieltä liik-

keessä ja kielen tilanteista merkitystä, mutta kun korpusmenetelmät otetaan käyt-

töön ja tarkastellaan aineistoa tekstikatkelmina, yhteys katkeaa hetkeksi. Korpus-

avusteinen menetelmä pysäyttää merkityksen tarkastelun, mutta samalla antaa 

mahdollisuuden hakea toistuvuuksia suurestakin aineistosta vaivattomasti. Yhdis-

tämällä korpusmenetelmät ja diskurssianalyysi saadaan siis ensinnäkin käyttöön 

konelukuisen aineistosisällön hakemisen ja järjestelemisen helppous (esim. Baker 

ym. 2008), jolloin laadulliseen analyysiin päästään kvantitatiivisten hakutulosten 

avulla. Tietokoneavusteisuus auttaa tiedon järjestelemistä erilaisten kriteerien mu-

kaan ja mahdollistaa uusintahaut mielenkiintoisten havaintojen pohjalta helposti. 

Diskurssien löytämiseksi täytyy kuitenkin tarkastella merkitystä kontekstissa eli 

korpuksen löytämästä evidenssistä täytyy palata konkordanssiriveihin ja tarvitta-

essa jopa alkuperäisiin kokoteksteihin. Toiseksi korpusavusteisuus voi tavoittaa tie-

dostamattomia vakiintuneita puhumisen tapoja ja siten poistaa tutkijan aineistolle 

asettamia ennakko-odotuksia, kuten jo luvussa 1.1 mainitsin. 

Konelukuisuus varmistaa ensinnäkin, että kaikki haluttuun ilmiöön liittyvät ta-

paukset saadaan näkyviin. Saan sen avulla selville aineistostani kaikki ne kohdat, 

joissa puhutaan suomesta, japanista tai englannista. Lisäksi se mahdollistaa moni-

puoliset haut sekä hakujen uusimisen. Siten analyysia voi rakentaa usealla tasolla 

liikkuvaksi (Baker ym. 2008), kuten seuraavassa alaluvussa 4.3.2 kuvaan. Korpus-

avusteisesti voidaan saada muuta analyysia tukevia havaintoja, jolloin niillä voi-

daan vahvistaa jo saadut tulokset tai täydentää kvalitatiivisen analyysin antamia 

tuloksia (Partington 2003: 12; Partington ym. 2013: 9). Hunstonin (2002: 3) mu-

kaan korpus sinänsä ei sisällä uutta tietoa kielestä, mutta korpusmenetelmin voi-

daan saada uusi perspektiivi tuttuun tietoon, ja Partingtonin ym. (2013: 9) mukaan 

korpusavusteisesti voidaan löytää odottamattomia havaintoja tutkittavasta ilmiöstä 

tai osoittaa ristiriitoja aineistossa. 
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Korpuksen avulla päästään käsiksi diskursseihin vakiintuneiden puhumisen ta-

pojen kautta. Korpus paljastaa sekä toistuvat kielen ilmiöt että vastaesimerkit ja voi 

paljastaa diskurssin olevan vähemmän muuttumaton (resistant) ja hegemoninen 

kuin se ensi näkemältä vaikutti (Baker 2006: 14). Tutkimalla hakusanojen lähiym-

päristöä ja suomen, japanin ja englannin käyttäytymistä voidaan tehdä havaintoja, 

jotka mahdollisesti toistuvat laadullisessa analyysissa ja vahvistavat tulkintaa. Toi-

saalta ne voivat auttaa diskurssien ristiriitaisuuksien ja tiedostamattomien asentei-

den havaitsemisessa, kun analyysi kohdentuu kielellisiin toistuviin yksityiskohtiin. 

Laaja korpusdata antaa esimerkkejä siitä, mikä on tyypillistä kielessä, ja paljastaa 

sanojen välisiä yhteyksiä. (Baker 2006: 13; ks. myös Hunston 2002: 9.) Niinpä 

kvantitatiivinen korpusmetodi tekee tietoiseksi toistuvien diskurssien luomista it-

sestäänselvyyksistä (Baker 2006: 13, 2015: 285). Korpusavusteisesti voi paljastaa 

opittuja puhetapoja ja fraaseja, ja korpusmetodeja voi käyttää tunnistamaan impli-

siittisiä merkityksiä. Analyysitapa tuo esille kielessä välittyviä kulttuurisia asen-

teita, ja sen avulla voi tarkastella esimerkiksi kielen ja ideologian suhdetta: kielen 

kykyä luoda ja välittää oletuksia siitä, millainen maailma on ja mikä on kielen rooli 

valtasuhteiden ylläpitäjänä ja haastajana. Esimerkiksi Piper (2000: 535) osoittaa, 

kuinka termit individuals ja people, joiden referentit tosimaailmassa voisivat olla 

lähes samat, käyttäytyvät korpuspohjaisen analyysin esittäminä toisistaan poik-

keavasti. Sanojen korpusanalyysissa paljastuu merkityseroja, jotka rakentuvat nii-

hin kiinnittyvissä ideologioissa. 

Korpusmetodi auttaa havaitsemaan sekä kielenkäyttäjän että tutkijan intuition 

ulottumattomissa olevia seikkoja teksteissä ja ottaa lisäksi huomioon aineiston 

ominaisuuksia, joihin ei muuten diskurssianalyysissa välttämättä tulisi kiinnitettyä 

huomiota (Partington ym. 2013: 9, 11; ks. myös Piper 2000: 520). Tässä tutkimuk-

sessa aineisto on tutkijan keräämää ja käsittelemää, joten täysin ennakkokäsityk-

sistä vapaaseen tarkasteluun ei ole pääsyä. Korpusmenetelmät kuitenkin tarjoavat 

siinä mielessä objektiivisen lähestymistavan, että ne tuottavat korpusohjelman täs-

mällisesti ja johdonmukaisesti prosessoimaa kvantitatiivista evidenssiä, joka ei ole 

riippuvainen tutkijan aiemmasta tiedosta (Stubbs 1996: 154; McEnery ym. 2006: 

6). 

Salama (2011: 338) kritisoi kriittistä diskurssianalyysia siitä, että se yleensä 

keskittyy kuvailemaan lingvististä tekstiä ja siinä harvoin tarjotaan objektiivisia 

kriteereitä sille, miten tekstuaalisia ilmiöitä on aineistossa havaittu. Korpusavustei-

sessa diskurssianalyysissa toteutuu diskurssianalyysille tyypillinen aineistolähtöi-

syys. Siinä analyysi fokusoituu ensin tutkimusaineistoon ja sen piirteisiin, minkä 

jälkeen tutkija tekee tulkintoja datasta saatujen todisteiden perusteella (McEnery & 
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Wilson 2001: 103; Baker 2006: 12; McEnery ym. 2006: 6; Baker ym. 2008: 277, 

ks. myös Piper 2000: 520). Kriittisessä diskurssianalyysissa analyysin neutraali-

suus muodostuu tutkimuksen vaiheissa: analyysissa, tulkinnassa ja selityksessä, 

jotka on erotettu toisistaan (Fairclough 1989: 109). Erityisesti tulkintavaiheessa tut-

kijan positiota korostetaan ja se tuodaan avoimesti esille (esim. Fairclough & Wo-

dak 1997; Jokinen, Juhila & Suoninen 1999: 251; Wodak & Meyer 2016. 4). Burr 

(1995: 160) kritisoi tutkijan objektiivisuutta siitä syystä, että hänen mukaansa tut-

kija ilman ennakko-oletuksia on itsessään omanlaisensa sosiaalinen konstruktio. 

Baker (2006: 10–11) kuitenkin huomauttaa, että vaikka tutkija olisi kuinka tietoi-

nen tutkijanpositiostaan ja ennakkokäsityksistään, tutkija saattaa toimia tiedosta-

mattomien ennakko-oletusten perusteella. Tällaisia ennakko-oletuksia korpus voi 

poistaa. Kun konkordanssiohjelma tunnistaa jokaisen tapauksen halutusta hakusa-

nasta ja laskee klusterit automaattisesti, se rajoittaa tilanteita, joissa analyysissa 

voisi tiedostamattomasti keskittyä omaa tutkimushypoteesia tukeviin havaintoihin 

ja jättää huomiotta seikkoja, jotka edustavat monimutkaisempaa kuvaa tutkittavasta 

ilmiöstä (Stubbs 1996: 154; Baker 2006: 11–12). 

Tutkijan objektiivisuutta ei lopullisesti voi saavuttaa, sillä korpusvetoinenkin 

tutkimus perustuu tutkijan valintoihin (Tognini-Bonelli 2001; Baker ym. 2008: 

277): mitä valitaan tarkasteluun, mitä aineistosta raportoidaan ja miten tulokset tul-

kitaan (Baker 2006: 12; Baker ym. 2008; ks. myös esim. Mautner 2016: 37). Tässä 

tulee esiin kriittisen diskurssintutkimuksen näkökanta: kuinka suhtaudutaan datan 

keruuseen, analysointiin ja tulkintaan? Sekä aineiston keruuvaiheessa että kor-

pushakujen ja niillä saatujen löydösten tulkinnassa ovat mukana tutkijan ennakko-

oletukset ja -kategoriat. (Ks. kriittisyydestä tutkimusprosessin eri vaiheissa esim. 

Mautner 2016: 38.) Korpuslähtöisyys varmistaa työssäni kuitenkin sen, että aineis-

tolähtöisyys toteutuu ainakin analyysin alkupisteenä (ks. myös Baker 2006: 12). 

Valitsen kyllä hakusanat, sillä tarkastelen informanttieni kielikäsityksiä. Silti kor-

pus auttaa nostamaan aineistosta huomionarvoisia seikkoja objektiivisemmin kuin 

aineiston tuntemukseni perusteella voisin muuten tehdä. Toiseksi korpuksen käyttö 

tuo analyysiin sellaisia kieliopillisia lähtökohtia, jotka lähentävät työtäni kriittisen 

tekstintutkimuksen kanssa. Menetelmävalinnassani olen halunnut lähteä liikkeelle 

siten, että en ensin hae puhumisen tapoja, diskursseja, minkä jälkeen tarkastelisin 

näiden diskurssien muodostumista lingvistisistä piirteistä. Haen ensin diskursseja 

korpuksen tarjoamista lähtökohdista, joissa kielikäsitys ja käsitys merkitysten ra-

kentumisesta on erilainen kuin diskurssintutkimuksessa. 

Korpusavusteinen näkökulma antaa välineitä ja kriteereitä ryhmitellä haastat-

telu- ja keskusteludatan tietoa. Nämä kriteerit ja korpuksen tarjoama tieto eivät ole 
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millään tavalla sidoksissa kielen sosiaaliseen kontekstiin ja tutkimusaiheesta tuo-

tettuun aiempaan tietoon. Siksi ne tarjoavat uudenlaisen tarkastelukulman, josta 

laadullisia havaintoja voi lähteä hakemaan. Lisäksi niitä hyödyntämällä voi saada 

aikaan todistusaineistoa laadullisesti havaittujen ilmiöiden olemassaololle. Dis-

kurssintutkimuksessa taas aineiston tarkasteluun yhdistyy kaikki se tieto, mikä tut-

kimuksessa on tutkimustilanteesta, osallistujista sekä laajemmasta yhteiskunnalli-

sesta ja sosiaalisesta kontekstista (Pietikäinen & Mäntynen 2009). Korpuksen ja 

diskurssianalyysin vuoropuhelu tuo jännitettä analyysiin, kun klustereita ja semant-

tisen preferenssin ryhmittelyjä tarkastellaan verrattuna niiden tekstikonteksteihin. 

Samalla klusterit ja semanttinen preferenssi rajaavat analyysia. Korpusmetodien 

käyttäminen valikoi laadullisen analyysin kohteeksi tietyt aineiston osat. Jotkin tar-

kasteltavaan ilmiöön kytkeytyvistä aineiston piirteistä voivat tällöin jäädä huomi-

oimatta, mutta näin käy varmasti myös laadullisia menetelmiä hyödyntävässä dis-

kurssintutkimuksessa. Toiseksi kahden eri analyysityökalun käyttäminen antaa 

analyysiin syvyyttä samoin kuin korpusanalyysia seuraava laadullinen tarkastelu 

(analyysityökalujen käytöstä Baker ym. 2008). 

Työni yhtenä tarkoituksena on osoittaa, että diskurssianalyysia ja korpusmeto-

deja yhdistämällä voidaan löytää useita näkökulmia kielestä puhumisen tapoihin ja 

näin metodit tukevat toisiaan. Baker (2006) sanookin, että korpus ei anna valmiita 

vastauksia siihen, mitä diskurssit ovat. Sen sijaan korpus näyttää, mitä datassa on 

ja mistä diskursseja kannattaa lähteä etsimään: 

Corpus -- can tell us where we should dig, but the spadework is still going to 

be a human endeavour (Baker 2006: 181). 

Eri näkökulmat ovat palasia diskursseista: toiset niistä voivat rakentaa ehyttä kuvaa 

ja siten luoda yhtenäistä kielidiskurssia, osa taas voi olla keskenään ristiriitaisia ja 

osoittaa puolestaan diskurssien jäsentymättömyyden ja muuttuvuuden. Hyödynnän 

analyysissa sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tapoja aineistoa tarkastellessani 

ja perustan analyysini molemmissa tapauksissa kielenaineksen eksaktiin analyysiin. 

Tällöin paikannetut diskurssit ovat selkeästi osoitettavissa ja havainnollistettavissa. 

4.3.2 Miten analysoida diskursseja korpusavusteisesti? 

Tässä esittelen, kuinka olen käytännössä etsinyt diskurssien jälkiä tai diskursseja 

korpusavusteisesti. Aineistossa toistuvista piirteistä – korpuksen tuottamasta kvan-

titatiivisesta tiedosta ja toistuvuuksista – siirrytään kvalitatiivisempaan tulkinta-
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osuuteen. Lisäksi voidaan vielä antaa (kriittinen) selitys kuvailevan ja tulkinnalli-

sen analyysivaiheen pohjalta sijoittamalla havainnot niiden sosiaaliseen kontekstiin. 

(Baker & McEnery 2015a: 2–3.) Hyödynnän analyysissani pääasiassa Bakerin 

ynnä muiden (2008: 295) esittelemää analyysikehystä, jossa käytetään rinnakkain 

useita korpusmenetelmien tarjoamia mahdollisuuksia (analyysimallista myös Ba-

ker 2009; Baker & McEnery 2015a: 2–3). Analyysissa muodostan kuvaa tutkitta-

vasta ilmiöstä kahden eri korpustyökalun avulla (esim. Baker ym. 2008; Baker 

2009: 81, 94). Erilaiset analyysitavat ovat tutkimuksessani lomittuneet keskenään, 

kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset vaiheet vuorottelevat, eikä havaintojen tekeminen 

ole aina ollut lineaarista (analyysivaiheiden vuorottelusta ks. esim. Baker 2008: 295; 

Wodak & Meyer 2016: 14). 

Analyysissa etenen kvantitatiivisesta tarkastelusta diskursseihin. Baker ja 

McEnery (2015a: 2) kirjoittavat, että usein korpusavusteinen diskurssianalyysi ete-

nee kvantitatiivisesta kvalitatiiviseen ja kontekstijohtoisempaan suuntaan. Kun 

oleellinen kvantitatiivinen tieto on löydetty, seuraa kuvailu- ja tulkintavaihe ja mah-

dollisia uusia analyysivaiheita. Lopuksi vielä pyritään selittämään löydöksiä aset-

tamalla ne sosiaaliseen kontekstiin (Baker & McEnery 2015a: 2–3: ks. myös Wo-

dak & Meyer 2016: 14).16 Käytän korpuksen tuottamia ja järjestelemiä havaintoja 

ja kvantitatiivista tietoa hyväkseni, kun siirryn konkordanssirivejä ympäröiviin laa-

jempiin konteksteihin. Klusterianalyysissa eteneminen korpusvetoisista havain-

noista kvalitatiiviseen tarkasteluun tarkoittaa sitä, että ensin järjestän yleisimmissä 

klustereissa esiintyvät puhumisen tavat lähikontekstin eli konkordanssirivien anta-

mien diskurssivihjeiden perusteella. Sitten tarkastelen klustereita ja niitä ympäröi-

viä konkordanssirivejä vielä laajennetussa kontekstissaan ja muotoilen havain-

noista diskursseja. Semanttisen preferenssin analyysissa taas luokittelen hakusano-

jen kollokaatit ja perehdyn niistä muodostuvien merkitysryhmien sisäiseen variaa-

tioon, tutkittavista kielistä tuotettujen lausumien eroihin ja semanttisten luokkien 

välisiin kytköksiin. Sitten hahmottelen semanttisten luokkien aktivoimia puhumi-

sen tapoja – minkä semanttisten luokkien ainekset rakentavat mitäkin kielidiskurs-

seja ja mitä laajennetut kontekstit kertovat diskursseista. 

Laajennetuilla konkordanssiriveillä pääsen toistuvista piirteistä kohti yleistyk-

siä puhumisen tavoista, jotka aktivoituvat hakusanojen ympärille rakentuvissa sa-

navalinnoissa ja rakenteissa. Tästä lähtien tarkoitan analyysissani hakusanan tai 

klusterin lähikontekstilla sitä hakusanaa tai klusteria ympäröivää kielenaineksista, 

                                                        
16 Vrt. Fairclough’n analyysimalli, esim. Fairclough 1989: 109. 
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joka tulee esille WordSmith Tools -ohjelmapaketin (Scott 2008) konkordanssitoi-

minnolla. Laajennetulla kontekstilla tai laajennetulla konkordanssilla taas tar-

koitan sitä, että olen palannut yksittäiseen tekstiin tarkastelemaan käyttämäni esi-

merkin kontekstia. 

Käyttämässäni lähestymistavassa liikutaan jatkuvasti eri analyysin tasojen vä-

lillä: tutkittavan ilmiön kontekstin, kvantitatiivisen analyysin sekä pienempien kva-

litatiivisten analyysiotosten välillä. Jokainen analyysin osanen eri tasolla auttaa 

suuntautumaan yhä tarkempaan analyysiin toisella tasolla. (Baker ym. 2008: 295; 

Baker 2009: 81). Tällainen aineiston ristiinvalottaminen ja hermeneuttinen kehä on 

tuttua diskurssianalyysille, ja prosessissa jokainen analyysikierros syventää ja vah-

vistaa analyysia (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 144; Wodak & Meyer 2016: 21). 

Tehdyistä havainnoista muotoutuu diskurssien hahmotelmia, joita voi vahvistaa tai 

uudelleenmuotoilla muiden datasta tehtyjen havaintojen perusteella. Työssäni esi-

merkiksi klusterianalyysissa (luku 5) löydetyt diskurssit voivat saada vahvistusta 

semanttisen preferenssin (luku 6) analyysissa. Menetelmän kaksisuuntaisuus toimii 

korpuksen ansiosta myös siten, että korpushakuihin voi aina palata ja tarkistaa teh-

tyjä havaintoja. Mahdolliset uusintahaut ja muokkaukset onnistuvat vaivattomasti, 

jos esimerkiksi haluaa todentaa jonkin diskurssin kytkeytymistä nimenomaan tiet-

tyyn rakenteeseen. 

Tutkimukseni analyysiosa koostuu kahdesta pääluvusta: luvussa 5 esittelen 

klusterianalyysin avulla havaitsemani diskurssit ja luvussa 6 semanttisen preferens-

sin analyysin esille tuomat diskurssit. Analyysin aluksi tein litteroimaani ja muok-

kaamaani aineistoon (ks. luku 2.1.4) WordSmith Tools -ohjelmapaketin (Scott 2008) 

konkordanssi-toiminnolla konkordanssihaut (ks. luku 4.2.2). Niissä hakusanoina 

olivat tutkittavat kielet: suomi, japani ja englanti. Käytin katkaistuja hakusanoja 

(suom*, japan* ja engl*), jotta löysin hakusanojen kaikki taivutusmuodot. Haun 

tulos eri hakusanoilla oli seuraava: suom* 2 980, japan* 2 360 ja engl* 1 591 kon-

kordanssiriviä. Poistin hakutuloksista kaikki konkordanssirivit, joissa hakutulok-

sena kielen sijaan oli valtio (esimerkiksi Suomi), samoin kuin kesken jääneet sanat 

(esimerkiksi engl-) sekä kansallisuuden ja ominaisuuden nimet (esimerkiksi japa-

nilainen, suomalaisuus). Tarkasteltaviksi jäi 1 719 konkordanssiriviä suomen kie-

lestä, 1 419 japanin kielestä ja 1 500 englannin kielestä. Jakauma osoittaa, että kai-

kista kielistä puhuttiin melko tasaisesti ja aineistoa on riittävästi korpusavusteista 

tarkastelua varten. Näihin hakutuloksiin perustuu klusterien ja semanttisen prefe-

renssin analyysi: konkordanssihaun tuloksena saadaan samalla esille klusterit, ja 

semanttisessa preferenssissä käytetyt konkordanssirivit on poimittu edellä esite-

tyistä hakutuloksista. 
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Analyysissa käytän seuraavia merkintätapoja: lemmat eli sanojen perusmuodot 

merkitsen pienillä kapiteeleilla (KIELI), kun taas yksittäisten sananmuotojen mer-

kitsemiseen käytän kursiivia (kielen). Klusterit merkitsen kulmasulkeilla <suomen 

kieli on> ja semanttiset luokat kapiteeleilla (ARVO JA LAATU). Kun esitän aineis-

tostani havaintoja konkordanssitaulukoina tai puhun semanttisen preferenssin luo-

kista, käytän näkemystä diskurssista toistuvina kuvioina tekstimassassa (ks. dis-

kurssin käsitteestä luku 4.1.1). Silloin en erittele, kenen informantin tuottamasta 

konkordanssirivin esimerkki on, enkä mainitse informantteja nimeltä. Kun taas tar-

kastelen tekstikatkelmia laadullisesti ja menen konkordanssiriveistä yksittäisiin 

haastattelu- tai keskusteluteksteihin, mainitsen esimerkissä informantin peitenimen. 

Jos nimet ovat näkyvillä konkordanssiriveissä, olen jättänyt ne sinne koodeina, 

jotta kulloinenkin puhuja on tarvittaessa tunnistettavissa tekstistä. Tällaisessa ta-

pauksessa esimerkiksi &-merkki tarkoittaa Maisaa. 
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5 Klustereissa aktivoituvat diskurssit 

Klusterit ovat kiinteitä monisanaisia yksiköitä, joissa olevat sanat esiintyvät aineis-

tossa toistuvasti toistensa kanssa (Kenny 2001; Jantunen 2004: 19; Scott 2008). 

Niissä tiivistyy vakiintuneita puhumisen tapoja, jotka antavat vihjeitä diskursseista 

kertovista rakenteista ja sanastollisista piirteistä. Tässä luvussa kommentoin ensin 

lyhyesti yleistä kuvaa, jonka eri kielten klusterit antavat aineistosta. Sitten analy-

soin kunkin kielen klustereja ja niiden lähikonteksteissa ilmeneviä rakenteita ja sa-

navalintoja. Hahmottelen niiden avulla klusterien ympärille kasautuvia diskursseja. 

Klusterit edustavat toistuvuudessaan määrällistä tietoa aineistosta, ja tarpeen mu-

kaan otan niiden lähikontekstien antamien vihjeiden perusteella laajennettuja kon-

kordansseja tutkittavaksi. Vertaan klusterin lähikontekstin paljastamia diskurssi-

vihjeitä laadulliseen tarkasteluun laajemmasta kontekstista. Jos vaikkapa klusterei-

den lähikonteksteissa jotkin predikatiivilauseet luokittuvat melko selkeiksi identi-

teettikannanotoiksi (suomen kieli on tietysti tärkee), antavatko ne samaa tietoa laa-

jemmissa konteksteissa eli laajemmassa tekstikatkelmassa? Saan selville, ovatko 

identiteettimerkitykset vain välittömiä vastauksia esitettyihin kysymyksiin vai jat-

ketaanko niiden rakentamista kontekstissa erilaisin perusteluin. 

Word Smith Tools -ohjelmapaketin concordance-toiminnon avulla haetut klus-

terit ovat liitteessä 4. Haun tuloksena saadut klusterit edustavat sananmuotoja, eivät 

lemmoja, ja rajasin analyysin yleisimpiin sananmuotoklustereihin (esimerkiksi 

<suomen kieli on>) enkä edennyt lemmatasolle (esimerkiksi <SUOMI KIELI OLLA>). 

Pääsen sananmuotoklustereiden avulla paremmin kiinni diskursseihin viittaaviin 

toistuvuuksiin, sillä sananmuotoklustereissa on vähemmän variaatiota kuin lem-

maklustereissa. Analyysin edetessä kommentoin tarpeen mukaan lemmatason tar-

kastelua, jota testasin joidenkin klusterien tapauksessa.17 Kuitenkaan tällaiset ana-

lyysin laajennukset eivät mahdu väitöskirjan laajuuteen, vaan kolmen frekventeim-

män sananmuotoklusterin analyysi kustakin kielestä riittää tässä tapauksessa dis-

kurssien havaitsemisen työkaluksi. Pystyn silti olemaan analyysissani joustava: 

voin palata korpukseen uusimaan hakuja sekä järjestelemään konkordansseja. Siten 

voin tarkistaa, onko puhumisen tavoissa eroa silloin, kun puhutaan suomen kielestä 

tai suomesta. 

Aineistossa suomen kieli tuottaa enemmän klustereita kuin japani ja englanti, 

ja suomen kieleen yhdistyy useita frekventtejä klustereita. Haku suom* tuottaa 23 

                                                        
17 Esimerkiksi referoiva että-lause toistuu suomen kielen klustereissa eri muodoissa, joten tarkastelen 
myös lemmaklusteria <ETTÄ SUOMI KIELI> ja kommentoin tarkastelun tuloksia soveltuvin osin <että 
suomen kieli> -klusterin yhteydessä. 
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klusteria, joiden esiintymisfrekvenssi ylittää kymmenen osumaa: niistä monet 

esiintyvät useita kymmeniä kertoja. Japanin kohdalla tällaisia klustereita on seitse-

män ja englannin tapauksessa vain kolme. Kaikkien kolmen kielen kymmenen ylei-

sintä klusteria ovat taulukossa 3. 

Taulukko 3. Yleisimmät klusterit. 

rivi suomi f japani f englanti f 

1 suomen kieli on 76 japanin kieli on 27 suomi ja englanti 19 

2 se suomen kieli 32 englanti ja japani 14 englanti ja japani 15 

3 että suomen kieli 25 se japanin kieli 13 englannin kieli on 13 

4 että se on 18 ja japani on 12 joo joo joo 9 

5 suomi ja englanti 18 et se on 11 se englanti on 9 

6 se on niinku 18 ja se on 11 ja englanti on 9 

7 et suomen kieli 17 japania ja sitte 10 englanti tai japani 9 

8 suomen kieli ja 15 suomi ja japani 9 ja englannin kieli 8 

9 sitä suomen kieltä 15 se on niinku 9 kum mä olin 8 

10 et se on 15 se on se 9 se on se 7 

Aineiston koko vaikuttaa klusterien määrään: aineistoni suhteellisen pienenä eri-

koiskorpuksena18 ei voi sisältää niin paljon klustereita kuin esimerkiksi suuret 

yleiskorpukset. Yleisimmät klusterit havainnollistavat aineistoni laatua: puhutussa 

kielessä frekventit klusterit ovat erilaisia kuin kirjoitetun kielen korpukseen poh-

jautuvassa tutkimuksessa. Aineistossa toistuvat esimerkiksi klusterit, jotka sisältä-

vät ainoastaan partikkeleja, demonstratiiveja ja kopulan, eivät välttämättä lainkaan 

sisältösanoja. Lisäksi empimiset <se on niinku>, toisteisuus <se on se> ja puhekie-

liset sananmuodot (et, mä) osaltaan hajottavat klusterien kokonaiskuvaa lemmati-

soimattomassa puhekielisessä aineistossa. Muiden kuin sisältösanoja sisältävien 

klusterien poisjättäminen analyysista antaisi erilaisen kuvan aineistossa esiintyvistä 

puhumisen tavoista. Empiminen tai pronominien käyttö taas voivat antaa tietoa pu-

humistavan varmuudesta tai puhujan asemoitumisesta tietoon. Vaikka puhuttu ai-

neisto asettaa omat haasteensa automaattiseen korpusanalyysiin, klusterit kuitenkin 

kertovat toistuvuudesta ja antavat vihjeitä aineistossa esiintyvistä näkökulmista ja 

kielestä puhumisen tavoista – sisältävät ne sitten sisältösanoja, kieliopillisia sanoja 

tai puhutulle kielelle ominaisia piirteitä. 

                                                        
18 Erikoiskorpukset ovat usein pieniä, tiettyyn tekstilajiin tai aiheeseen keskittyviä (Baker 2006, 26; 
McEnery ym. 2006: 15, 60) tutkijan itsensä keräämiä korpuksia (Hunston 2002, 14) verrattuna yleis-
korpuksiin, jotka sisältävät suuren määrän erityyppisiä tekstejä ja toimivat kielen tai kielenvariantin 
kokonaisvaltaisena kuvauksena (Hunston 2002, 14–15; Baker 2006, 30; McEnery ym. 2006: 15). 
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Olen valinnut analysoitavaksi suomen, japanin ja englannin kolme yleisimmin 

esiintyvää klusteria. Klustereissa toistuvat diskurssit ja diskurssipiirteet ovat koo-

tusti esillä taulukossa 4. Diskursseilla tarkoitan puhumisen tapoja, esimerkiksi pu-

humista kielestä välineenä. Diskurssipiirteillä taas tarkoitan sitä, kuinka klusterien 

ympäristöissä aktivoituu ominaisuuksia, jotka ovat tyypillisiä diskursseille itsel-

leen: diskurssit ovat moniäänisiä, rakentavat suhteita ja positioita. Esimerkiksi kun 

suomen kielestä puhutaan moniäänisesti, se kertoo puhumisen tavasta mutta sa-

malla osoittaa diskurssien luonnetta. Taulukko 4 havainnollistaa, kuinka eri kielet 

ja klusterit saavat ympäristöihinsä erilaista diskursiivista ainesta. Taulukossa esit-

telen havainnot kielittäin ja klustereittain. Ensin kuvailen yleisesti tietoa, jota kukin 

klusteri tuottaa. Sitten esittelen sitä seuraavat diskurssit ja diskurssipiirteet, jotka 

vastaavat analyysin alalukuja.19 

Taulukko 4. Klustereiden aktivoimat diskurssit ja diskurssipiirteet. 

Kieli klusteri diskurssit ja diskurssipiirteet 

suomen kieli <suomen kieli on> 

Klusterin ympäristöissä rakentuvat erilaiset 

diskurssit, joissa kuvataan tai luokitellaan suomen 

kieltä. 

1. oman persoonan kannalta 

merkityksellinen kieli 

2. kielten arvojärjestys 

3. kaunis kieli 

4. vaikeus ja erikoisuus 

5. keskustelukysymyksistä nousevat 

nimitykset 

6. pysyvä ja muuttuva kieli 

  

<että suomen kieli> 

Klusteri nostaa esiin ominaisuuksia diskurssista 

itsestään: moniäänisyyden ja kytkökset muihin 

diskursseihin. 

1. diskurssin moniäänisyys 

 

 

  

<se suomen kieli> 

Klusteri rakentaa erilaisia positioita, joista käsin 

suomen kieltä tarkastellaan. 

 

 

 

 

 

1. jaettu puhumisen tapa 

2. etäisyyden luominen 

                                                        
19 Klustereissa <että suomen kieli> ja <suomi ja englanti> ei ole alalukuja, sillä niissä on selkeästi vain 
yksi erottuva puhumisen tapa. 
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Kieli klusteri diskurssit ja diskurssipiirteet 

japanin kieli <japanin kieli on> 

Klusterin ympäristöissä rakentuvat erilaiset 

diskurssit, joissa kuvataan tai luokitellaan japanin 

kieltä. Lisäksi klusteri ympäristöineen kertoo kielten 

suhteesta toisiinsa ja piirtää kielikartan. 

1. kielitaito 

2. kieli ominaisuuksina 

3. keskustelukysymyksistä nousevat 

nimitykset 

  

<englanti ja japani> 

Klusterin ympäristöissä rakentuvat erilaiset 

diskurssit, joissa kuvataan tai luokitellaan suomen 

kieltä. Lisäksi klusteri ympäristöineen kertoo 

vastakohtien kautta kielten suhteesta toisiinsa. 

1. kielten välineellisyys 

2. kielten kontrastointi  

  

<se japanin kieli> 

Klusteri rakentaa erilaisia positioita, joista käsin 

suomen kieltä tarkastellaan ja aktivoi kielten 

valtasuhteita. 

1. etäisyyden luominen ja affekti  

2. kielten valtasuhteet  

   

englannin 

kieli 

<englannin kieli on> 

Klusterin ympäristöissä rakentuvat erilaiset 

diskurssit, joissa kuvataan tai luokitellaan japanin 

kieltä. 

1. keskustelukysymyksistä nousevat 

nimitykset 

2. kielet välineenä 

  

<suomi ja englanti> 

Klusterin ympäristössä aktivoituu kahden kielen 

samanarvoisuus. 

1. kielen henkilökohtainen merkitys 

  

<englanti ja japani>  Käsitelty japanin yhteydessä. 

Kuten taulukosta 4 voi havaita, hakusanan suom* kolme yleisintä klusteria ovat 

seuraavat: <suomen kieli on> (luku 5.1), <se suomen kieli> (luku 5.2) ja <että suo-

men kieli> (luku 5.3). Predikatiivirakenteissa rakentuu ensinnäkin suomea kuvaa-

via evaluaatioita: puhutaan suomen kauneudesta ja vaikeudesta sekä annetaan suo-

men kielelle tehtäviä itselle ja identiteetille merkityksellisenä kielenä. Toiseksi suo-

men kieleen liitetään kielten arvojärjestyksen sekä muutoksen ja pysyvyyden mer-

kityksiä. Kolmanneksi suomeen yhdistyy keskustelusta kumpuavia nimityksiä, 

jotka ovat tyypillisiä myös japanin ja englannin klustereihin kiinnittyneinä. Että-

lauseet ovat aineistossa suomen kielelle ominaisia ja ilmentävät referoinnin kautta 



97 

aineiston erilaisia ääniä, joita informantit tuovat haastattelu- ja keskustelupuhee-

seen. Se-pronomini taas kertoo määräisyydestä ja sen funktioista diskurssissa – sillä 

tuotetaan jaettua tilannetta ja etäännytyksiä. 

Hakusanan japan* yleisimmät klusterit ovat: <japanin kieli on> (luku 5.4), 

<englanti ja japani> (luku 5.5) sekä <se japanin kieli> (luku 5.6). Japanin kielen 

yleisimpien klustereiden frekvenssit ovat huomattavasti pienempiä kuin suomen 

kielen tapauksessa. Siksi japanin – ja myös englannin – kielen klustereista täytyy 

tehdä päätelmiä diskursseista vähäisemmän datan perusteella. Klusteri <japanin 

kieli on> yhdistyy predikatiiveihin, jotka useimmiten ovat luonnehtivia. Toiseksi 

yleisimmässä klusterissa <japani ja englanti> rinnastuksen ja kontrastien kautta 

aktivoituu välinediskurssi, kun taas <se japanin kieli> tuottaa samantyylisiä etään-

nytyksiä affektissa kommenteissa kuin suomen kielen vastaava klusteri. 

Englannin kieleen yhdistyvät kolme yleisintä klusteria ovat <englannin kieli 

on> (luku 5.7), <suomi ja englanti> (luku 5.8) ja <englanti ja japani>, joista vii-

meiseksi mainittu käsitellään japanin kielen klustereissa luvussa 5.5. Englanti rin-

nastetaan molempiin verrokkikieliinsä (<suomi ja englanti> ja <englanti ja ja-

pani>), ja näitä klustereita on keskenään lähes yhtä paljon. Ne kuitenkin rakentavat 

toisiinsa verrattuna hyvin erilaisia diskursseja. Englannin ja japanin rinnastus tuot-

taa välineellistä diskurssia. Sen sijaan rinnastus suomen kanssa tuottaa diskurssia 

itselle merkittävästä kielestä. 

Klusterien avulla analysoin eritasoisia diskurssin ilmiöitä, jotka rakentavat pu-

humisen tapoja. Otan analyysissani huomioon klusterien mahdollisen päällekkäi-

syyden, jolloin niistä muodostuu hakemieni 3-grammien sijaan 4-grammeja <että 

suomen kieli on> (ks. luku 5.2), jotka kertovat entistä tiiviimmin ryhmittyvistä pu-

humisen tavoista. Seuraavasta alaluvusta alkavat analyysiluvut 5.1–5.8, joiden jäl-

keen esitän vielä yhteenvedon klusterianalyysista luvussa 5.9. 

5.1 Klusteri <suomen kieli on> 

Klusterin <suomen kieli on> esiintymistä suurin osa on predikatiivirakenteita. Vain 

seitsemässä tapauksessa olla-verbi on predikatiivirakenteen sijaan osa liittomuotoa. 

Suomen kielestä rakennetaan siis kuvaa erilaisten luonnehdintojen ja määrittelyjen 

avulla, kun predikatiivi kertoo siitä olla-verbin kautta. Yhteistä useimmille <suo-

men kieli on> -klustereille on se, että konkordanssirivin tarjoaman melko suppean 

kontekstin tarkastelusta käy heti ilmi, miten suomen kieltä kuvataan. Vain muuta-

missa tapauksissa tarvitaan enemmän tietoa klusterin laajennetusta kontekstista, 
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jotta puhumisen tapojen tulkitseminen on mahdollista. Lisäksi suomen kielen pre-

dikatiivirakenteet osoittavat varmaa puhetapaa siinä mielessä, että useimmiten pre-

dikatiivi ja sen määritteet tulevat heti olla-verbin jälkeen, esimerkiksi suomen kieli 

on oma kieli; suomen kieli on hirveen tärkee, ja tällaisia tapauksia on 29 kappaletta 

52 predikatiivirakennetapauksesta. Toisin sanoin se, mitä subjektista eli suomen 

kielestä sanotaan, sanotaan yleensä ilman epäröintejä. Tarkastelen ensin predikatii-

virakenteissa aktivoituvia diskursseja ja siirryn sitten liittomuotojen tuottamiin dis-

kursseihin. 

Klusterin avulla pintautuu useita toistuvia puhumisen tapoja suomen kielestä. 

Ensinnäkin predikatiivirakenteen kautta rakentuu kuva identiteetin kannalta tärke-

ästä suomen kielestä (luku 5.1.1). Luvuissa 5.1.2 ja 5.1.3 esittelen aineistoni hie-

man harvinaisempia puhumisen tapoja: suomea suhteessa kielten arvojärjestykseen 

ja suomen kielen esteettistä arviointia. Luku 5.1.4 taas antaa monipolvisen kuvan 

suomen kielen vaikeuden diskurssista. Lopuksi klusterin ympäristössä vielä akti-

voituu keskustelukysymyksien nostattamia nimeämisiä (luku 5.1.5) sekä liittomuo-

tojen kautta rakentuvia muutoksen merkityksiä (luku 5.1.6). 

5.1.1 Oman persoonan kannalta merkityksellinen kieli 

<Suomen kieli on> -klusteri ja siihen kytkeytyvä predikatiivirakenne nostavat esille 

suomen kielen merkityksen informanteille. Tämä diskurssi koostuu kieltä luonneh-

tivista adjektiiveista (esimerkiksi tärkee) ja määrittelevistä substantiiveista (esi-

merkiksi äidinkieli). Molemmissa tapauksissa suomen kieli rakentuu henkilökoh-

taisena ja oman persoonan kannalta keskeisenä kielenä (ks. myös Dufva, Lähteen-

mäki & Isoherranen 1996: 67; Haakana & Mäntynen 2002: 307). Vaikka diskurssi 

on frekventti, on aineistossa muutamia vastaesimerkkejä. Niissä suomen kieli saa 

ulkoisia kuvauksia, jotka perustuvat aistimukseen (kuulostaa venäjältä) tai puhu-

taan kielen käytön määrästä (hyvin vähäistä). Ensin esittelen taulukossa 5 kuvaile-

via (luonnehtivia) ja taulukossa 6 määritteleviä (identifioivia) arvioita suomesta. 

Tämän jälkeen käsittelen vielä identiteettimerkitysten kanssa ilmenevää kielen ti-

lanteisuutta. 
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Taulukko 5. Oman persoonan kannalta merkityksellinen kieli - luonnehdinnat. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1  suomen kielestäki. ¤:mut se kuitenki suomen kieli on silleil läheisin että niinkum mä, no mä  

2 niinku mie sanoin aikasemmin mulle suomen kieli on hirveen tärkee &: et se on se ainut, 

3  oli hirveen kiinnostavaa sitte. mm *: no suomen kieli on tietysti tärkee. *: öö, mulle se on, 

4 tota mä en oikeen osaav vastata että suomen kieli on, tietysti tärkee, koska mä, pystyn, 

5 semmonen kauhea niinku, 

lingvistiikkanörtti joka, 

suomen kieli on kaikki minulle. $: joo ja mä en suostu  

Oman persoonan kannalta merkittävästä kielestä kertovat luonnehdinnat tärkee ja 

läheisin. Näitä merkityksiä aktivoi (näistä neljästä tapauksesta kolmessa) haastat-

telukysymys: Onko joku näistä kielistä sinulle tärkeämpi ja läheisempi ja miksi? 

Tärkeyttä informantit painottavat intensiteettisanalla hirveen ja kommenttiadver-

billa tietysti. Tarkastelen, mitä laajennetut konkordanssit kertovat puhumisen ta-

voista: jatketaanko niissä puhetta kielen merkityksestä ja perustellaanko omia kan-

toja? Taulukon 5 rivillä 3 Joonas kuvaa suomen tärkeyttä, ja kuvausta vahvistaa 

hänen kertomuksensa identifioitumisesta kielen kautta: 

1. Joonas: no suomen kieli on tietysti tärkee. - mulle se on, identiteettikysymys. 
- - jos mä oisin halunnu, tehdä sen mikä on kaikista helpointa mulle ois ollu 

se että mä puhun niille ((lapsille)), japania koska, kaikki puhuu japania mä 

puhun hyvää japania. me voitas puhua japania. - - kum mä rupesin miettii että 

mikä on mun, velvollisuus mun lapsia kohtaan, - monikulttuurisena per-
heenä, on se että, mä opetan niille mun kieltä. 

Esimerkissä 1 useat valinnat toistavat diskurssia identiteetin kannalta tärkeästä kie-

lestä (tärkee, identiteettikysymys). Asian merkityksellisyyttä itselle korostavat pro-

nominivalinnat, joilla paitsi ilmaistaan asian omakohtaisuutta (mulle - - identiteet-

tikysymys) myös sidotaan pronomineilla oma kieli ja omat lapset yhteen. Lisäksi 

Joonas perustelee identiteettimerkitystä monikulttuurisen perheensä kautta. Suo-

men kieli ja sen opettamisen velvollisuus on hänen itsensä ja lasten identiteettiin 

kytkeytyvä valinta, jonka hän on tehnyt vallitsevaa japaninkielistä tilannetta, omaa 

mukavuudenhaluaan ja ehkä yhteiskuntaakin vastustaen (ks. esim. Kavanagh 2013). 

Taulukon 5 rivillä 1 Saran läheiseksi nimeämä suomen kieli näyttää saavan 

aikaan ristiriitaisia ääniä, joissa klusterin ja predikatiivirakenteen perusteella puhu-

taan tärkeydestä, mutta klusterin laajempi konteksti paljastaa muuta esimerkissä 2. 

2. Sara: mut se kuitenki suomen kieli on silleil läheisin että - - mä tykkään kir-
jottaa aika paljo sillein, ihan niinku, fiktiota niin, niin, suomen kielellä se käy 
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niinku helpoiten. ja mä oon siinä mielessä ruvennu tykkään tosi paljon suo-

men kielestä. 

Saran kommentissa läheisin kieli, suomi, soveltuu tietynlaiseen kielen tuottamiseen, 

fiktion kirjoittamiseen. Kieli näyttäytyy siis itselle mieluisan harrastuksen toteutta-

misen kannalta tärkeänä välineenä. Seuraava esimerkki 3 paljastaa, mitä oli ennen 

klusteria ja sitä seuraavaa predikatiivia, ja siten kuva puhumisen tavasta muuttuu. 

3. Sara: - - on nyt tajunnu että suomi on se jota kuitenki ossaa kaikkein parhai-
ten. ja jotenki niinku oma murrekki on tullu se jotenki tärkeemmäksi. ku on 

jos on asunu koko elämänsä ((kaupunki Suomessa)):ssa nii ei oo paljo muitten 

murteiden kanssa tullu sillein, tekemisiin, - - ku on lähteny sieltä Suomesta 

pois niin sitä huomaa että siellä Suomessaki on paljo erilaisia murteita jotenki 

niinku ruvennu ajattelee eri lailla siitä suomen kielestäki. mut se kuitenki suo-

men kieli on silleil läheisin - - 

Sara perustelee suomen kielen merkitystä hallinnalla, mikä on Skutnabb-Kankaan 

(1988: 35) mukaan yksi äidinkielen määritelmistä. Sitten Sara alkaa puhua kieleen 

identifioitumisen osa-alueesta, murteesta, ja liittää aiemmin käsiteltyyn välineelli-

seen näkökulmaan (esimerkki 2) uusia ulottuvuuksia. Kun tässä kontekstissa kat-

sotaan uudestaan välineellistä kommenttia kielen läheisyydestä fiktion kirjoitustyö-

kaluna, näyttäytyy suomi identiteetin kielenä. Se ei ole mikä tahansa väline vaan 

sillä kirjoittaminen käy helpoiten. Samoin kuin Sara, Raija nimeää suomen tärke-

äksi (esimerkki 4). Myös Raijan selonteossa (taulukon 5 rivi 4) suomi on ensi nä-

kemältä väline, jolla yhteydet Suomeen ja sukulaisiin säilyvät (samankaltaisista tu-

loksista ks. Weckström 2011). 

4. Raija: - - suomen kieli on, tietysti tärkee, koska mä, pystyn, keskustelemaan, 
äitini kanssa joka on jo yheksänkytkaksvuotias ja näin mut suomen kielellä, - 

- normaali jokapäivänen elämä et ku se käy täysin, japanin kielellä. et tär-

keysjärjestys et, jos -, kaks voi laittaa ykköseks ni se on suomi ja japani 

Raijalle suomi ei ole mikä tahansa yhteydenpitoväline, sillä sitä käytetään äidin 

kanssa. Raijan esimerkissä side kotimaahan näyttäytyy identiteettimerkityksenä, 

mutta samalla annettu merkitys tulee riippuvaiseksi tilanteesta. Esimerkissä 4 hei-

jastuu kahden paikan välissä eläminen, transnationalismi (luku 1.2.1), ja rakentuu 

kielen sekä äidinkielen yhteys puhujan arkitodellisuuteen. Kieli ja sen merkitykset 

ja sen arvostus kiinnittyvät käyttökontekstiin ja siinä ilmeneviin valtasuhteisiin, 

normeihin ja arvoihin (Dufva 2002: 26; Pietikäinen, Dufva & Laihiala-Kankainen 
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2002: 10). Kahden tai useamman kielen keskellä elävälle ihmiselle jo yhden äidin-

kielen nimeäminen saattaa olla sinänsä hankalaa, ja monet seikat hankaloittavat äi-

dinkielen määrittelyä. Kun yksilö elää monikielisessä ympäristössä, eri kielten 

käyttöaste vaihtelee, kielten hallinnassa tapahtuu muutoksia ja kielellinen identi-

teetti muokkautuu läpi elämän. (Latomaa 2003: 11–12.) Aineistossa näkyy japanin-

suomalaisten kielen käyttökonteksti ja tilanteisuus sekä se, kuinka kielet järjestyvät 

informanttien elämässä käyttömahdollisuuksien mukaan. Raija kiinnittää kielen 

tärkeyden yhtäältä arkipäivään ja Japaniin ja toiseksi kaukaiseen Suomeen. Siksi 

kielen tärkeys ei ole yksiselitteistä, eikä hän osaa tehdä päätöstä kielten välillä (jos 

- kaks voi laittaa ykköseks). 

Saran ja Raijan esimerkeissä on läsnä kielitaidon, kielen välineellisyyden ja 

identiteettimerkitysten välillä käyty tasapainoilu japaninsuomalaisten elämässä. 

Monilla Iskaniuksen (2002) tutkimilla Suomeen muuttaneilla venäläisnuorilla 

suhde suomen kieleen oli aluksi instrumentaalinen, mutta suhde on muuttunut ajan 

myötä. He identifioituivat venäjän kieleen, joka on merkityksellinen emotionaali-

sesti ja kognitiivisesti: se koetaan tärkeäksi ja läheiseksi. Emotionaalinen suhde 

suomeen ei ole Iskaniuksen informanteilla niin voimakasta kuin kielitaidon perus-

teella identifioituminen, ja ajan myötä identifioituminen suomenkieliseksi – var-

sinkin kielitaidon perusteella – näyttää voimistuvan. Sen sijaan kielen kokemiseen 

mieluisaksi ei maassaoloajalla ole suurta merkitystä. (Iskanius 2002: 208–209.) 

Näyttää siltä, että ainakin osa japaninsuomalaisista kokee sekä suomen että japanin 

osana itseään, mutta hyvin pitkäänkin Japanissa olleilla – esimerkiksi Raijalla – 

kielten työnjako on edelleen selvä. Japani on arjen kieli, käyttöön tarkoitettu, kun 

taas suomella on identiteettiin kytköksissä olevia merkityksiä. Saattaa olla, että ja-

paninsuomalaisillakin identifioituminen tapahtuu enemmän kielitaidon ja kielen 

käytön, ei niinkään emootion kautta. Myöhemmin käy ilmi, että englantikin on 

osalle informanteistani identiteetin kieli (ks. luku 5.8). Perustelut kuitenkin eroavat 

toisistaan – suomi ja englanti nimetään identiteetin kieliksi toisistaan poikkeavista 

syistä. 

Seuraavaksi siirryn kuvaamaan, millaisia identiteettimerkityksiä klustereihin 

kytkeytyvät substantiivit, määrittelyt, aktivoivat. Ne ovat esillä taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Oman persoonan kannalta merkityksellinen kieli - määrittelyt. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1 että, entist selkeemmin kokee että se suomen kieli, on nimenomasesti o- osa niinku omaa 

identiteettiä. 

2 tai tai että ei se välttämättä totta kai se, suomen, kieli, on, iso osa sitä suomalaisuutta mutta  

3  reilu kakskymmentä vuotta. +: ja, suomen kieli on tietenki sitten aivan, toista luokkaa 

4 että tavallansa niin vois, ajatella että se  suomen kieli on silti jonkullainen niinku kultakanta, 

että 

5 että, samaistumisaspektinkin kautta niin, suomen kieli on se mun äidinkieli. ja, no unia nyt 

nään  

6  öö no lähetäänkö suomen kielestä. öö, suomen kieli on oma kieli. %: öö, englanti, englanti se  

7 mennään \: joo *: no mulle ainaki suomen kieli on, näistä, oma kieli ja, kansalliskieli. tule  

8 “:sitä ja tätä että, näin, mutta, ko- ano, suomen kieli on, kansalliskieli, oma kieli sivistyksen 

perusta, 

9  ties ku se om mun oma äidinkieli. et, suomen kieli on se millä mä pystyn kaikkein,  

10 sataprosenttisesti suomalainen. - sitä 

kautta niinku 

suomen kieli on semmonen, +: niin no, £: elämän kieli. 

Diskurssi itselle merkittävästä suomen kielestä rakentuu määrittelevistä substantii-

veista, jotka ovat esillä parikeskustelussa (taulukon 6 rivit 5–8). Informantit nimeä-

vät suomen äidinkieleksi ja omaksi kieleksi. Jälkimmäinen määrittely aktivoituu 

kielille tarjotuista vaihtoehtoisista nimityksistä (ks. liite 2), samoin kuin myöhem-

min käsiteltävät nimitykset kansalliskieli ja sivistyksen perusta (kansalliskielestä 

ks. esim. Paunonen 2001). 

Toisin kuin edellä käsitellyt suomen kielen luonnehdinnat, nimeämiset eivät 

välttämättä tuota laajemmissa konteksteissaan lisätietoa diskursseista. Esimerkiksi 

nimeämiset äidinkieleksi ja omaksi kieleksi (taulukon 6 rivit 5–8) eivät esimerkkien 

perusteella saa aikaan lisää keskustelua. Informantit eivät esimerkiksi perustele an-

tamiaan nimityksiä, joten tarkastelu jää siihen, mitä korpus on klusterin myötä tuo-

nut esille. Oma kieli20 kertoo kuitenkin Martinin (2002: 49) mukaan kielen identi-

teettimerkityksestä: sen on oltava identiteetin osa, jotta sen voi kokea omaksi. Mar-

tinin mukaan oma kieli on äidinkieli. Silti informanttini – kuten myöhemmin huo-

mataan – nimeävät omaksi muitakin kieliä. Skutnabb-Kankaan (1988: 34) mukaan 

äidinkielen määritelmiä on useita ja sama henkilö voi ilmoittaa äidinkielekseen eri 

kielen kulloinkin käyttämänsä määritelmän mukaan. Martin (2002: 49) taas jatkaa, 

että pitkäaikainen ja monipuolinen suhde toiseen kieleen saattaa saada senkin tun-

tumaan puhujan mielestä omalta. Äidinkieli onkin monitulkintainen sana, jonka 

                                                        
20 Kielilaissa on mainittu termi oma kieli (Finlex 2012). 
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merkitys riippuu kontekstista ja johon vaikuttavat yhteisön arvot, kulttuuri ja kieli-

tilanne (Laitinen 2003: 83). 

Suomen kieli nimetään klustereissa lopulta ainoastaan yhden kerran äidinkie-

leksi, mikä on mielestäni erikoista. Aineistossa on nimittäin diskursseja, joissa suo-

men kieli rakentuu informanteille merkityksellisenä (ks. myös semanttinen prefe-

renssi luku 6.4.3). Voi olla, että informantit eivät yksinkertaisesti pidä suomen kie-

len toistuvaa nimeämistä äidinkieleksi tärkeänä, vaan se on itsestään selvä asia. 

Korpuksessa äidink*-hakusana ja sillä tehty uusintahaku antaakin tulokseksi muun-

laisia äidinkielestä puhumisen tapoja kuin jonkin kielen nimeämistä äidinkieleksi. 

Suomi tosin on poikkeus, se määritellään uusintahaun tuloksissa äidinkieleksi 

(suomi on äidinkieli). Selityksenä äidinkieli-kollokaatin puuttumiselle on siis aina-

kin se, että informantit nähtävästi enemmän pohtivat ja analysoivat äidinkielen kä-

sitettä ja merkitystä (ks. haastattelukysymykset liite 1) kuin puhuvat kielten äidin-

kieliroolista. Toiseksi äidinkieli-kollokaatti pintautuu toisten rakenteiden kuin ylei-

simpien klusterien yhteydessä. 

Keskustelusta nousevien identifiointien lisäksi informantit käyttävät suomen 

kielestä melko tunteellisia nimeämisiä, kuten elämän kieli, aivan toista luokkaa ja 

kultakanta. Toiseksi kieli rakennetaan diskurssissa osaksi itseä: identiteettiä ja suo-

malaisuutta. Samoin kuin luonnehdinnoissa, osa nimeämisistä vaatii laajemman 

kontekstin, jotta diskurssi käy selville. Esimerkiksi taulukon 6 rivillä 9 suomen ker-

rotaan olevan itseilmaisun kieli. Tämän toteamiseksi tarvitaan näkyville enemmän 

konkordanssirivin kontekstia, mikä on esimerkissä 5 näkyvillä. 

5. Maisa: suomen kieli on se millä mä pystyn kaikkein, parhaimmin, - ilmase-
maan itteeni - - 

Seuraavassa esimerkissä 6 (taulukko 6, rivi 3) nimeäminen aivan toista luokkaa 

näyttäytyy käyttöön sidottuna, mahdollisesti kielitaidon alkuperämääritelmän mu-

kaan. Pertti nimittäin perustelee nimeämistään: siinä se on ollu jatkuvasti. Toisaalta 

Pertin selostus ennen klusteria ja predikatiivirakennetta selittää määritelmää eri ta-

valla. 

6. Pertti: - - kyllä mä silti aina niinku aattelon että latinankieliset aakkoset om 
mukavempia kun esimerkiksi hiragana taikka, katakana. - - jotenkin niin, 

aakkoset, on niinkun, läheisempiä. - - japania tuloo käytettyä niim paljon, mut 

- tavallansa se on kumminki silti et se, japanin kielen suhde on kaikista lyhin 

silti että se on neljätoista vuotta. englannin kieles on taas et se on pitempi se 
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suhde, - -. ja, suomen kieli on tietenki sitten aivan, toista luokkaa että siinä 
se on ollu, jatkuvasti sen, sitä on tullu käytettyä. 

Pertti viittaa paitsi suomen myös japanin ja englannin alkuperämerkitykseen tai pi-

kemminkin kielitaidon alkuperään ja läsnäoloon hänen elämässään: kuinka kauan 

eri kielet ovat olleet mukana ja vaikuttaneet hänen arjessaan. Kiinnostavaa kuiten-

kin on, että Pertti esittää hyvin tarkan, yhteen yksityiskohtaan perustuvan peruste-

lun suomen kielen läheisyydelle. Hän kertoo tuntevansa erityisesti kirjoitusjärjes-

telmän, latinankieliset aakkoset, omakseen. Pertti ei selitä kuvauksiaan vaan käyt-

tää adjektiiveja mukavempia ja läheisempiä. Merkitykset kytkeytyvät mahdollisesti 

sekä kielitaitoon että jonkinlaiseen osallisuuteen kielen kautta. Kieli vaikuttaa 

konkreettiseen jokapäiväiseen toimintaan, sillä se on osa fyysistä ympäristöä (esim. 

Mantila 2001: 371). Japania osaamattomalle tavalliset arkiset asiat voivat käydä 

hankaliksi. Jos ei osaa japania – erityisesti japanilaisia tavumerkistöjä ja kanjeja eli 

kiinalaista sanamerkkijärjestelmää – kielen tuoma ero yhteiskuntaan voi korostua21. 

Ehkä tästä syystä Perttikin näkee suomen kielen ja latinalaisen aakkoston kytkey-

tyvän johonkin sellaiseen, joka ei tavalla tai toisella sulje häntä ulkopuoliseksi maa-

ilmasta. 

Kielen tilanteisuus 

Kun informantit puhuvat kielen merkityksestä itselle ja kielen roolista oman per-

soonan kannalta, he usein kytkevät kielen tärkeyden tilanteeseen. Edellisessä lu-

vussa esimerkissä 4 Raija kytki kielen identiteettimerkityksen jokapäiväiseen elä-

mään. Japani on hänelle tärkeä, koska normaali jokapäiväinen elämä kulkee japa-

niksi. Muutkin informantit liittävät oman persoonan kannalta tärkeän kielen mer-

kitykset vallitseviin oloihin. Sara puhui esimerkissä 3 kielen läheisyydestä: kuinka 

on nyt tajunnu suomen osaamisen, murrekki on tullu tärkeemmäksi ja ruvennu 

ajattelee eri lailla. Nämä verbivalinnat kielivät muutoksesta aikaisempaan nähden, 

ja Sara käyttääkin ajanilmausta nyt nykyisestä tilanteesta, ymmärtääkseni Japaniin 

muuttamisen jälkeisestä ajasta. Hän vielä selventää, että hän puhuu tämänhetkisestä 

asemastaan ekspatriaattina ja muutoksesta, kun hän on lähtenyt kotimaastaan: ku 

on lähteny sieltä Suomesta pois. Saran tapauksessa kielen läheisyys on lisääntynyt 

Suomesta lähtemisen jälkeen, mutta esimerkissä 7 Pertti jatkaa esimerkeissä 6 kä-

siteltyä kuvaustaan (suomen kieli on tietenki sitten aivan, toista luokkaa että siinä 

                                                        
21 Vaikka informantit eivät lähes koskaan nimeä japanin kieltä vaikeaksi, he puhuvat haastatteluissa 
japanin kirjoitusjärjestelmän vaikeudesta. 
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se on ollu, jatkuvasti sen, sitä on tullu käytettyä) toisella tavoin. Muutos käy ilmi 

siinä, kuinka esimerkki jatkuu: 

7. Pertti: en tiedä - - kuinka sittem myöhemmin et jos - - tämä trendi jatkuu että 

- se Suomen uutisten lukeminen - Suomen asioitten seuraaminen vähenee että, 

katooko tavallansa niinku se, läheisyys siitä suomen kielestä, - sillon ku - - 

tästä hetkestä kakskymmentä - - vuotta tai kolmekymmentä vuotta mennään 

eteempäin niin onks se muuttunu kuinka paljo se suhde että. - - tämänkin 

ajanjakson mitä mä oon ollu täällä, Japanissa tämä neljätoista vuotta niin, - 

onham mun, suomen kielen suhde - - muuttunu tässä, - - aika paljo siltikin. 

Pertti pohtii kielen merkityksen ja ajan kulumisen yhteyttä. Hän puhuu yhtäältä 

menneistä vuosikymmenistä ja toisaalta arvioi omaa suhdettaan suomen kieleen 

vuosikymmenien päähän. Hän toteaa muutosta tapahtuneen, mutta katsoo syitä 

ikään kuin itsensä ulkopuolelta. Hänen verbivalintansa kertovat näkökannasta, 

jossa itsellä ei ole aktiivista roolia muutoksessa ja sitä myötä kielen merkityksen 

muutoksessa itselle. Kuvauksessa suomenkielisen median seuraaminen vain vähe-

nee ja suhde suomeen katoo hänen toiminnastaan huolimatta, kun ulkoapäin tuleva 

trendi jatkuu. Pertin esimerkissä suomen käyttämisen ja sitä kautta merkityksen 

muutos näyttää asialta, johon hänellä itsellään ei ole valtaa ja josta hän ei siten ota 

vastuutakaan. 

Pertin ja Tuomon keskustelussa muutoksen mahdollisuus on havaittavissa, kun 

Tuomo puhuu esimerkissä 8 kielestä ja kansalaisuudesta.22 

8. Tuomo: - - mää nyt koen - tällä, hetkellä että mä oon sataprosenttisesti suo-

malainen. - sitä kautta - suomen kieli on semmonen, - - elämän kieli. 

((puhuvat Pertin kanssa kansalaisuuden vaihtamisesta)) 

Tuomo: - - nää nyt oo, todellakaan millää tavalla ajankohtanen asia mutta oon 

kuitenki miettiny, - - jos mä asusin täällä seitkytä vuotta nii ajattelisiv varmasti 

eri tavalla mutta nytte on - sillei että en ikinä vaihtais, kansallisuuttani, - - 
tällai suomesta japaniksi. 

Keskustelukatkelma, jossa Tuomo pitää itseään sataprosenttisesti suomalaisena ja 

klusterin ja predikatiivirakenteen kautta määrittelee suomen elämän kieleksi, hän 

samalla valinnoillaan implikoi, että identiteetti ei ole pysyvä. Konstruktivistisen ja 

                                                        
22 Esimerkissä Tuomo käyttää termiä kansallisuus, mutta ymmärrän, että kyse on nimenomaan kansa-
laisuudesta, jäsenyydestä valtiossa (KS 2017 s.v. kansalaisuus). 
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dialogisen ajattelutavan mukaan identiteetit ovat rakennettuja – eivät itsestään sel-

viä tai muuttumattomia. Siten ne ovat luonteeltaan moninaisia ja muuttuvia – mo-

niäänisiä. Identiteetit saavat eri tilanteissa erilaisen painoarvon. (Pietikäinen, Dufva 

& Laihiala-Kankainen 2002: 9.) Tuomon ja Pertin keskustelussa identiteetin muut-

tumismahdollisuudesta kertovat ajanilmaukset nyt ja tällä hetkellä, jotka täydentä-

vät määritelmää omasta suomalaisuudesta. Pertti on puhunut ajasta ja vuosikym-

menien päästä mahdollisesti tapahtuvasta kansalaisuuden vaihtamisesta, mutta 

Tuomo silti kiinnittää kansalaisuutensa vallitsevaan hetkeen nytte ja tämänhetkisiin 

ajatuksiinsa kansalaisuuden vaihtamisesta. Hänen selonteossaan on havaittavissa 

ristiriita: nytte implikoi mahdollista tilannetta tulevaisuudessa, jossa Tuomo voisi 

ehkä vaihtaa kansalaisuutensa. Samassa lauseessa en ikinä kuitenkin kumoaa tämän 

identiteettiin liittyvän muutoksen mahdollisuuden. Jo vuosituhannen vaihteessa 

Hall (1999) puhui identiteettien murroksesta yhteiskuntien rakenteiden muutosten 

ja sitä kautta yksilöiden elämän tukipisteiden katoamisen myötä, mutta identiteet-

tikeskustelua käydään edelleen yksilöiden, kuten japaninsuomalaisten, tasolla ja 

laajemmin yhteiskunnassa. Japaninsuomalaisten tapauksessa kansalaisuuden poh-

timinen on siinä mielessä keskeistä, että Japani ei salli kaksoiskansalaisuutta. Siksi 

pohdinta oman identiteetin kannalta merkittävästä muutoksesta tulevaisuudessa 

nousee esille. Seuraavassa alaluvussa käsittelen <suomen kieli on> -klusteriin yh-

distyvää puhumisen tapaa, jossa on kyse kielten arvojärjestyksestä. Niissäkin edellä 

kuvattu muutos on läsnä predikatiivirakenteiden kautta. 

5.1.2 Kielten arvojärjestys 

Tässä luvussa käsittelen <suomen kieli on> -klusteria osana puhumisen tapaa, jossa 

kielet asetetaan tehtävien tai arvostusten perusteella järjestykseen. Näissä suomen 

kieli asetetaan lähtöpisteeksi ja siten suomea identifioivien nimeämisten kautta 

näyttää rakentuvan kielten keskinäinen arvojärjestys. 
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Taulukko 7. Kielten arvojärjestys. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1 £: mutta niinku paino kuitenki että, suomen kieli on se ykköskieli. £: joo. £: paha kysymys 

2 suomalaiseksi ja sillein niinku että suomen kieli on se mun ykköskieli. £: mutta, mitä 

3  : et se on niinku enemminki et ku, suomen kieli on varmaa se mihi mä sitte vertaan  

4 mitä se, suomen kieli sittem merkitsee, suomen kieli on tietenki sellanen niinku, pysyvä, 

perintö,  

5 ympäri-, ympäristön käyttämä kieli “: mut suomen kieli on se lähtö kummiski “: kummiski että, on 

6 englanti om mulle sitte tämä, arki. ja suomen kieli on sitte enemmänki tämmönen, melekein 

muistojen kieli 

Taulukon 7 riveillä 1 ja 2 suomea kutsutaan nimellä ykköskieli, jolla kuvataan suo-

men kielen ensisijaista merkitystä ja kielten arvojärjestystä. Lisäksi riveillä 3 ja 5 

olevat esimerkit kertovat suomen asemasta ensimmäisenä tai alkuperäisenä kielenä. 

Niissä suomi näyttäytyy ensinnäkin kielenä, jonka kautta informantit suhteuttavat 

itsensä ja muihin kieliin. He katsovat asiaa suomen kielestä käsin: se on lähtö (rivi 

5), ja siihen verrataan (rivi 3). Rivi 5 jatkuu siten, että suomen kielen vertaamista 

muihin selitetään vielä sillä, että se on aina se pohja eli toisin suomen kieli oli ensin, 

ennen muita kieliä. Nimityksissä on nähtävillä identiteettimerkityksiä, kun tarkas-

tellaan niiden konteksteja. Rivillä 2 ykköskieli kytketään omaan kansalliseen iden-

titeettiin (koen itteni vielä aivan täysin, suomalaiseksi). Toiseksi perintö (rivi 4) ja 

muistojen kieli (rivi 6) kertovat yhtäältä tärkeysjärjestyksestä toisaalta niissä käy 

selville sekä säilymisen merkityksiä että jo taakse jääneen kielen kuvausta (ks. 

myös Mantila 2005). Hiidenmaa (2003: 62) sanoo, että esimerkiksi murteista ja 

kulttuuriperinnöstä puhuttaessa on viitattu suomalaisten juuriin. Silloin muodostuu 

kuva menneisyyteen jääneestä kielestä, jolla on enää muistoarvo. 

Kielelle annettujen identiteettimerkitysten tavoin kielen arvojärjestyksestä pu-

huttaessa paljastuu kielen tilannesidonnaisuus. Esimerkiksi Raija kontrastoi ympä-

ristön käyttämän kielen eli nykyisyyden omaan alkuperään, lähtöön (rivi 5), ja 

menneisyyteensä. Samalla diskurssissa on jälleen olemassa muutoksen mahdolli-

suus. Tuomo kuvaa esimerkissä 9 suomea ykköskieleksi, mutta Japanissa asuminen 

on saanut aikaan sen, että kielten arvojärjestys voi perustua erilaisiin kielten tehtä-

viin. 

9. Tuomo: - - elämisen kannalta tällä hetkellä totta kai tärkein on, englanti ja 
japani että suomi ei oo sinällää tavalla tärkeä mutta niinku paino kuitenki että, 

suomen kieli on se ykköskieli. 
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Esimerkissä kuvastuu kielten työnjako (elämisen kannalta) ja ajanilmauksen kautta 

(tällä hetkellä) kiinnekohta puhumishetkeen. Tuomon aiempi esimerkki 8 kertoo 

sekä ykköskielen yhdistymisestä suomalaisuuteen (koen tällä hetkellä että mä oon 

sataprosenttisesti suomalainen) että mahdollisesta identiteetin muutoksesta. Sa-

malla tavalla Laurin summaus kielten merkityksestä esimerkissä 10 asettaa kielille 

selkeät tehtävät ja kiinnittää ne japaninsuomalaisen tilanteeseen. 

10. Lauri: - - tiivistäisin tämän - - sillä lailla että se, japani on mulle tämä, reali-

teetti.  - - kova armoton realiteetti jonka kans minä, selviydyn. englanti om 
mulle sitte tämä, arki. ja suomen kieli on sitte enemmänki tämmönen, mele-

kein muistojen ja tämmösen, identiteetin kieli sitten. 

Laurin sananvalinnat arki ja realiteetti ilmaisevat yhtäältä kahden kielen jokapäi-

väisyyttä ja toisaalta kertovat taakse jääneestä suomesta, jolla silti on merkityksel-

linen asema. Englannin kielen klustereita käsittelevässä luvussa 5.7 englanti saa 

klustereissa välineellisiä merkityksiä. Lauri kuitenkin puhuu japanista realiteettina, 

jonka avulla selviydytään. Iskanius (2002: 205) kuvaa kieltä työkaluna, jonka 

avulla päästään käsiksi uuden kotimaan kulttuuriin ja elämään. Japaninsuomalaiset 

eivät ainakaan klustereissa kuvaa japania työkaluna kovinkaan paljon, mutta kielen 

ja arjen yhteys on selvä. Iskanius kirjoittaa, kuinka maahanmuuttajan on sopeudut-

tava uuteen ympäristöönsä: 

 - - kaikki tuttu ja turvallinen ympäriltä katoaa - on vielä opeteltava tulemaan 

toimeen uudella kielellä. (Iskanius 2002: 205). 

Nykysiirtolaisen irtautuminen omasta yhteisöstä ei kuitenkaan enää ole yhtä radi-

kaali kuin Iskaniuksen kuvauksessa. Ainakaan japaninsuomalaisten tapauksessa 

muutokset eivät ole näin rajuja. Ennen siirtolaisuus tarkoitti usein erossaoloa siir-

tolaisen ja kotimaan välillä sekä kotimaasta lähtöisin olevien sosiaalisten, kulttuu-

risten ja poliittisten vaikutteiden heikkenemistä siirtolaisen elämässä (Blommaert 

& Rampton 2011: 3). Parannukset kulkuyhteyksissä ja kommunikaatiossa tarjoavat 

kuitenkin siirtolaisille resursseja ja mahdollisuuksia, jotka olivat aiempien siirto-

laissukupolvien ulottumattomissa (Portes 2001: 188). Kieli toimii japaninsuoma-

laisillakin yhä välikappaleena, jolla ollaan yhteydessä yhteisöön, kuten Iskanius 

(2006) sanoo, mutta työkalumerkitys on ehkä erilainen erilaisilla siirtolaisilla. 

Myös tässä kysymyksessä ilmenee siirtolaisuuden moninaisuus, jossa ei voida yk-

sinkertaistaa kielitilanteita tai kielen asemaa elämässä. 
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5.1.3 Kaunis kieli 

Aineistossa esiintyvä puhumisen tapa suomen kielestä kauniina on määrällisesti 

pieni ja <suomen kieli on> -klustereihin kytkeytyneenä vieläpä yhden informantin 

tuottama. Diskurssi kielen kauneudesta ei ole ainoastaan omassa aineistossani tois-

tuva näkemys, vaan kielen esteettisyys nousee esille muun muassa alkuperään lii-

tettynä (vrt. esim. Haakana & Mäntynen 2002: 305). 

Taulukko 8. Kaunis kieli. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1 et mä olen suomalainen. ja mä pidän et suomen kieli on kaunis kieli “:vanhaan aikaan, nelkyt  

2 sanoa ja kuinka et, mutta, mä pidän, et, suomen kieli on, kaunis, ja varsinki se niinku, se vanha  

3 aikasemmin ku sanoin että mä pidän et suomen kieli on hirveen kaunis kieli “: kus sitä  

Taulukon 8 konkordanssiriveistä näkee, että informantti viittaa menneeseen kielen 

muotoon (vanha, vanhaan aikaan), ei nykyiseen kieleen (ks. myös esim. Hiiden-

maa 2003: 22, 63; Vaattovaara & Poutiainen 2017). Toisin sanoen kielikäsityksissä 

elää ajatus, jonka mukaan kielen kuuluu olla pysyvä ja vaihtelematon, muuten sen 

estetiikka katoaa. Rivin 1 esimerkki jatkuukin kuvailulla nelkyt vuotta sitten, aika-

nen suomen kieli oli hyvin kaunista kieltä. Rivillä 2 oleva adjektiivi vanha taas 

viittaa noin 60-vuotiaan informantin kieleen (kieli, mitä mun ikäluokka) eikä kerro 

tämänpäiväisestä kielestä (ei tää, nykyinen, kieli mikä lehdissä on). Puhe kielen 

kauneudesta ja erityisesti vanhaan ja alkuperäiseen kieleen kytkeytyvästä kauneu-

desta on suomeen (ks. esim. Haakana & Mäntynen 2002: 305) – ja kieliin yleisem-

minkin – kytkeytyvä toistuva diskurssi. Laakson (2010a: 321) mukaan muinaisuu-

den ihailu on inhimillinen perusominaisuus: kielen muutos on ollut muutosta huo-

nompaan suuntaan, ja paras kieli on ollut vanhin kieli (Thomas 1991; Laakso 2010a: 

321). Vähemmistökielitutkimuksessa käsitys puhtaasta kielestä on tuttu, esimer-

kiksi pienten itämerensuomalaisten kielten parissa (esim. Kunnas 2006) ja vanho-

jen ihmisten puhumaa kieltä tai koulutettujen henkilöiden puhumaa kieltä pidetään 

oikeana kielenä, samoin kuin esimerkeissä Raijakin kuvaa. Japaninsuomalaisia oi-

kean tai kauniin kielen ideaali ei estä hyödyntämästä kielellisiä resursseja arkipäi-

vässä, kuten kielivähemmistöillä on usein historiansa aikana kielellisen assimiloin-

nin takia käynyt. 

Rivin 3 laajennetussa konkordanssissa esimerkissä 11 käy ilmi, että vanhan 

kielen lisäksi Raijan mielestä on vielä olemassa toisenlainen määrittely kauniille 

kielelle. Se on tietty kielen muoto: 
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11. Raija: - - mä pidän et suomen kieli on hirveen kaunis kieli kus sitä puhutaan 
kunnolla. ei sekoteta englantilaisia näitä, lyhenteitä - - että ihan se, kunnon 

suomen kieli - - kirjakieli et se musta on hirveen kaunista. ja joskus ku kuulee 

suomenkielistä laulua - - nii kyl se, pysäyttää. et ahaa kuinka kaunista se on. 

kyl se on niinku ihan sanansa mukanen niinku äidinkieli - - 

Raijan esimerkissä korostuu kielen puhtauden yhteys esteettisyyteen. Raijan mu-

kaan suomen kauneus tulee esille, kun sitä puhutaan kunnolla, eli Raijan kom-

mentti implikoi jonkin puhtaan kielen muodon olemassaoloa. Kunnolla puhumisen 

parafraasi esimerkissä on kieli, jossa ei ole ensinnäkään vieraita vaikutteita englan-

tilaisia - lyhenteitä. Purismi tuo esille kielen erikoislaatua ja ajaa sen säilyttämistä 

(esim. Paunonen 1996: 546; Rintala 1998: 53, 2000: 20; ks. myös Setälä 1921 

[1893]: 85). Ajatus suomen kielen ideaalista ja kielen ohjailusta sitä kohti on ollut 

olemassa kirjakielen kehittämisestä lähtien, vaikkakin puhtauden ja alkuperäisyy-

den vaalimisen rinnalla taustaideologiana on 1800-luvulta asti ollut käytön vakiin-

tuneisuus ja viestinnällisyys (Rintala 1998: 50, 58–60, 2000: 20). Oikea kieli näh-

däänkin Laakson (2010a: 326) mukaan ikuisena lakina, ja Raijan tapauksessa oi-

kean, puhtaan kielen mallina on mahdollisesti vieraista vaikutteista puhtaan kielen 

lisäksi vielä kirjoitettu kieli (kirjakieli). Kirjakieli näyttäytyykin usein ihanteena ja 

ensisijaisena muotona (esim. Mäntynen 1996: 516). Aineistossani Raija näkee vie-

raat vaikutteet puhtautta vaarantavina (ei sekoteta englantilaisia – lyhenteitä (ks. 

myös Vaattovaara & Poutiainen 2017: 335).23 Suomalainen kielenhuoltoperinne 

onkin tietoisesti välttänyt vieraita vaikutteita (ks. esim. Setälä 1921 [1893]: 85; 

Paunonen 1996: 547; Laakso 2010a: 320–321; Mantila 2010: 186). 

Kielen puhtauden ja alkuperäisyyden pitäminen positiivisena asiana juontaa 

kirjakielen kehittelyn aikaan 1800-luvulle. Silloin vierasperäiset, erityisesti ruotsa-

laiset, vaikutteet opittiin näkemään merkkinä kielen rappiosta ja turmeltumisesta 

(ks. esim. Paunonen 1996: 547; Mantila 2010: 186). Vieraat kielet nähtiin kansal-

lisen heräämisen aikaan sekä poliittisina että puhtauden vihollisina (Dufva 2002: 

30; Mantila 2010: 186). Purismi ei kuitenkaan Suomessa ole ollut välttämättä yhtä 

jyrkkää kuin joissain muissa kielissä (Rintala 1998: 55). Esimerkiksi sanastopu-

rismi on ollut lievempää (Rintala 1998: 55), eikä käännöslainoja ole yleensä vas-

tustettu (vrt. Thomas 1991: 70–71). 

                                                        
23 Vertaa myöhemmin semanttisen preferenssin analyysiin (luku 6.4.7), jossa puhdas tai hyvä suomen 
kieli tarkoittaa erityisen selkeästi vieraiden vaikutteiden puutetta eikä esimerkiksi kirjoitettua kieltä. 
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5.1.4 Vaikea ja erikoinen kieli 

Tässä luvussa käsittelen ensin klusteriin <suomen kieli on> kytkeytyvää diskurssia 

suomen kielen vaikeudesta ja erityislaadusta. Taulukkojen 9 ja 10 predikatiivira-

kenteissa rakentuu diskurssi vaikeasta ja omalaatuisesta (esimerkiksi monimutka-

nen, vaikee, eksoottinen) kielestä, ja diskurssi elää maallikoiden ja ulkomaalaisten 

käsityksissä (esim. Pajunen 2002; Miestamo 2006: 43).24 Etenen vaikeuden ja ek-

soottisuuden kuvauksista tarkastelemaan sitä, kuinka nämä puhumisen tavat näyt-

tävät olevan keskustelukysymysten aikaansaamia. Koska klustereiden lähikon-

teksti ei kovin tarkasti paljasta vaikeuden aiheuttajaa, analysoin laajennetuista kon-

teksteista, kenelle suomi on informanttien mielestä vaikea ja mitkä ovat heidän 

mielestään vaikeuden syyt. Muutamat maininnat vaikeuden vastakohdasta – help-

poudesta – sisällytän tähän lukuun. 

Taulukko 9. Vaikea/helppo kieli. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1 mitä, niinkun, he sanoo mut et tuota, suomen kieli on, aika vaikee jos ajatellaan &: ajatellaan  

2 aina aluks niinku rehellisesti et et suomen kieli on on vähäv vaikee. #: että niinku pitää  

3 suomen kieli, no ¤:sitähä sanotaan että suomen kieli on hyvin vaikea ja monimutkanen ¤:että 

4 on kai semmone, mielikuva nuorena et suomen kieli on niiv vaikeeta että, tuskinpa 

ulkomaalaiset  

5 lähes aina mitä kerron on se että suomen kieli on, tosi vaikia, ja sitte kerron syitä että me 

6 muut suomalaiset et mä uskoin et suomen kieli on niinku, \: maailmav vaikein ja, \: mut sit  

7 siis mul on itellääki iha sellai olo et, suomen kieli on hirveev vaikee. @: et ku, mä en oo  

8 että, ja se on kyllä tiedostaa sen että suomen kieli on tosi vaikia. mutta sitte niinku yksittäiste 

9  vaan siitä ja, kaikki, monet tietääki että suomen kieli on tosi vaikia oppia. justiinsa näitten,  

    

10  mä tietenki yleensä kerron sen että, suomen kieli on japanilaiselle, japanilaiselle 

helpompaa, oppia mitä 

11 suomen kielee. @: et se et mulle suomen kieli on helppo lukea mite sitä kirjotetaa nii on  

12 tullee aina jotenki se toive että ku, että, suomen kieli on niin nopia oppia lukemaan. €: että, ku  

Suomea kuvataan taulukossa 9 adjektiivilla vaikea, jota kaikissa tapauksissa koros-

tetaan intensiteettisanalla, esimerkiksi hyvin, aika, niin tai tosi vaikea, poikkeuk-

sena rivillä 2 vähäv vaikee. Suomen kielen vaikeus aktivoituu diskurssissa referoin-

nin yhteydessä eli silloin, kun informantit kertovat kielestä jollekin toiselle osapuo-

                                                        
24 Kaikkiaan diskurssia suomesta vaikeana ja eksoottisena kielenä klusterin <suomen kieli on> kautta 
tuotti yhteensä 10 informanttia 14:stä. 
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lelle. Tämän voi havaita taulukon 9 että-lauseista. Kyse ei siis varsinaisesti ole suo-

men kielen merkityksestä itselle (luvussa 5.2. tarkemmin että-lauseista, referoin-

neista ja moniäänisyydestä), vaan siitä, mitä suomesta kerrotaan muille. Diskurs-

siin on luultavasti vaikuttanut se, että moni informantti opettaa suomen kieltä kie-

likouluissa Japanissa. He muistelevat näitä tilanteita, kun he puhuvat suomen kielen 

vaikeudesta, ja tämä näkyy referointeina. Palaan referointeihin ja käsittelen niiden 

kytköstä haastattelukysymyksiin, mutta ennen sitä esittelen vielä suomen erikoi-

suudesta kertovat konkordanssirivit. 

Taulukko 10. Erikoinen kieli. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1 opiskelemaan. $: minkälainen $: hyvin 

vaikea - $: minkälainen 

suomen kieli on. että se on, omallainen kieli, jossa on  

2 vaikka kanjeja onki nii jumalattomasti. suomen kieli on mielenkiintonen kieli, toisaalta et ku  

3 €: niitä löytyy ihan hirviäm paljon. €: suomen kieli on, valtavan rikas alkukantaiskieli. €: - 

tuohon  

4 heti alus mä sanon että että tota, että suomen kieli on, niinku eurooppalaiseks kieleks vähän 

niinku omituinen 

5 niim mä luulin, mä ajattelin että suomen kieli on semmonen hyvin eksoottinen kieli. 

    

6 %: mutta niin niin kai se japa-, jap-, suomen kieli on salainen ase japani on se toi tota, se  

7 että se on se salainen ase. %: ja nyt - suomen kieli on niinku salainen ase, ja englanti ja  

Jos suomesta ei puhuta vaikeana, kuvataan sen jonkinlaista erityislaatua, kuten tau-

lukko 10 osoittaa. Kielen eksoottisuudella kuvataan Pajusen (2002: 564) mukaan 

ainakin poikkeuksellisuutta ja erikoisuutta ja usein jonkinlaista alkeellisuutta tai 

kehittymättömyyttä. Kaksi ensimmäistä Pajusen (2002: 564) kuvaamaa merkitystä 

aktivoituvat klusterin <suomen kieli on> predikatiiveissa sellaisissa sanavalin-

noissa kuin omallainen ja eksoottinen. Jälkimmäisistä merkityksistä kertoo yksi 

maininta: valtavan rikas alkukantaiskieli. Haakanan ja Mäntysen (2002: 306) ai-

neistossa suomen kieltä luonnehditaan rikkaaksi silloin, kun kyseessä on jokin suo-

men kielelle ominainen ilmaus tai piirre. Suomen kielen erikoisuus käy aineistos-

sani ilmi myös verrattuna muihin kieliin: eurooppalaiseks kieleks vähän niinku, 

omituinen. Miestamon (2006: 43) mukaan suomea monesti verrataankin (tietoisesti 

tai tietämättä) indoeurooppalaisiin kieliin ja tieto suomen suhteesta maailman mui-

hin kieliin perustuu siihen, mitä tiedetään lähimmistä ja maailmassa tunnetuim-

mista kielistä. 
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On epäselvää, ovatko edellä mainitut suomen kielen omalaatuisuuteen kytkey-

tyvät merkitykset positiivisia vai negatiivisia. Joka tapauksessa omanlaisestaan eri-

koisuudesta ja ehkä ylpeyden tuntemista omasta kielestä taas kertoo taulukon 10 

riveillä 6 ja 7 käytetty nimitys salainen ase. Niiden ympäristöä tutkimalla saadaan 

selville, että kyse on eikä ehkä niinkään ole suomen kielen erinomaisuudesta vaan 

jonkinlaisesta erityisominaisuudesta (se on semmonen ekstrataito, mikä tekkee mi-

nusta vähä spesiaalin). Lappalaisen (2002: 60) Yhdysvalloissa asuvat informantit 

pitävät suomen osaamista erityisenä ja näkevät kielen harvinaisena. Kielitaidon 

kautta suomi siis ilmeisesti voi näyttäytyä erilaisena ja positiivisena asiana. Seu-

raavaksi keskityn kuvailemaan, kuinka klustereissa ilmenevä vaikeus ja erikoisuus 

aktivoituvat haastattelukysymyksistä. 

Haastattelu- ja keskustelukysymyksissä aktivoituva vaikeus ja erikoisuus 

Taulukoiden 9 ja 10 klusterien ja niiden kontekstien (sekä lähikontekstin että laa-

jennetun kontekstin) perusteella diskurssi vaikeudesta ja eksoottisuudesta aktivoi-

tuu haastattelukysymyksistä. Kysymykset Mitä kertoisit suomen kielestä? tai Mil-

lainen suomen kieli on? (ks. liite 1) tuottivat suurimman osan diskurssista. Kysy-

myksistä ensimmäinen tuotti diskurssia vaikeudesta (taulukko 9, rivit 2–3, 5 ja 8–

10), esimerkiksi vähäv vaikee ja vaikea ja monimutkanen. Yksi tähän kysymykseen 

liittyvä osuma puolestaan kertoo helppoudesta (japanilaisille helpompaa, taulukon 

9 rivi 10). 

Näyttää siltä, että vastauksena vaikeus25 ja eksoottisuus tulevat usein infor-

manteilla suomen kielestä ensimmäisenä mieleen. Informanttien vastaukseen vai-

kutti varmasti se, että koetin virittää heitä kysymykseen antamalla esimerkiksi suo-

men kielen opetustilanteet. Japanissa vieraita kieliä opetetaan yksityisissä kielikou-

luissa laajasti, vaikka vieraiden kielten opetus puuttuukin julkisesta koulutusjärjes-

telmästä lähes täysin (esim. Gottleib 2005: 35, ks. myös Nagatomo 2016). Tiesin, 

että monet haastateltavista opettivat tai olivat opettaneet suomea yksityisessä kie-

likoulussa, ja ajattelin sen virittävän keskustelua. Kysymyksenasettelu toisin sa-

noen selittää ainakin osittain referoinnin (ks. myös luku 5.2 <että suomen kieli>), 

kuten esimerkki 12 havainnollistaa. 

                                                        
25 Ilmiö toistuu puolella (8) informanteista jommankumman kysymyksen yhteydessä, kun tarkistin ai-
neistosta kaikkien informanttien vastaukset tässä käsiteltyihin mitä- ja millainen-kysymyksiin. 
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12. Sara: suomen kieli, no sitähä sanotaan että suomen kieli on hyvin vaikea ja 
monimutkanen - - 

Referointi ja sen taustalla oleva haastattelukysymys kertovat diskurssin sitkeydestä: 

tällaisia asioita informantit ovat tottuneet kertomaan kielestään. Sarakin siis kaiut-

taa kommentissaan yleistä mielipidettä ja tietoa referoinnilla (ks. myös Mäntynen 

2003a). 

En odottanut saavani haastattelussa Mitä kertoisit suomen kielestä?  

-kysymykseen vastauksena kuvailuja suomen kielen vaikeudesta. Siksi yritin tästä 

ehkä hämmentyneenä ikään kuin toistaa kysymyksen uudelleen toisessa muodossa: 

Millainen suomen kieli on? Kuitenkin millainen-kysymykseen vastattiin melko sa-

malla tavoin, vaikeuden kautta (hirveev vaikee) (taulukko 9, rivit 1 ja 7). Niihin 

sisältyi lisäksi muuta omalaatuisuuden kuvausta ja erikoisuuden korostamista mui-

hin kieliin nähden (omallainen, mielenkiintonen, valtavan rikas alkukantaiskieli, 

eurooppalaiseks kieleks vähä niinku omituinen) (taulukko 10, rivit 1–4). Eksootti-

suudesta siis puhuttiin enemmän vastauksena millainen-kysymykseen. Seuraavissa 

alaluvuissa lavennan puhetapaa suomen kielen vaikeudesta ja eksoottisuudesta ja 

käsittelen sitä, mikä suomen kielessä on vaikeaa ja kenelle. 

Mikä suomen kielessä on vaikeaa tai helppoa ja kenelle 

Informantit puhuvat tässä diskurssissa harvoin siitä, että suomen kieli olisi heille 

itselleen vaikea tai helppo. He sen sijaan ikään kuin kertovat yleisen totuuden vai-

keudesta (ks. edellä) referoinnin avulla tai eksplikoivat, kenelle suomen kieli on 

vaikea. Lisäksi he selittävät vaikeuden ja helppouden syitä. Vaikeutta ja helppoutta 

kommentoidaan useimmiten ulkomaalaisten ja kielenoppimisen näkökulmasta 

(taulukko 9 esimerkiksi rivit 4 ja 9). 

Suomen kielen helppoutta kuvataan jonkin verran, mutta huomattavasti vai-

keutta vähemmän (taulukon 9 rivit 10–12). Helppous kiinnittyy kielen osa-alueisiin 

(helppo lukea) tai kielenoppimiseen (helpompaa oppia), jossa yleensä otetaan esiin 

japanilaisten näkökulma ja verrataan suomea samalla indoeurooppalaisiin kieliin 

(japanilaiselle helpompaa, oppia mitä on esimerkiksi englannin kieli). Diskurssissa 

siis helppous esiintyy hyvin rajatuin ehdoin. Suomen helppoutta japanilaisille pe-

rustellaan aineistossa siten, että sitä on helppo ääntää. Tämä perustelu ei näy suo-

raan <suomen kieli on> -klusterin yhteydessä, vaan esimerkiksi mitä- ja millainen-

kysymysten vastauksissa. Länsisalmen (2017) mukaan suomalainen kielenoppija 
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usein kokee japanin äännejärjestelmän tutuksi, toisin kuin vaikka englanninkieli-

nen kielenoppija. Tosin Länsisalmi jatkaa, että esimerkiksi suomenkielisten japanin 

oppimista ei ole tutkittu järjestelmällisesti. Informanttini siis kääntävät saman nä-

kökulman soveltumaan japanilaisten osalta suomen kieleen ja siten toistavat ehkä 

omissa japanin kielen opinnoissaan kuulemaansa diskurssia. Seuraavaksi siirryn 

suomen helppoudesta vaikeuteen ja käsittelen ensin informanttien tuottamaa suo-

men kielen oppimisen ja opettamisen vaikeutta. 

13. Tuomo: - - monet tietääki että suomen kieli on tosi vaikia oppia. justiinsa 

näitten, taivutusten ja tämmösten takia. 

Tuomo eksplikoi esimerkissä 13 vaikeuden kytkeytyvän oppimiseen. Referointira-

kenteella hän ilmaisee, että kysymyksessä on yleinen tieto. Suomen kielen oppimi-

sen vaikeus ja sen vaikeus yleensäkin on diskurssi, jota suomalaisessa yhteiskun-

nassa uusinnetaan koko ajan, ja se on näkyvillä mediassa. Esimerkiksi Aamulehden 

internetsivuilla sarjassa Eric Suomessa26 pohditaan, miksi suomi on maailman vai-

kein kieli. Yle puolestaan julkaisi vuonna 2013 uutisen siitä, kuinka Yhdysvaltain 

ulkoministeriön virkamiesten kielikoulutuksesta vastaava Foreign Service Institute 

(FSI) on tehnyt listauksen maailman vaikeimmista kielistä. Kieliä on siinä luoki-

teltu eri vaikeustasoille, ja suomi on toiseksi vaikeimpien kielten joukossa. Listauk-

sessa arvioidaan, kuinka monta viikkoa opiskelija tarvitsee aktiivista työaikaa saa-

vuttaakseen sellaisen kirjallisen ja suullisen kielitaidon, joka riittää työskentelyyn 

kyseisellä kielellä. Listaus perustuu englantia äidinkielenään puhuvien kielenoppi-

joiden opiskeluaikoihin, ja listalla ovat maailman eniten puhutut kielet. (Kokkonen 

2013.) Suomalaisten käsitys vaikeasti opittavasta suomen kielestä on ollut esillä 

esimerkiksi Ilta-Sanomien Kielipeli-palstan pakinoissa, joita Helsingin yliopiston 

suomen kielen tutkijat ja jatko-opiskelijat ovat kirjoittaneet vuosina 1998–2001 

(Kotilainen & Varteva 2002). 

Samoin kuin suomen vaikeus yleensä, oppimisen vaikeus on usein kuvattu kes-

kusteluissa indoeurooppalaista kieltä puhuvan kielenoppijan näkökulmasta, jolloin 

suomi saattaa näyttäytyä lähes mahdottomana oppia (Miestamo 2006: 52). Aineis-

tossani kielenoppijat ja ulkomaalaiset, joiden näkökulmasta suomen kielen vai-

keutta tai helppoutta kuvataan, ovat yleensä japanilaisia (japanilaiselle helpompaa 

oppia). Esimerkissä 14 nimitys ulkomaalaiset kuitenkin yleistää suomen kieleen 

kytkeytyvän vaikeuden diskurssin koskemaan muitakin kuin japanilaisia, kun taas 

                                                        
26 Eric Suomessa on Aamulehden Klipin ohjelmasarja, ja video Miksi suomi on maailman vaikein kieli? 
-video on osoitteessa http://www.aamulehti.fi/videot/eric-suomessa-miksi-suomi-on-maailman-vai-
kein-kieli/58A5F44C. 
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esimerkissä 15 Miika puhuu implisiittisesti japanilaisista suomen kielen oppilais-

taan: 

14. Veijo: - - niiv vaikeeta että, tuskimpa ulkomaalaiset pystyy sitä niinku kie-

liopillisesti oikein, oppimaan - - 

15. Miika: - - en tiedä kannattaisko mainita mut mä kuitenkin mainitsen aina aluks 

niinku rehellisesti et - suomen kieli on on vähäv vaikee. että - pitää nähdäv 
vaivaa, et sitä - oppis silleen kunnolla puhumaan. mutta - siin on kuitenki 

semmone kaunis systeemi että - sääntöjä om paljo, mutta jos ne kaikki muistaa 

ja niitä noudattaa niin - - hyvim menee että yritän niinku lohduttaa - - 

Laakso (2010a: 319, 2010b: 384) sanoo, että suomalaisten keskuudessa elää usko-

mus suomesta, jota ulkopuolinen ei kykene koskaan kunnolla oppimaan (ks. myös 

Vaattovaara & Poutiainen 2017: 326). Tätä Veijo epäileekin kommentissaan (tus-

kimpa - pystyy), ja Miika toteaa, että se teettää työtä (pitää nähdäv vaivaa). Veijo 

kertoo syyn oppimisen mahdottomuuteen (kieliopillisesti oikein). Laakson mukaan 

suomalaiset puhuvatkin mielellään kielensä erikoisuudesta ja poikkeavuudesta 

(Laakso 2010a: 319, 2010b: 384). Niemelä (2016: 89–90; tulossa) taas on havain-

nut, että suomalaiset vertaavat ulkomaalaisten puhumaa suomea oikeaan kieleen tai 

kirjakieleen, joka ilmenee Miikan kommentissa kunnolla puhuttuna ja Veijolla kie-

liopillisesti oikein opittuna suomena, jollaista kielenmuotoa informanttien mukaan 

on hankala oppia. Paunonen (2001: 230–231) tulkitsee sitkeän käsityksen suomen 

kielen vaikeudesta olevan peräisin ajalta, jolloin suomalainen sivistyneistö 1800-

luvulla vaihtoi kielensä ruotsista, saksasta tai venäjästä suomeksi. He opettelivat 

kielen ja kieliopin kieliopeista ja sanakirjoista aikuisiällä, joten runsaat sanansisäi-

set äännevaihtelut ja sijamuodot ovat epäilemättä olleet vaikeita. Sivistyneistö 

myös ryhtyi puhumaan kirjakieltä, ja niin sanottu puhuttu sivistynyt puhekieli tuli 

normatiivisuuden piiriin 1800-luvun lopulla. (Paunonen 2001: 231, 235). Kirjakie-

lestä tuli puhekieleen nähden ensisijainen, ja se levittäytyi epävirallisenkin käytön 

alueille (Paunonen 1994: 23), ja tämä näyttää vaikuttavan suomalaisten kielidis-

kursseihin tänäkin päivänä. 

Vastaavaa diskurssia kielen vaikeudesta on havaittu muillakin maahanmuutta-

jaryhmillä kuin japaninsuomalaisilla. Esimerkiksi Iskaniuksen tutkimat venäläis-

nuoret Suomessa arvioivat kielten ominaisuuksia ja pitivät venäjää mieluummin 

vaikeana kuin helppona kielenä ja jopa vaikeampana kuin suomea (Iskanius 2002: 

210). Lisäksi Japanissa on pitkään elänyt diskurssi, jossa japanin kieli kytkeytyy 

vahvasti kulttuurikontekstiinsa ja on siitä näkökulmasta uniikki ja erityinen (Miller 

1977: 74). Japanin kieli on välillä mystifioitu niin vaikeaksi, että ulkomaalaisten 
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on suorastaan mahdotonta ymmärtää tai oppia sitä. (Befu 2001: 2; Clammer 2001: 

36; Lie 2003: 84–86; Siddle 2011: 152.) Japanin vaikeudesta on aineistossa vain 

yksi esimerkki, jossa informantti ei kerro omaa mielipidettään vaan kertoo vaikeu-

desta japanilaisten suulla: nehän kansalaiset tietysti uskoo siihen että japani on, 

niiv vaikee kieli et sitä ei - ulkomaalaisen aivoilla voi ymmärtääkää tai. Vaikka 

Länsisalmen (2017) mukaan suomen- ja japaninkielisten välille luo yhteyttä väite 

molempien kielten oletetusta vaikeudesta, informanttini eivät kuitenkaan näytä uu-

sintavan diskurssia japanin vaikeudesta, vaan aineistossa ainoastaan suomi näyt-

täytyy tässä merkityksessä. 

Vaikea taivutus ja kielioppi 

Tuomon, Veijon ja Miikan esimerkit (13–15) vaikeudesta antoivat vihjeitä siitä, 

mikä suomen kielessä ja sen oppimisessa on vaikeaa. Informantit puhuvat suomen 

morfologiasta (taivutusten - - takia), kieliopista ja systeemistä. Nämä morfologia ja 

kielioppi limittyvät diskurssissa, kun puhutaan vaikeuden syistä. Runsas taivutus 

onkin oman kielen erityispiirteistä se, mitä suomen puhujalle yleensä ensimmäi-

senä tulee mieleen (Miestamo 2006: 45). Niin on Tuomon ja Saran tapauksessa 

esimerkissä 16 ja 17, kun heiltä kysytään: ”Mitä kertoisit suomen kielestä?” Tuo-

mon esimerkki on sama kuin aiemmin (esim. 13), mutta siinä on otettu huomioon 

klusterin laajennettu konteksti. 

16. Tuomo: - - suomen kieli on, tosi vaikia, ja sitte kerron syitä että meillä on 
monta tapaa ((tauko)) - - conjugate. taivuttaa, sanoja, joita ei niinku muissa, 

kielissä oo. - - kaikki, monet tietääki että suomen kieli on tosi vaikia oppia. 

justiinsa näitten, taivutusten ja tämmösten takia. 

17. Sara: - - sitähä sanotaan että suomen kieli on hyvin vaikea ja monimutkanen 

että niinkö kaikki, - - sanat taipuu moneen eri muotoon ja, välttämättä suo-
malaisetkaan aina, oo varmoja siitä että miten tämän sanan nyt tarkotus 
niinkö, taipua, - - onks koalien vai koalojen vai koaloiden ((nauraa)) vai miten 

se menee - - joskus menee, itekki sekasin näitten kanssa - - 

Tuomo eksplikoi, että suomen vaikeuden syy on taivutus, jota hän kuvaa suomen 

tunnettuna erityispiirteenä. Kvanttoripronominin kaikki käytössä rakentuu yleinen 

tieto erityispiirteestä, joka rajoittuu puhujan itsensä ja suomalaisten omistukseen 

(meillä on) ja joka on muiden tavoittamattomissa (ei muissa kielissä oo). Saran 

selostuksessa taas kaikki korostaa sitä, kuinka vaikea piirre, taivutus, koskee koko 
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suomen kielen sanastoa. Taivutus näyttäytyykin informanttien diskurssissa erityi-

sesti määrällisesti vaikeana (kaikki sanat taipuu moneen eri muotoon; laatusanat 

ja nimisanat kaikki taipuu). Vaikka fakta onkin, että suomessa on paljon taivutus-

paradigmoja ja sijamuotoja on enemmän kuin useissa maailman kielissä, komplek-

sisuus ei yksistään rakennu yhdestä osasysteemistä, kuten Pajunen (2002: 566) 

muistuttaa. Omalta osaltaan myyttiä hankalasta taivutuksesta saattavat kuitenkin 

olla luomassa sellaiset listaukset lukuisista yhden sanan taivutusmuodoista, joita 

esimerkiksi Fred Karlsson (1997) esittelee verkkosivuillaan. 

Esimerkissä 17 Sara korostaa, että suomen kieli voi olla käsittämätön muillekin 

kuin ulkomaalaisille. Hän ilmaisee, että suomen kielen puhujat – hän itse mukaan 

lukien – kokevat vaikeuksia taivutuksessa. Sara antaa esimerkiksi koala-sanan, 

jonka taivutuksessa hän omien sanojensa mukaan menee itekkin sekasin. Diskurssi 

suomalaisten kansallisesta erityisyydestä nousee Blommaertin ynnä muiden (2012: 

12–13) mukaan pitkästä historiasta vieraiden valtojen alla. Näissä narratiiveissa on 

usein olemassa ajatus suomen kielen erityisistä piirteistä, suomen kielestä kontras-

toituna indoeurooppalaisiin kieliin. Saran esimerkiksi valitsema koala korostaakin 

taivutuksen erityisyyttä, sillä se on lainasana eikä se ole suomen kielessä frekven-

tisti jokapäiväisessä käytössä. Siitä syystä moni voisi olla yhtä mieltä sen taivutuk-

sen hankaluudesta, mutta samaan taivutustyyppiin (KS 2017 s.v. koala) kuuluvan 

kala-substantiivin monikon genetiivistä (kalojen) tuskin kovin monella suomenkie-

lisellä olisi epäselvyyttä (KS 2017 s.v. kala). 

Kieliopin vaikeus kulminoituu informanttien selonteoissa hankalaan sanojen 

taivutukseen. Toiseksi siihen sisältyy kielen ilmiöiden ja sääntöjen selittämisen vai-

keus: kuinka puhua niistä suomenoppijoille. Miikan selonteossa, esimerkissä 15, 

suomi näyttäytyy vaikeutensa takia jopa pelottavana (en tiiä kannattaisko mainita 

ja yritän - lohduttaa) kokoelmana opittavia sääntöjä. Samalla tulee esiin kielen nor-

matiivisuus, josta seuraa ideaali kieli: siin on kuitenki semmone kaunis systeemi 

että - sääntöjä om paljo, mutta jos ne kaikki muistaa ja niitä noudattaa niin - - 

hyvim menee. Samoin Saran (esimerkki 17) mukaan suomalaisetkaan ei oo var-

moja taivutuksesta eli oikeasta kielen muodosta, jota natiivinkin kielenpuhujan on 

hankala hallita tai ainakin selittää muille. 

Diskurssi vaikeasta suomen kielestä, jota kukaan ei voi oppia, selvästikin elää 

informanttieni selonteoissa. Informanteilla on useita uskomuksia suomen kielen 

monimutkaisuudesta ja erikoisuudesta. Pajunenkin (2002: 564–565) mainitsee 

usein esiintyviä suomen kielen oletettuja erikoispiirteitä, kuten sanajärjestyksen va-

pauden ja sanojen johtamisen. Näitä piirteitä eivät informanttini mainitse, vaan he 



119 

puhuvat lähinnä taivutuksesta ja epämääräisestä kieliopin vaikeudesta. Usein suo-

men kielestä puhutaan rakenteellisesti vaikeana (Pajunen 2002: 565), joten infor-

manttini uusintavat diskurssia suomen kielen oletetusta kompleksisuudesta (ks. 

myös Pajunen 2002: 565–566; Miestamo 2006: 52). Vaikeus ja sen kielioppipai-

notteisuus tulivat esille, kun yritin hakea kuvailuja suomen kielestä informanttien 

opetuskokemusten kautta, eikä kysymyksen toistaminen eri muodossa muuttanut 

lopputulosta. Käsittelen suomen kielen vaikeutta vielä lisää <että suomen kieli> 

 -klusterin yhteydessä (luku 5.2). Siinä selvitän tarkemmin sitä, mitä eroa diskurs-

seissa on silloin, kun referoidaan muille kerrottuja käsityksiä, verrattuna siihen, kun 

ilmaistaan omia ajatuksia ja mielipiteitä. 

5.1.5 Keskustelukysymyksistä nousevat nimitykset 

Taulukossa 11 on esitetty <suomen kieli on> -klusteriin yhdistyvät predikatiivira-

kenteet, jotka ovat keskusteluaineistosta kumpuavia nimityksiä. Keskustelussa (ks. 

liite 2) tarjottiin kielille sellaisia nimityksiä kuin oma kieli, kansalliskieli, koko 

elämä ja niin edelleen. Rivit 5 ja 6 käsittelin jo taulukossa 6 omaan persoonaan 

liitettyjen merkitysten (oma kieli) kautta. Tässä tarkastelen klusterien kanssa esiin-

tyviä muita nimityksiä. 

Taulukko 11. Keskustelukysymyksistä nousevat nimitykset. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1 perusta, no suomi on tietenki, suomen kieli on tietenki sivistyksem perusta. että, kyllä  

2 tähäl laitettu näitä tota, käsitteitä 

niin, 

suomen kieli on, on on mulle tota, kommunikaatioväline, 

3 no, jos mä nyt sanon näistä niin, suomen kieli on, no kommunikaatioväline, tietenki, ku sillä 

4  jo. *: joo \: , kansalliskieli, niin no suomen kieli on -, kansalliskieli. mut, niinku, sanoin et  

    

5 mennään \: joo *: no mulle ainaki suomen kieli on, näistä, oma kieli ja, kansalliskieli. tule  

6 ja tätä että, näin, mutta, ko- ano, suomen kieli on, kansalliskieli, oma kieli sivistyksen perusta 

Taulukon 11 esimerkeissä näkyy paikoin eksplisiittisesti se, kuinka informanttien 

käyttämät nimitykset ovat suoraan parikeskustelussa annettuja vaihtoehtoja. Infor-

mantit selostavat valintojaan tähäl laitettu näitä -, käsitteitä (rivi 2) ja ilmaisevat 

valitsevansa annetusta joukosta: jos mä nyt sanon näistä (rivi 3) ja näistä niin, suo-

men kieli on (rivi 5). Mielenkiintoista keskusteluvaihtoehdoista nousevissa nimi-

tyksissä on se, että informantit eivät juurikaan perustele valintojaan. Kommunikaa-

tiovälineeksi informantti sanoo rivillä 3 nimittävänsä suomea sen vuoksi, että ku 
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sillä tulee kommunikoitua. Sivistyksen perusta -nimitystä ei perustella ollenkaan, ja 

kansalliskielen merkitys näyttää olevan epäselvä. Suomessa suomen kielen status 

riippuu pitkälti siitä, että sen suhde on määritelty yhdistyvän ideaan kansallisuu-

desta 1800-luvun merkityksessä. (Ihalainen & Saarinen 2015: 35, 39.) Voisi ajatella, 

että nimitysten kansalliskielen ja sivistyksen perusta valitseminen kertovat Suo-

messa ja Euroopassa toistuvista kansallisvaltio- ja kansalliskielidiskursseista (esim. 

Mantila 2005; ks. myös luku 3.2.1). Moderneissa kieliympäristöissä koetetaan jä-

sentää moninaisuutta, mutta se tehdään rakentamalla hierarkkista kuvaa kielistä. 

Ne luokitellaan esimerkiksi EU:n sisällä virallisilla nimityksillä, ja toiseksi kielet 

järjestyvät myös virallisiksi, kansallisiksi ja muiksi kieliksi, meidän ja muiden 

käyttämiksi. Jaottelun avulla koetetaan ymmärtää ja hahmottaa variaatiota, mutta 

samalla kontrolloidaan kielellistä monimuotoisuutta. (Nikula ym. 2012.) Infor-

manttini tyytyvät nimittämään suomea näillä annetuilla kansalliskieli ja sivistyksen 

perustan käsitteillä. Mantila (2005: 303, 305) sanookin, että tavallisilla suomalai-

silla ei ole kosketusta kollektiivista identiteettiä kantavaan kansalliskieleen eikä kä-

site elä arkitasolla, joten tässä mielessä kansalliskielen ideologia on hajonnut. Lap-

palaisen (2002) tutkimista Yhdysvalloissa asuneista suomalaisista kukaan ei puhu-

nut kansakuntaa koossapitävästä identiteetistä vaan ainoastaan yksilön identitee-

tistä. Omassa tutkimuksessanikin ainoastaan yksi informantti puhuu tarjotusta kan-

salliskieli-nimityksestä lisää, ja hän toteaa esimerkissä 18 nimityksen kansalliskieli 

jollain lailla suomen kielelle epäsopivaksi. 

18. Tatu: - - suomen kieli on -, kansalliskieli. mut, niinku, sanoin et mullaki tulee 
- vähä liian - - painava mielikuva tästä, kansalliskielestä että. ku - ei siihel 
liity mitään semmosta et se ois uhattuna - - ei se -, nii isoa, termiä tarvitse, 

itseänsä varten. 

Tatu valitsee nimityksen kansalliskieli, mutta kuvaa sitä isona terminä ja painavana 

mielikuvana. Hän mahdollisesti viittaakin nationalistiseen ideologiaan, kielen ja 

kansan yhtenäisyyteen (ks. luku 3.2.1), koska hän tunnistaa myös niitä puhumisen 

tapoja, joita nationalistiseen diskurssiin liitetään. Tatu viittaa uhattu-sanalla mah-

dollisesti huoleen oman kielen ja kulttuurin säilymisestä (ks. myös Mantila 1999: 

6–7, 2001: 373, 2002a: 59–60). Se yhdistyy nationalistisessa diskurssissa vieraisiin 

vaikutteisiin ja sitä kautta kielen turmeltumiseen ja häviämiseen. Tatu ei kuitenkaan 

näe suomen kieleen kohdistuvan uhkaa, joten se ei hänen mukaansa tarvitse kan-

salliskieli-nimitystäkään. 
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Parikeskustelusta nousevat nimitykset osoittavat aineiston ja diskurssien risti-

riitaisuuden. Ne asettuvat vastakkain ensinnäkin sen kanssa, mitä luvussa 5.1.1 pu-

huttiin suomen kielen merkityksestä yksilön identiteetille. Toiseksi ne tuottavat 

päinvastaista kuvaa kielestä kuin luvun 5.1.2 diskurssit suomen kielen asemasta 

kielten arvojärjestyksessä sekä luvun 5.1.3 puhumisen tavat suomen kielen kauneu-

desta. Nämä ovat erilaisia merkityksiä kuin esimerkiksi keskustelusta nouseva ni-

meäminen kommunikaatiovälineeksi. 

5.1.6 Pysyvä ja muuttuva kieli 

Tarkastelen vielä erikseen tapauksia, joissa <suomen kieli on> -klusteriin sisältyvä 

olla-verbi ei ole predikatiivirakenteen finiittinen verbi, vaan osana liittomuotoa. 

Näitä tapauksia <suomen kieli on> -klustereista on seitsemän. Liittomuodoista 

kuusi aktivoi diskurssia, jossa suomen kielen tilannetta kuvataan säilymisen näkö-

kulmasta. Tällainen diskurssi on Boydin ja Palviaisen (2015: 65) mukaan muotou-

tunut kansainvälisestä uhanalaisia kieliä koskevasta diskurssista, joka yleistyi ling-

vistien joukossa 1990-luvulta lähtien (säilymisdiskurssista ks. myös García 2009: 

13–19). Puhumisen tavassa käy ilmi ajatus siitä, että kielikontaktit väistämättä si-

sältävät kielten välistä kilpailua ja kielellistä eloonjäämistaistelua (survival of the 

fittest), jota kutsutaan sosiolingvistiseksi darwinismiksi (Boyd & Palviainen 2015: 

65–66). 

Taulukko 12. Pysyvä ja muuttuva kieli. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1 sitähän se just tarkottais et sit se suomen kieli on, haihtumassa ku, sitä ei ennää  

2 +: tällä lailla niin, mum mielestä niin suomen kieli on tavallansa menee mum mielestä kriisiin  

3 on joutunu, miettimään niin kai se, suomen kieli on sillein niinku pysyny täällä. €: että, sikä 

4 me naurettaa sitä et miten meijän suomen kieli on menny huonoksi &: täytyy sit kolmel  

5 ja, se suomen kieli [erisnimi]:n suomen kieli on nopeesti huonontunu tässä viimesen vuoden  

6 on kiinnostunu, englannista niin, sen suomen kieli on kyllä kärsiny että se ei, pystyp  

Säilymisdiskurssin argumentit ovat usein käsitelleet heikomman kielen suojele-

mista vahvemmalta, jotta se säilyisi elinvoimaisena. Suomessa vähemmistökielen 

osalta se on tarkoittanut ruotsin suojelemista. (Boyd & Palviainen 2015.) Näky-

vämpänä diskurssina on myös Suomessa kuitenkin ollut suomen kielen suojelemi-

nen. Mantila (1999: 6) kommentoi Kotuksen kielipoliittisen ohjelman vastaanottoa, 

jossa keskustelu kääntyi julkisissa viestimissä kielen säilymiseen, suojelemiseen ja 
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varjelemiseen, vaikka tällainen puhe puuttuu itse kielipoliittisesta ohjelmasta. Uh-

kana on usein nähty englanti ja sen vaikutusvallan ja käytön leviäminen (esim. Lep-

pänen & Nikula 2008: 9–10). Aineistossani näkyy diskurssi suomen kielen säily-

misestä ja sen suojelemisesta. Vaikka informantit ovat Japanissa, he näkevät suo-

men säilymisen kannalta vaarallisina enemminkin vieraat vaikutteet kuin kielen vä-

hemmistöaseman Japanissa. Informanttieni kieli ei olekaan samassa mielessä Japa-

nissa enemmistökielen uhkaama kuin ruotsi Suomessa. Suomen kielen käyttödo-

meenit kyllä vähenevät Japaniin muuton myötä, mutta suomen asema tuskin herät-

tää minkäänlaista keskustelua japanilaisessa yhteiskunnassa. 

Kielen tilanne ei näytä taulukon 12 verbimuotojen perusteella suotuisalta. Liit-

tomuodoissa kuvastuu paitsi jo tapahtunut negatiivinen muutos (on kärsiny; on no-

peesti huonontunu; on menny huonoksi) myös mahdolliset tulevaisuuden uhkaku-

vat (on haihtumassa; menee - - kriisiin). Keskustelut suomen kieleen ja sen kehi-

tykseen kohdistuvista uhkista ovatkin yleisiä suomalaisten kielipuheissa, ja muu-

tokset nähdään uhkana (esim. Hiidenmaa 2003: 13, 22–23; Leppänen & Pahta 

2012). Ainoastaan yhdessä esimerkissä kuvastuu päinvastainen ilmiö: on pysyny 

täällä. Mielenkiintoista on, kenen kielestä ja sen muutoksesta tai pysyvyydestä on 

kyse. Riveillä 4–6 huonontuminen on joko omaa tai toisen (meijän, [erisnimi]:n, 

sen) kieltä koskeva. Niistä rivien 5 ja 6 esimerkit ovat isältä, joka kertoo tyttärensä 

suomen kielestä ensin haastattelussa ja sitten keskustelussa. Rivin 1 esimerkkiä sen 

sijaan täytyy tarkastella lähemmin, jotta saadaan selville, missä mielessä suomen 

kielen tilanteesta puhutaan: 

19. Eeva: no ensinnäkin, tommonen pieni, viis kuus miljoonaa, - - ihmistä, ja niil 

on tämmöne oma kieli ((tauko)) ja kielellinen kulttuuri Kalevalat ja nämä 

kaikki muut. että, eiks se oo semmone aika iso asia, maailmalla -, tunnustettu 

kieli. oikeen tämmönev vähemmistökieli, jos ajattelee englanninkielistä, - - 
ja kiinalaisia pelkästään, - - ni sehä on siis, älyttömän, suuri ero siinä, suh-
teessa et mum mielestä niinkun suomen kieli ((tauko)) että se on, olemas-
sakkaa edes, vaikka luultavasti sitähän se just tarkottais et sit se suomen kieli 

on, haihtumassa ku ((naurahtaa)), sitä ei ennää tämmöset vanhat ymmärrä 

sitte, Suomessa käydessää. 

Eeva selostaa esimerkissä 19 suomen kielen tilannetta toisaalta yleisesti, suhteessa 

muihin kieliin, toisaalta ulkomailla asuvien suomalaisten kannalta, kun kieli muut-

tuu vieraaksi. Esimerkissä näkyy suomeen kytkeytyvän diskurssin ristiriitaisuus. 

Kieli yhtäältä nähdään kansalle merkityksellisenä ja muidenkin tunnustamana, toi-

saalta informantti vertaa sitä muihin kieliin ja niiden puhujamääriin. Siinä valossa 
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hän nimeää suomen vähemmistökieleksi ja samalla ihmettelee kielen säilymistä 

(että se on olemassakaa edes). Siitä hän tulee lopputulokseen, jossa kielen muutos 

on johtamassa sen katoamiseen. 

Taulukon 12 rivillä 4 Maisa kommentissaan kuvaa suomen kielen huonontu-

mista, mikä tarkoittaa kielten sekoittumista (ks. myös semanttinen preferenssi, luku 

6.4.7). Maisa kuvaa: - - meijän suomen kieli on menny huonoksi täytyy sit kolmel 

kieleel, sotkottaa. Samoja syitä huonontumiselle on näkyvillä esimerkissä 20. 

20. Pertti: - - suomen kielessä niin, ihan - normaalit sanat niinku tietokoneen 

käyttämisessä niinku downloadaus niin ((tauko)) onhan se että se lausutaan 
niinku se alakupää, - - englanniksi - ja sitte kumminki - - se verbi taivuteta-

han niin, - - mum mielestä niin suomen kieli on tavallansa menee mum mie-

lestä kriisiin tässä, tilantees koska, ne ottaa englannin kielestä sanoja ja sitten 

((tauko)) se lausumisasu on osittain englanninkielinen ja sitte kumminki sen, 

verbin taivutus on taas suomen kielellä. 

Edellisessä esimerkissä Pertti kuvaa englannin vaikutusta, jonka myötä suomen 

kieli menee kriisiin (ks. myös Hiidenmaa 2003: 23). Leppäsen ja Nikulan (2008: 9) 

mukaan englannin yleistyminen on aiheuttanut suomalaisissa huolta, mikä on nä-

kynyt julkisessa keskustelussa muun muassa lehtien yleisönosastoilla ja interne-

tissä. Pertti näkee vieraan vaikutuksen ongelmana siinä mielessä, että lainasanat 

mukautetaan suomen kielen taivutusparadigmaan. Pertti ei tarjoa ongelmaan mi-

tään ratkaisua, mutta sen sijaan hän samassa yhteydessä esittää saman ilmiön ensin 

englannin kielen hyvänä puolena ja alkaa sitten puhua japanin kielen joustavuu-

desta. Seuraavassa esimerkissä kanssa viittaa siis englantiin ei suomeen. 

21. Pertti: - - japanin kieli on -, lopuksi kanssa aika, joustava siinä koska, ne voi 

ottaa ulkomaalaisen sanan ja, - ne kirjoottaa sen katakanalla ((japanilainen 

tavumerkistö, jota käytetään muun muassa lainasanoissa)) ja sitte käyttää sitä 

suru, verbiä siellä loppuosassa niin ne pystyy tekemään sen, ulkomaalaisen 
sanan, verbiksi taikka synonyymiksi hyvin helpolla tavalla. 

Japanin kielen suru-verbillä ilmaistaan tekemistä sekä omaperäisessä sanastossa 

että lainasanoissa. Omaperäistä käyttöä ilmaisee esimerkiksi kekkonsuru (結婚す

る ’mennä naimisiin’) (WWWJDIC 2017 s.v. kekkon), jossa kekkon (結婚) ’avio-

liitto’ on kirjoitettu kiinalaisilla sanamerkeillä ja siihen on liitetty japanilaisella hi-

ragana-tavumerkistöllä kirjoitettu suru (する) ’tehdä’, joka on muodostuneen ver-

bin taipuva osa. Samalla tavalla muodostetaan lainasanoja, joten mahdollinen olisi 

Pertin esimerkkinä käyttämä downloadaus: ダウンロードする (daunroodo-suru) 
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(WWWJDIC 2017 s.v. daunroodo), jossa lainattu osa kirjoitetaan katakana-tavu-

merkistöllä ja suru-verbi hiraganalla. Pertti siis näkee esimerkissä 21 ongelman äi-

dinkielessään: suomen kielen kriisi tarkoittaa kieleen tulevia ja mukautuvia laina-

sanoja (ks. esim. Hiidenmaa 2003: 95–96). Sama englanninkielinen laina kuitenkin 

mukautuu japanin ääntämykseen vähintään yhtä paljon, ja sen lainasanaominaisuus 

vielä osoitetaan kirjoitusjärjestelmän avulla lainasanaksi. Pertti on yksi japaninsuo-

malaisista, joka on opettanut kielikouluissa japania. Saattaa olla, että Pertin oppi-

laat ovat pitäneet englannista lainattujen verbien taivutusta suomen kielessä ongel-

mallisempana kuin japanissa ja Pertti toistaa tätä diskurssia. Luvussa 5.1.4 esitelty 

diskurssi suomen kielen vaikeudesta voi informanteillani osittain johtua samasta 

syystä: esimerkiksi taivutuksen ongelmista on voitu keskustella omien suomen kie-

len oppilaiden kanssa, ja siksi diskurssia tuotetaan haastattelussa. 

Edellä olen esittänyt useita eri puhumisen tapoja, joita <suomen kieli on> 

-klusteri ja sitä kautta predikatiivirakenteet sekä liittomuodot paljastavat. Lähes 

kaikki löytyneet klusterit luokittuivat kontekstinsa perusteella rakentamaan jotain 

edellä esitellyistä diskursseista, joten merkityskytkökseltään epäselviä klustereita 

on todella vähän. Toisin sanoen <suomen kieli on> -klusterien avulla kuvailtiin ja 

luokiteltiin suomen kieltä melko suoraan. Klusteri ja sen lähikontekstit loivat hyvin 

monipolvisen kuvan suomen kielestä ja siihen yhdistyvistä diskursseista. Diskurssit 

rakentuvat pitkälti klusterin ympäristössä, useimmiten predikatiivissa, ilmenevissä 

määrittelyissä ja luonnehdinnoissa. Yksi syy siihen, miksi suurin osa predikatii-

veista on määritteleviä (suomen kieli on sivistyksen perusta), on varmasti keskus-

telussa valmiina annetuissa nimeämisvaihtoehdoissa. Toisaalta se kertoo suomen 

kielelle annetuista useista luokituksista, joissa rakennettiin sille monipuolista roolia 

eri diskursseissa. Luonnehdinnat taas rakentavat hyvin spesifejä diskursseja suo-

men kielen kauneudesta, vaikeudesta ja tärkeydestä. Niissä kaiutetaan puhumisen 

tapoja, jotka ovat esillä esimerkiksi suomalaisessa mediassa, ja erityisesti vaikeu-

desta puhuminen on frekventti diskurssi tutkimukseni informanteilla. Seuraavassa 

alaluvussa käsittelen klusteria <että suomen kieli>, johon olen viitannut, kun infor-

mantit puhuvat suomen kielen vaikeudesta referointien avulla. 

5.2 Klusteri <että suomen kieli> 

Kolmanneksi yleisin hakusanan suom* klusteri on taulukossa 13 esitetty <että suo-

men kieli>. Klusteri <että suomen kieli> antaa puhumisen tavoista eritasoista tietoa 

kuin edellisessä luvussa käsitelty klusteri <suomen kieli on>. Se ei tuo esille var-

sinaisia diskursseja vaan suomen kieleen kytkeytyvän diskurssipiirteen: suomen 
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kielestä kerrotaan moniäänisesti, referoimalla. Tämän voi havaita <että suomen 

kieli> -klusteria edeltävästä kielenaineksesta. Referointi ja että-lause olivat havait-

tavissa analyysissa jo tarkastellessani predikatiivirakenteita. Ne esiintyvät monesti 

suomen kielen vaikeudesta kertovan predikatiivirakenteiden edellä, joten moni-

äänisyys aktivoituu ensinnäkin vaikeuden diskurssista. Toiseksi näyttää siltä, että 

referoinnilla mahdollisesti merkitään opittua diskurssia. Taulukossa 13 ovat <että 

suomen kieli> -klusterit ja niiden ympäristöissä toistuvat säännönmukaisuudet. 

Taulukko 13. Klusteri <että suomen kieli> 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1 vaan siitä ja, kaikki, monet tietääki että suomen kieli  on tosi vaikia oppia. justiinsa näitten 

2  mielessä että jos vaikka, sanos että suomen kieli  tai englannin kieli on sivistyksem perusta,  

3 kerron, lähes aina mitä kerron on se että suomen kieli  on, tosi vaikia, ja sitte kerron syitä että  

4  heti alus mä sanon että että tota, että suomen kieli  on, niinku eurooppalaiseks kieleks vähän  

5 jos sillai laittoo että, jos sanotahan  että, suomen kieli  nyt jostaki syystä katoos tykkänänsä että  

6 et sitte, sillon ku, Suomi, julistaa sen että, suomen kieli  vaan, ei oo ru- ano ka- e- me emme ole  

7 kyllä niinku sanosin tällä hetkellä  että suomen kieli.  +: em mä -, mä sanosin kans et koko  

8 edespäin niim mä luulin, mä ajattelin  että suomen kieli  on semmonen hyvin eksoottinen kieli.  

9 ¤:suomen kieli, no ¤:sitähä sanotaan että suomen kieli  on hyvin vaikea ja monimutkanen  

10 että, ja se on kyllä tiedostaa sen että suomen kieli  on tosi vaikia. mutta sitte niinku  

11 +: että sinänsä niin vaikka mä sanon että suomen kieli  on, lähinnä sitä sukulaisten kans niin,  

12  että, mä tietenki yleensä kerron sen että, suomen kieli  on japanilaiselle, japanilaiselle 

helpompaa,  

Taulukosta 13 voi havaita, että kaksi hakusanan suom* klusteria, <suomen kieli on> 

ja <että suomen kieli>, ovat osin yhteen lankeavia. Näin on 13 tapauksessa. Toisin 

sanoen suomen kielestä puhumisen tavat kasautuvat entistä tiiviimmiksi – tarkas-

telemani klusterit ovat 3-grammeja, mutta <että suomen kieli on> muodostaa 4-

grammin (n-grammeista esim. Partington ym. 2013: 18). Enimmäkseen että-lause 

siis sisältää kuvailun, predikatiivirakenteen: OLLA + predikatiivi (esim. tosi vaikia, 

hyvin eksoottinen, tietysti tärkee). Kuten Hoey (2005: 8, 2007: 8, 11) analysoi, sa-

nojen kollokaatit verkottuvat keskenään (nesting) ja sanoihin latautuu kumulatiivi-

sesti tietoa niiden käyttökonteksteista. Hoey (2005: 8) tarkastelee tekstejä lähtö-

kohdista, joissa kielenkäyttäjillä on sisäänrakennettua tietoa sanojen käyttöympä-

ristöistä ja sanasekvenssien rakentumisesta. Sama ilmiö mielestäni näyttäytyy ai-

neistossani kumuloituneina toistuvuuksina, jotka ilmentävät diskursseja. Puhumi-
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sen tavat ryhmittyvät käytetyissä sanastossa, rakenteissa ja merkityksissä, ja ver-

kottuminen tulee esiin, kun aineistoa hahmottaa pienistä havaintoyksiköistä käsin 

ja etenee kohti havaintojen muodostamia kokonaisuuksia. 

Koska klusterit ovat osin päällekkäisiä, olen käsitellyt suurimman osan kluste-

rin <että suomen kieli> oikeanpuoleisesta ympäristöstä luvussa 5.1.4 suomen kie-

len vaikeuden yhteydessä. Keskityn nyt klusterin vasemmanpuoleiseen ympäris-

töön, taulukon 13 esimerkkeihin 1–12. <Että suomen kieli> -klusteria edeltävissä 

lauseissa käy referoinnin kautta ilmi tiedon alkuperä ja puhujan asemoituminen. 

Liitän tarkasteluun samanmerkityksisen mutta erimuotoisen klusterin <et suomen 

kieli> referointitapaukset, jotta saan analyysiini enemmän evidenssiä referoin-

neista.27 

Taulukko 14. Klusteri <et suomen kieli>. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1 on kai semmone, mielikuva nuorena et suomen kieli on niiv vaikeeta että, tuskinpa  

2 mä nyt en lähtis kyllä, väittämään et suomen kieli olis niinku kulttuurin kielenä  

3 aikasemmin ku sanoin että mä pidän et suomen kieli on hirveen kaunis kieli “: kus  

4 siis mul on itellääki iha sellai olo et, suomen kieli on hirveev vaikee. @: et ku, mä  

5 kuten muut suomalaiset et mä uskoin et suomen kieli on niinku, \: maailmav vaikein  

6 et mä olen suomalainen. ja mä pidän et suomen kieli on kaunis kieli “:vanhaan  

7 mainitsen aina aluks niinku rehellisesti et et suomen kieli on on vähäv vaikee. #: että  

8 suomen kieltä kohtaa sillei et, jumankauta et suomen kieli on ois jotenki kauhee tai aivan  

9 : sanoa ja kuinka et, mutta, mä pidän, et, suomen kieli  on, kaunis, ja varsinki se niinku,  

10 elämä, nii koska, ne, em mie voi sanoo et, suomen kieli om mulle tärkee mut, ei se,  

11 kieltä sitte. #: , mä oon kans sitä mieltä et suomen kieli tai suomen kielen yks tärkeimpiä  

12 näkee, ulkoata päin niin sit, sehän, huomaa et suomen kieli ja ääntämiset ei ookkaan niin, \: -  

13 #: mutta, ja, mut jos miettii sil- sillä tavalla et suomen kieli  kuitenki,tulee, äärimmäisen  

Tästä lähtien käsittelen siis <et(tä)suomen kieli> -klusteriin yhdistyviä referointeja, 

jotka ovat esillä taulukoissa 13 ja 14. Että-lauseilla informantit tuovat haastattelui-

hin ja keskusteluihin uusia ääniä. Moniäänisyys tarkoittaa kahden tai useamman 

näkökulman ja kahden tai useamman kontekstin aktivoitumista tekstissä (esim. 

Kalliokoski 2005: 34). <Et(tä) suomen kieli> -klustereissa moniäänisyys toteutuu 

useimmiten referointeina, joissa kuvataan (omaa) puheaktia tai ajattelua. Erityisesti 

                                                        
27 Tarkistin klusterin <et(tä)suomi>, joka myös tuottaa samankaltaisia referointeja kuin <et(tä) suomen 
kieli> -klusteri ja monessa tapauksessa yhdistyy predikatiivirakenteeseen ja klusteriin <suomen kieli 
on>. Havainnot yhdessä vahvistavat käsitystä siitä, että että-lauseilla ilmaistaan referointia ja itsensä 
asemoimista, joka kohdistuu predikatiivilauseessa esitettyyn kuvailuun tai luokitteluun. 
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taulukon 13 että-lauseita edeltävät toistuvasti puheaktia kuvaavat sanomisverbit 

(sanoa, kertoa) (Pajunen 2001: 344), joissa usein tiedon lähteenä on puhuja itse 

(taulukko 13, rivit 3–4, 7 ja 11–12 sekä taulukko 14, rivi 10), esimerkiksi kerron, 

sanosin. Toisaalta niillä koodataan epävarmempaa tietoa, omaa epäröintiä jos sanos 

ja jos sanotahan (taulukko 13, rivit 2 ja 5). Edellä kuvatuissa että-lauseissa sano-

misverbeillä ilmaistaan, että seuraavaksi (usein predikatiivirakenteen kautta) ker-

rotun viestin luonne on melko neutraali. tapauksissa taas korostuu viestin kommu-

nikointitapa (mainitsen taulukossa 14 rivillä 7; en lähtis väittämään taulukossa 14 

rivillä 2) tai ilmauksen informaatio (julistaa taulukossa 13 rivillä 6). (Sanomisver-

bien luokittelusta Pajunen 2001: 344) 

Sanomisverbien lisäksi erilaiset kognitioverbit (esim. tietää, ajatella, luulla, 

tiedostaa) (Pajunen 2001: 309–319; 344–345) ovat yleisiä <et(tä) suomen kieli> 

-klusteria edeltävissä virkkeissä. Perinteisesti referoinnilla on tarkoitettu puheen ja 

kirjoituksen osia, jotka perustuvat omaan tai toisen ihmisen sanomiseen tai ajatte-

luun (Shore 2005: 47). Ajatusten referointia on kuitenkin pidetty ongelmallisena, 

jos referointi nähdään esityksenä, joka osoitetaan toisen esitykseen perustuvaksi. 

Ajatusten alkuperäisiä sanoja on nimittäin mahdotonta jäljittää, eikä alkuperäisiä 

sanoja mahdollisesti edes ole. (Shore 2005: 49.) Erityisesti toisten ajatusten refe-

rointi on nähty hankalana, vaikka toistenkin ajatuksiin voidaan samaistua (Haakana 

2005: 127). Kuitenkin tässä näen esimerkiksi Shoren (2005) tavoin informanttieni 

kognitioverbien avulla tuottamat esitykset referointeina silloin, kun informantit pu-

huvat ajatuksista ja tunteista. Shoren näkemyksessä sekä mentaaliset tilat ja men-

taaliset aktit (ajattelun ja ihmisen muun sisäisen tietoisuuden välittäminen) kuulu-

vat referoinnin piiriin, vaikkakaan kyseessä ei ole sanojen toistaminen. (Shore 2005: 

50–51.) Samoin Haakana (2005: 127) näkee ajattelun referoinnin tapana evaluoida 

kerrottavia tapahtumia. Referoinneilla tiedon eri varmuusasteita voidaan tuoda 

esille, ja referointien avulla kuvataan asiantiloihin kohdistuvia asenteita (Pajunen 

2001: 313). Haakana (2005: 127) tarkoittaa ajatusten referoinnilla sellaisia tapauk-

sia, joissa ajattelu on osoitettu selkeästi ajatella-verbillä nimenomaan oman ajatte-

lun referoinniksi. 

Informanttieni tapauksessa ei liene epäselvää, etteikö kyse olisi omasta ajatte-

lusta tai kognitiosta. Haakanalla (2005: 136–142) taas on esimerkkejä, joissa jää 

epäselväksi, onko kyse sanomisesta vai ajattelusta. Yhdessä aineistoni tapauksessa 

ilmaistaan faktaa (monet tietääki) (taulukko 13, rivi 1) ja toisaalta kuitenkin epä-

varmaa tietoa luulla- ja uskoa-verbien avulla (taulukko 13, rivi 8 ja taulukko 14, 

rivi 5). Samanlaisesta epävarmasta suhteesta sanottuun asiaan kertovat lisäksi mie-

lestäni sellaiset ilmaukset kuin on - - mielikuva; on - - sellai olo (taulukko 14, rivit 
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1 ja 4). Lisäksi yksi verbi ilmaisee vielä puhujan havaintoa (huomasin). Sanomis- 

ja kognitioverbien lisäksi että-lauseisiin yhdistyvät mielipiteistä kertovat referoin-

nit oon sitä mieltä ja mä pidän ’olen sitä mieltä’ (taulukko 14, rivit 3, 6, 9 ja 11). 

Kaiken kaikkiaan että-lauseita siis useimmiten edeltää virke,28 jossa esitetään 

referoitua tietoa. Se kertoo, onko seuraavaksi sanottu asia oma ajatus, havainto tai 

mielipide vai peräisin jostain muusta lähteestä. Samoin tuotetaan asennoitumista 

kerrottuun tietoon. Edellä mainituilla keinoilla suhteutetaan predikatiivirakenteen 

avulla kerrottu asia tiedon alkuperään. Lauseissa on samanlaisia piirteitä kuin Ju-

vosen (2010) tutkimissa ylioppilasaineiden evaluoivissa että-yhdyslauseissa. 

Niissä evaluoimalla osoitetaan, että kirjoittaja asettuu väitteen kannalle ja pitää sitä 

totena (Juvonen 2010: 65). Samaan tapaan informanttini ensin asemoivat itsensä 

suhteessa suomen kieleen että-lauseiden avulla ja sitten evaluoivat suomea. Infor-

mantit tunnistavat suomen kieltä koskevat diskurssit ja joko toistavat tai muokkaa-

vat niitä. 

Näyttää siltä, että referointia ja predikatiivirakenteita yhdistävät 4-grammit 

<että suomen kieli on> ovat yhteydessä luvussa 5.1.4 käsiteltyyn diskurssiin suo-

men kielen vaikeudesta ja eksoottisuudesta. Referoinnin avulla sekä kerrotaan oma 

mielipide tai ajatus vaikeudesta (ajattelen, pidän) tai kaiutetaan yleistä mielipidettä 

tai totuutta (sitähä sanotaan, monet tietääki) ja näin tuodaan predikatiivilauseessa 

sanottuun vaikeuden kuvailuun joko oma ääni tai toisten ääni (yleisen mielipiteen 

esittämisestä referoinnilla Mäntynen 2003a). Pälli (1999) sanoo, että asenteet ja 

mielipiteet rakentuvat yhteiskunnassa ja sosiaalisissa suhteissa yksilön tiedosta-

matta. Siksi on hankala tietää, milloin on kyseessä puhujan oma asenne ja milloin 

toistetaan yleinen totuus – eikä näiden kahden eroa olekaan tärkeä tietää. Sen sijaan 

on keskeistä se, kuinka puhujasta rakentuu aktiivinen mielipiteistään vastuun ottava 

toimija tai passiivinen ryhmän tai yhteisön edustaja (Pälli 1999: 128–129). Vaikut-

taa siltä, että aineistossani informantit häivyttävät omaa ääntään ja osoittavat refe-

roinneilla vaikeuden diskurssia. Pällin (1999: 128) mukaan on tärkeä löytää vihjeitä 

siitä, miten puhuja asemoi itsensä suhteessa sanomaansa, koska sen kautta puhuja 

tuottaa sosiaalista identiteettiään. Informanttieni tapauksessa voikin olla kyse siitä, 

että he osin kysymyksenasettelun vuoksi (ks. luku 5.1.4) ottavat suomen kielen 

opettajan roolin vaikeudesta puhuessaan ja siksi rakentavat diskurssia yleistysten 

kautta. Aineistossa onkin nähtävillä, että diskurssiin tuodaan ääni ja toinen tilanne, 

jossa kerrotaan suomen kielestä. Miika tuo haastatteluun kuvitellun tilanteen, jossa 

                                                        
28Tässä käytän virke-käsitettä, vaikka se on yleensä kirjoitetun kielen yksikkö. Että-lauseissa on kyse 
rakenteellisesta asiasta, yhdyslauseesta, joten virke sopii kuvaamaan ilmiötä parhaiten. 
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hän aloittaa suomen kurssin uusien oppilaiden kanssa: heti alus mä sanon - - että 

suomen kieli on eurooppalaiseks kieleks vähä - omituinen. 

Luvussa 5.1.4 totesin, että diskurssi suomen kielen vaikeudesta nousee haas-

tattelukysymyksestä Mitä kertoisit suomen kielestä? Siksi referoinninkin voi aja-

tella johtuvan samasta syystä, kuten edellä olen selittänyt. Sen sijaan sitä, että in-

formantit referointia käyttämällä merkitsevät – oletettavasti tietämättään – tuotta-

vansa opittua olemassa olevaa diskurssia, ei voi suoranaisesti johtaa kysymyksistä. 

Toisin sanoen he siis että-lauseella antavat merkityksen ’puhun suomen kielen vai-

keudesta ja muut puhuvat siitä samalla tavalla’. 

5.3 Klusteri <se suomen kieli> 

Suomen kielen klustereista <se suomen kieli> herättää muita klustereita enemmän 

kysymyksiä analyysissa. Mikä on klusterissa esiintyvä se, tai paremminkin: mitä 

kertoo lauseke se suomen kieli kokonaisuudessaan? Pitäisikö tämän klusterin tul-

kinnassa keskittyä tarkastelemaan pronominin olemusta ja sen tuomaa merkitystä 

vai kokonaisuutta? 

Demonstratiivipronomini se toimii tässä mielestäni tarkenteena (VISK § 1413), 

jonka tehtävä ei käy heti päällepäin ilmi klusterista. Pronominin se tehtävä voisi 

liittyä yksinkertaisesti tarkoitteen tunnistamiseen eli siihen, että tarkoite on riittä-

vän tunnettu joko edeltävästä puheesta tai entuudestaan, kuten Laury (1996) ja Ete-

lämäki (2006: 97) ovat analysoineet. Etelämäen arkista toimintaa (arkipuheluita) 

sisältävässä aineistossa frekventein pronominini on se, joka esiintyy toistoissa. Ar-

kipuheluissa keskitytään tarkoitteen kuljettamiseen muiden toimintojen lomassa, ei 

yleensä jonkin asian luonteen selvittämiseen. Tämä on Etelämäen mukaan syy se-

pronominin yleisyyteen. (Etelämäki 2006: 40, 44.) Se-pronomini ilmaisee keskus-

telussa riittävän tunnistettavaa tarkoitetta eikä ohjaa kiinnittämään huomiota tar-

koitteeseen tai meneillään olevaan toimintaan (Etelämäki 2006: 40). Se voi yksin-

kertaisesti aineistossani viitata aiempiin mainintoihin (ks. Laury 1996) tai vain ero-

tella kuulijalle, että puheen kohteena on suomen kieli, eivät kaksi muuta kieltä. 

Aiemmat maininnat tai aiempi tuttuus olisivat kyllä Lauryn (1996: 165) ja Etelä-

mäen (2006) esittämän mukaisesti mahdollisia, mutta mielestäni epätarkoituksen-

mukaisia, koska suomen kieli – kuten muutkin kielet – on koko ajan puheenaiheena 

ja sitä toistetaan jatkuvasti. Ajattelen, että se-pronominit kieliopin tasolla voisivat 

olla aiempaan mainintaan tai tuttuuteen viittaavia, mutta onko niillä muu merkitys 

diskurssien tasolla? 
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Etelämäen (2006: 44) mukaan se implikoi meneillään olevan lausuman kon-

tekstiksi jonkin puhujille yhteisen tilanteen. Hän huomauttaa kuitenkin, että pro-

nominien käyttöä tulisi tutkia monenlaisista keskusteluista ja ottaa tutkimuksessa 

aineiston ominaislaatu huomioon. Erityyppisissä keskusteluissa tarkoitteilla teh-

dään erilaisia asioita, ja siksi niihin viitataan eri pronominein. Pronominien merki-

tykset ja käyttötarkoitukset siis voivat vaihdella kontekstin mukaan. (Etelämäki 

2006: 44.) Pidänkin mahdollisena, että spesifejä kielikysymyksiä käsittelevässä ai-

neistossani se-pronominin käyttö ja siihen liittyvät merkitykset voivat olla erilaiset 

kuin yleisluontoisemmassa aineistossa. Puheenaihe on haastateltavien ja keskuste-

lijoiden tiedossa – joskin he ehkä joutuvat välillä erottelemaan, mistä kielestä on 

kysymys. Siksi se-pronominilla ei välttämättä viitata tarkoitteen tuttuuteen tai sen 

kuljettamiseen läpi aineiston. On mahdollista, että aineistossani se-pronominilla on 

erilaisia kieliopillisia ja siten erilaista merkitystä rakentavia tehtäviä kuin vaikkapa 

Etelämäen tutkimissa keskusteluissa. 

Esitän tässä luvussa erilaisia tulkintoja <se suomen kieli> -klusterin ja sen sisältä-

män se-pronominin tulkinnasta. Ensin puhun se-pronominista mahdollisena jaetun 

tiedon ilmaisijana (luku 5.3.1), ja sitten esitän sille erilaisia demonstratiivisia, 

etäännyttäviä tehtäviä (luku 5.3.2). Niissä se-pronomini ilmaisee aikaa ja paikkaa, 

toista näkökulmaa tai tilannetta sekä informantin sisäistä maailmaa. 

5.3.1 Jaettu puhumisen tapa 

Puhekielessä se on määräisenä tarkenteena niin tavallinen puhutussa kielessä, että 

sen on katsottu tehtävältään lähestyvän määräistä artikkelia (VISK § 1418; Laury 

1996). Voidaankin siis kysyä, onko se tässä aineistossa artikkelimainen, määräi-

syyttä ilmaiseva puhekielen piirre. Klusterien ympäristön tarkastelu osoittaa se-

pronominille tehtäviä, jotka eivät koske pelkästään uudelleenmainintoja. Lähden 

<se suomen kieli> -klusterin analyysissa liikkeelle siitä havainnosta, että klusterit 

tuottavat jaettua puhumisen tapaa suomen kielestä. Tämän voi havaita taulukosta 

15, jossa riveillä 1–5 ovat ensin predikatiivirakenteeseen yhdistetyt tai liittomuoto-

jen osana olevat <se suomen kieli> -klusterit29 ja sitten muut samankaltaista dis-

kurssia tuottavat klusterit riveillä 6–12. 

                                                        
29 Klusterit <se suomen kieli> ja <että suomen kieli> ovat osin päällekkäisiä klusterin <suomen kieli on> 
kanssa. Lisäksi klusteriin kytkeytyy referoivia et(tä)-tapauksia. 
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Taulukko 15. Jaettu tieto. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1 on joutunu, miettimään niin kai se, suomen kieli on sillein niinku pysyny täällä.  

2 entist selkeemmin kokee että se suomen kieli, on nimenomasesti o- osa niinku omaa 

identiteettiä 

3 tavallansa niin vois, ajatella että se suomen kieli on silti jonkullainen niinku kultakanta, 

4 sitähän se just tarkottais et sit se suomen kieli on, haihtumassa ku, sitä ei  

5 että ei se välttämättä totta kai se, suomen, kieli, on, iso osa sitä suomalaisuutta  

    

6 ise on kuitenki hirveen tärkee se suomen kieli et millä sen sais niinku lapsesa piettyä  

7 kuinka Suomessa nyt sitte, kyllä se suomen kieli, mum mielestä osa, on niinku, 

suomalaisuutta, 

8 +: mutta, se että tietenki että mitä se, suomen kieli sittem merkitsee, suomen kieli on tietenki  

9 vuodet mitä oli Japanissa niin ei ei se suomen kieli ollu sillä lailla, arvokas. mutta sitte  

10 kuriositeettina kiinnostaa että kuinka se, suomen kieli oli noin sata vuotta sitten, Nisk-,  

11 japanilaisena. jollon se ehkä se suomen kieli, voi sitten ollaki semmonen, tärkeä, €:  

12 oj jääny nopeesti taka-alalle ja, se suomen kieli [erisnimi]:n suomen kieli on nopeesti 

huonontunu täss 

<Se suomen kieli> -klusteri yhdistettynä predikatiivirakenteeseen tuo esille säily-

vyyden, identiteetin ja arvon näkökulmat, joita käsiteltiin luvussa 5.1.1. Se on tässä 

yhteydessä mielestäni ilmaisemassa yhteistä tietoa, diskurssia suomen kielestä ja 

sen tilanteesta. Samaan tapaan Lauryn (1996: 167) mukaan yksi artikkelimainen 

se-pronominin käyttö on jaettua tietoa ilmaiseva se. Tosin Lauryn esimerkissä ja-

ettu tieto on samassa lausekkeessa se-pronominin kanssa: se - sienien keittämisen 

ja paistamisen tuoksu (Laury 1996: 167). Aineistossani taas jaettu tieto tulee <se 

suomen kieli> -klusterin jälkeen: se suomen kieli on, haihtumassa. Se ilmaisee 

kuulijoille tuttuun tietoon kytkeytyvää spesifiyttä eri tavalla kuin Lauryn esimer-

keissä. Aineistossani informantit viittaavat tunnettuun, oletettuun diskurssiin, joka 

on yhteinen, ja mahdollisesti siksi käyttävät suomen kielen yhteydessä tarkennetta. 

Taulukon 15 riveillä 6–12 myös muut kuin predikatiivirakenteeseen ja liitto-

muotoihin kytkeytyvät klusterit <se suomen kieli> jatkavat samankaltaista diskurs-

sia kuin <se suomen kieli> on -esimerkit. Näissä puhutaan ensinnäkin suomen kie-

len merkityksestä ja arvosta (hirveen tärkee, merkitsee, arvokas, tärkeä), ja toiseksi 

riveillä kuvataan kielen säilymistä tai pysymistä – lähinnä omien lasten kielen nä-

kökulmasta. Boydin ja Palviaisen (2015: 67) mukaan säilyvyysdiskurssi yhdiste-

täänkin usein identiteettiin. Tätä ajatusta diskurssin tasolla näyttäisi jatkavan jaet-

tua tietoa luova <se suomen kieli> -klusteri. 
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Klusterilla <se suomen kieli> on yhteys jaettuun diskurssiin kielen merkityk-

sestä ja kielen säilyttämisestä. Taulukon 15 esimerkeistä selviää kuitenkin toisen-

lainen mahdollinen motivaatio klusterille: niissä otetaan etäisyyttä suomen kieleen. 

Tätä näkökulmaa käsittelen seuraavaksi. 

5.3.2 Etäisyyden luominen 

Suomen kieleen luodaan <se suomen kieli> -klusterin avulla etäisyyttä. Käsittelen 

kolmea tapaa, joilla informantit luovat itsestä etäännytettyä puhumisen tapaa. He 

rakentavat klusterin ympärillä ensinnäkin spatiaalista tai temporaalista etäisyyttä 

kieleen. Toiseksi informantit puhuvat suomen kielestä toisen henkilön tai toisen 

tilanteen näkökulmasta ja luovat siten välimatkaa. Kolmanneksi suomen kieli vielä 

asetetaan itsestä kauemmas, kun selostetaan omaa sisäistä maailmaa. Toiseen ai-

kaan, paikkaan tai tilanteeseen siirtyminen <se suomen kieli> -klusterin avulla tuo 

diskurssiin toisen kontekstin ja siten toisia ääniä (ks. esim. Kalliokoski 2005: 34). 

Tapauksia yhdistää se, että niissä puhutaan siitä suomesta jossain kaukana. <Se 

suomen kieli> -klusteri ja siinä käytetty pronomini toimivat itsestä etäännyttävänä 

puhumisen tapana, kun muut henkilöt, paikat ja kontekstit ovat niitä, joiden näkö-

kulmasta suomen kielestä puhutaan. 

Osassa <se suomen kieli> -tapauksissa pronominilla on demonstratiivinen 

merkitys, jolloin pronominilla luodaan etäisyyttä puhujan ja suomen kielen välille. 

Silloin on kyse kielen rakenteen tasolla pronominin perinteisestä tehtävästä osoittaa, 

kenen huomiopiirissä olevaan asiaan pronominilla viitataan. Se-pronomini viittaa 

puhuteltavan huomiopiirissä olevaan (VISK § 722), joten sillä informanttini mah-

dollisesti luovat etäisyyttä keskustelun kohteeseen, suomen kieleen. Lauryn (1997) 

mukaan pronomineilla ilmaistaan tarkoitteen sisältymistä puhujan tai kuulijan huo-

miopiiriin eli inkluusiota tai ekskluusiota. Tila voidaan mieltää joko fyysiseksi tai 

abstraktiksi sosiaaliseksi tilaksi, joka on jatkuvasti liikkeessä. (Laury 1997.) Infor-

manttini sisällyttävät asioita omaan havaintopiiriinsä tai sulkevat niitä pois ja siten 

etäännyttävät asioita itsestään. Aineistossa tällaiseen etäännyttämiseen vihjaavat 

<se suomen kieli> -klusterin välittömässä ympäristössä olevat, paikkaan ja aikaan 

viittaavat kielenainekset. 

Informantit luovat selostuksissaan siirtymiä ajassa ja paikassa ja suhteuttavat 

siten suomen kielen itsestään etäämmälle. Informantti asettaa itsensä katsantokul-

maan, jossa <se suomen kieli> saa tiettyjä merkityksiä tai luonnehdintoja eri ajassa 

taulukon 15 riveillä 9 ja 10 (vuodet mitä oli Japanissa, noin sata vuotta sitten) tai 



133 

eri paikassa riveillä 7 ja 9 (Suomessa, Japanissa). Monesti näissä kuvattiin tunte-

muksia suomen kielestä tai sen puhumisesta Suomessa vieraillessa, jolloin ilmei-

sesti on tarve etäännyttää puhetilanne ja kieli eri kontekstiin. Informantit esimer-

kiksi pohtivat omaa suomen kieltään eri tilanteissa Suomessa ja vertaavat sitä ny-

kyiseen Suomessa puhuttuun kielimuotoon. Osa se-pronominin luomasta kaukai-

suudesta tuleekin ehkä siitä, että informantit puhuvat Suomessa puhutusta suomesta, 

jolloin kieli on heidän näkökulmastaan ajallisesti ja fyysisesti etäinen. 

Toinen etäännytyksen keino on se-pronominin tapa ilmaista klusterissa toista 

näkökulmaa tai eri tilannetta. Taulukon 15 rivillä 11 tästä on vihjeitä. Siinä viitataan 

jonkun muun henkilön tilanteeseen, ei puhetilanteeseen, ja sillä lailla puhutaan kau-

kaisesta itsestä etäännytetystä suomesta. Siinä puhuja asettaa suomen kielen kau-

emmas itsestään demonstratiivisesti ja puhujan näkökulma on jollain tapaa ulko-

puolinen, sillä siinä informantti miettii mahdollisen lapsensa suhdetta suomen kie-

leen, kuten esimerkki 22 havainnollistaa. 

22. Lauri: et se -, lapsi tulee varmaan kasvamaa, periaatteessa kolmikielisenä. - - 

minkä hän kokee sitte äidinkieleksi niin varmaan, sitten riippuu siitä, paljolti 

siinä missä hän kasvaa ja, miksi hän sitte indentifioi ittensä elikkä, voisin ku-

vitella että, mikä varmaan riippuu aika paljo varmaan myös ulkonäöstä, eli 

jos sanotaa että hän, - - syntyy, länsimaalaisen näköisenä täällä, Japanissa 
niin voi olla että hän identifoi ittensä tämmösenä suomalaisen, japanilai-
sena. jollon se ehkä se suomen kieli, voi sitten ollakki semmonen, tärkeä, 
hänelle. tai jos hän puolestaan syntyy aasialaisen näköisenä, tuota, Suomessa, 

niin voi olla että hän niin pitää itteään aina, tämmösenä japanilaisena joka 

ov vaan kasvanu, Suomessa -. 

Lauri kommentoi kieltä ja sen tärkeyttä mahdollisen tulevan lapsensa kannalta, ei 

omasta näkökulmastaan, ja tuo esiin mahdollisuuksia kielen tärkeydestä. Hän kyt-

kee lisäksi kuvitellun tilanteen paikkaan (Japanissa) ja identiteettiin (identifioi it-

tensä tämmösenä suomalaisen, japanilaisena). Lisäksi hän käyttää lapsen ulkonä-

köä (länsimaalaisen näköisenä) indeksinä30 suomen kielelle ja sen tärkeydelle (se 

suomen kieli, voi sitten ollakki - tärkeä) (ks. ulkonäön ja kielen yhteydestä esim. 

Zhang & Harzing 2016: 776). Vastaavasti hän arvelee aasialaisen ulkonäön vaikut-

tavan japanilaiseen identiteettiin Suomessa. Etäännytyksissä informantit tuovat las-

tensa näkökulman kieleen: he puhuvat ikään kuin toisen puolesta tai toisen henki-

lön tilanteesta ja kielestä. Näin oli myös taulukon 15 rivillä 12, jossa isä puhuu 

                                                        
30 Indeksisyydestä esim. Eckert 2012 lähteineen. 
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tyttärensä tilanteesta ja huonontuneesta suomen kielen taidosta sekä kielen merki-

tyksen vähenemisestä arkipäivässä: suomi oj jääny nopeesti taka-alalle ja, se suo-

men kieli [erisnimi]:n suomen kieli on nopeesti huonontunu. Samoin toinen isä to-

teaa lapsensa kielenoppimisen tilanteesta: omalla tyttärellä tietenki on sitte ne 

kaikki, mahdollisuudet, oppia se, suomen kieli. 

Paitsi lasten näkökulman myös aivan toisen äänen tuominen etäännytykseen 

on aineistossa esillä. Informantit puhuivat japanilaisista, jotka haluavat tietää suo-

men kielestä. Silloin <se suomen kieli> etäännyttää suomen kieltä koskevat kysy-

mykset toisten suusta kuulluiksi: ku japanilaiset kyssyy että, no onks se suomen 

kieli vähän niinku ruotsi tai norja. Toista ääntä merkitään referoivilla että-lauseilla, 

mutta se-pronomini on osaltaan ilmaisemassa kertojasta itsestä erotettavaa puhujaa 

ja näkökulmaa kieleen. 

Klusteri <se suomen kieli> etäännyttää suomen kielen toisen paikan, ajan, nä-

kökulman tai tilanteen kannalta. Paikkana voidaan mielestäni nähdä lisäksi oma 

sisäinen maailma, johon informantti suhteuttaa suomen kielen. Aineistossa oli 

muutamia tällaisia tapauksia. Informantit asettavat niissä vastakkain oman sisäisen 

maailmansa, johon suomen kieli sijoittuu (siellä sisällä), ja vertaavat sitä ulkoiseen 

nykytodellisuuteen (tällä hetkellä). Sisäisen maailman luulisi olevan informanttia 

lähellä, eikä sen ilmaisemiseen silloin käytettäisi se-pronominia etäännyttämistar-

koituksessa. Voi olla, että pronominin tehtävä on kuitenkin etäännyttää sisäinen ja 

ulkoinen todellisuus. Joonas kuvaa esimerkissä 23 itseään ja kieliään kerroksina. 

23. Joonas: - - jos mun pitää niinku kuoria kerroksia pois itestä, niin kyllä siellä 
sisällä, kaikista vahvimpana se suomen kieli lopulta ois. vaikka tällä hetkellä, 

onki, japani on, jokapäiväinen ja, - käyttää sitä, - jokapäiväisessä elämässä 

elää elämää japaniksi ja, tietysti töissä myös englanniksi mutta, kyllä se niinku 

se identiteetti ehkä ois semmonen, mitem mä sanoisin sen että suomen kielestä. 

Niko ilmaisee esimerkissä 24 sisäisen maailman ja muun maailman kontrastia, 

tässä tapauksessa suomalaisuuden ja suomen kielen suhteesta. 

24. Niko: - - sem mielestä se on amerikkalainen, mutta koska se mulle puhhuu 

suomia nii kyllä - - minum päässä, se saattaa olla suomalainen. vaikka se 
suomen kieli nytte saattas olla aika huonoo - - 

Niko asettaa vastakkain ulkoisen todellisuuden ja omat ajatuksensa, kun hän puhuu 

kielitaidosta. Hän kuvaa toisen henkilön suomen taitoa ja arvottaa sitä (huonoo). 
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Nikon selostus ei ole poikkeus, vaan etäännytyksillä näyttää olevan yhteys negatii-

visten asioiden ilmaisemiseen. Etäännytykset rakentavat aineistossa affektiivista 

puhetapaa kielistä. 

Taulukossa 15 kumottiin suomen kielen arvo (rivi 9) ja puhuttiin suomen kielen 

taidosta (rivi 12): se ei ollu arvokas ja on huonontunu. Informantit puhuvat ikään 

kuin pahoitellen suomen kielen käytön ja merkityksen vähenemisestä sekä kielen 

käymisestä etäiseksi. Tämä välittyi tavalla tai toisella klusterin <se suomen kieli> 

ja sen ympäristön rakentaman etäännytyksen kautta. Niissä suomen kieli edellisten 

lisäksi esimerkiksi ei tunnu luontevalta ja jää melko vähälle. Kaiken kaikkiaan ti-

lanteen jaettuus ja etäännytykset ovat sidoksissa affektiin siten, että ilmeisesti ne-

gatiivisen asian suomen kielestä voi kertoa, kun se on jaettu tai etäännytetty se-

pronominilla. Ei-toivottuna asiana saatetaan pitää lisäksi sitä, että äidinkielestä pu-

hutaan haastattelutilanteessa negatiivisesti, joten suomesta täytyy puhua itsen ul-

kopuolelta. 

Pronominit ovat puhutussa kielessä tyypillisiä, eikä siinä mielessä ole yllättä-

vää, että aineistosta pintautuu pronomineja sisältäviä klustereita. Korpusmenetel-

mällä saa kuitenkin esiin lausekkeen, jossa pronomini se tuottaa diskursseja ja tuo 

uutta tutkittavaan aiheeseen. Tämä on diskursiivisesta näkökulmasta mielestäni 

hieman odottamaton tehtävä demonstratiivipronominille. 

5.4 Klusteri <japanin kieli on> 

Hakusanan japan* yleisin klusteri <japanin kieli on> kytkeytyy evaluaatioihin, ja 

klusterit ovat useimmiten predikatiivirakenteiden osana. Japanin kieltä luonnehdi-

taan useammin kuin suomen kieltä, jonka klustereissa luonnehdinnat ja määrittelyt 

jakautuivat melko tasaisesti. Puhumisen tavat suomen kielestä ovat mahdollisesti 

informanteille tutumpia – ne ovat toistuneet heidän kasvuympäristössään –, joten 

suomelle on helpompi laittaa määrittelevä nimilappu. Japania taas kuvaillaan edel-

leen enemmän kuin vierasta kieltä ja puhutaan vaikkapa sen ominaisuuksia. Tämän 

informantit tekevät melko epäyhtenäisellä tavalla (vrt. diskurssi vaikeasta ja ek-

soottisesta suomen kielestä, luku 5.1.4.). Siinä, miten predikatiivit ja niiden nostat-

tamat diskurssit ryhmittyvät, ei ole japanin kielen tapauksessa samanlaista yhtenäi-

syyttä kuin klusterin <suomen kieli on> diskursseissa. Yksi syy voi olla se, että 

japani-klustereita on määrällisesti vähemmän kuin suomi-klustereita, joten ryhmi-

teltävää on vähemmän. Huomattava on vielä se seikka, että <japanin kieli on>  
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-klusterin sisältämä olla-verbi ei ole yhteydessä liittomuotoihin (vrt. klusteri <suo-

men kieli on> luku 5.1.6), eikä klusteri siten rakenna ajallista ulottuvuutta diskurs-

siin. Lisäksi vielä <japanin kieli on> -klusterin ympäristöissä ja predikatiiviraken-

teissa ilmenee enemmän epävarmuutta kuin vaikkapa suomen kielen kohdalla. Esi-

merkiksi japanin predikatiivirakenteista klusterin yhteydessä puolet on sellaisia, 

joissa ei predikatiivi tule suoraan olla-verbin jälkeen vaan ennen sitä on erilaisia 

epävarmuuden ilmauksia. Toisin sanoen haluttua kuvailua tai luokittelua japanista 

ei sanota yhtä varmaan sävyyn kuin vastaavasti suomen kielestä. 

Käsittelen <japanin kieli on> -klusterien analyysissa ensin sitä, kuinka japa-

nista puhutaan taitona. Sitten keskityn diskurssiin, jossa kuvataan kielten valtasuh-

teita ja ominaisuuksia (huono, vahvin, kiero, joustava, omaperänen). Näissä kai-

kissa keskeisiä ovat japanin kielen luonnehdinnat ja kuvaukset. Sitten käsittelen 

vielä keskustelukysymyksistä nousevia japanin nimityksiä: ne ovat luokittelevia tai 

määritteleviä (kommunikaatioväline, sivistyksem perusta) ja vastaavanlaisia kuin 

suomen kielellä (ks. luku 5.1.5). 

5.4.1  Kielitaito 

Japanin kielestä rakennetaan klusterin <japanin kieli on> kautta diskurssia taitona. 

Se aktivoituu klusteriin yhdistyvissä adjektiiveissa, kuten taulukko 16 havainnol-

listaa. Japanissa kieltenopetus ensinnäkin on Suomeen verrattuna testikeskeistä (ks. 

esim. Nagatomo 2016: 10, 26), ja voi olla, että informantit tuottavat diskurssia kie-

litaidosta tässä valossa. Toiseksi japanin taito on äärimmäisen keskeinen Japanin 

kontekstissa jo yksistään arkielämän sujumisen kannalta, joten diskurssi kielitai-

dosta voi aktivoitua tästä yksinkertaisesta syystä. 

Taulukko 16. Kielitaito. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1 selittääm mitää. tietysti muj  japanin kieli on  hyvi huono, muutenki mutta, kyllähän  

2 edes oppisin kunnolla. ?: että muj  japanin kieli on  niin huonoa että tuota, öö että niinku  

3 vuotta, niin saattaa olla että mun  japanin kieli on,  seittemänkymmenen vuoden päästä 

parempi  

4 ruosteessa mutta, japa- *: nii nii,  japanin kieli on  tällä hetkellä varmaan vahvin. öö että  

5  nyt ku mä oon Japanissa nii muj  japanin kieli on  paljo vahvempi, ja nyt mä oon koko  

6 niinku että minkähällainen mun  japanin kieli on.  !: ja sitte ku on näitä testejä sitte ulk 

Informantit arvottavat taulukon 16 tapauksissa lähes poikkeuksetta omaa kielitai-

toaan, minkä voi havaita omistusta ilmaisevasta pronominivalinnasta (mun), joka 
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edeltää klusteria. Se viittaa kielimuotoon: ’se japani, jota minä puhun’. Kieltä ku-

vaillaan predikatiivirakenteissa kehnoksi (hyvi huono; niin huonoa; parempi), ja 

vaikka informantit eivät eksplisiittisesti puhu kielen osaamisesta, tulkitsen heidän 

viittaavan nimenomaan kielitaitoon. Rivillä 6 informantti pohtii osaamisensa tasoa: 

minkähänlainen mun japanin kieli on ja puhuu testeistä, joilla kielitaitoa mitataan. 

Rivien 1–2 kuvauksissa taas yksi informantti, Veijo, kertoo kielitaidostaan, joka on 

useilla osa-alueilla huonoa: ev voi keskustella. että mä en tiedä tarpeeksi sanoja ja 

kielioppi myöskin on, liian huonoa. Riveillä 3 ja 4 taas pohditaan kielitaidon muu-

tosta: mietitään, minkälainen japanin kieli on tällä hetkellä verrattuna johonkin toi-

seen ajankohtaan, tai esimerkissä 25 Pertin tavoin pohditaan kielitaitoa tulevaisuu-

dessa (taulukon 16 rivi 3). 

25. Pertti: - - äidinkieli ei oo mum mielestä - - parhaiten osaamasi kieli et se voi 
vielä - - muuttua - - jos mä asun täällä Japanissa sanotahan vielä että, - - 

seittemänkymmentä vuotta, niin saattaa olla että mun japanin kieli on, seitte-
mänkymmenen vuoden päästä parempi ku mun suomen kieli. 

Pertti analysoi keskustelukysymyksissä kuvailtuja äidinkielen määritelmiä. Hänen 

mielestään äidinkieltä ei voi määritellä taidon perusteella (vrt. Skutnabb-Kangas 

1988), koska taito on muuttuva ominaisuus. Hänen mukaansa muutoksen mahdol-

lisuus kielitaidossa on olemassa (voi vielä muuttua), mutta hän sijoittaa sen melko 

pitkälle aikajänteelle ja ilmaisee kommentissaan varauksia monessa kohdassa ja eri 

tavoin. Pertti käyttää modaaliverbejä voida ja saattaa ilmaisemaan muutoksen epä-

varmuutta ja asettaa muutokselle vielä ehdon: jos hänen kotinsa on edelleen Japa-

nissa. Lisäksi Pertti jättää kommentissaan vielä sanomatta, mitä japani hänelle mer-

kitsisi vuosien päästä, jos kielitaito olisi suomea parempi. Myös toiset informantit 

kytkevät japanin kielen osaamisen omaan elämäntilanteeseensa. Joonas ja Sanna 

puhuvat esimerkeissä 26 ja 27 taidosta adjektiiveilla vahvin ja paljo vahvempi (rivit 

4–5) viitaten omiin kykyihinsä. 

26. Joonas: - - mä oon tykänny paljo kieliä, opiskella. erilaisia monet niistä on 

kyllä aika hyvin ruosteessa mutta, - - japanin kieli on tällä hetkellä varmaan 
vahvin. 

27. Sanna: koska tota nii nyt ku mä oon Japanissa nii muj japanin kieli on paljo 
vahvempi, ja nyt mä oon koko ajan siinä japanilaises ympäristös. 

Joonas puhuu kielitaidosta, mikä ilmenee esimerkin 26 laajennetussa kontekstissa 

verbivalintana (opiskella) ja opiskeltuihin kieliin liitettynä kuvailuna (ruosteessa). 

Sannan tapauksessa viittauksesta kielitaitoon kertoo klusteriin liitetty omistuksesta 
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kertova pronomini (muj). Molemmissa esimerkeissä on esillä kielitaidon mahdol-

lisuus muuttua (tällä hetkellä; Japanissa; japanilaises ympäristössä). Identiteetin 

tavoin (ks. luku 5.1.1) kielitaito näyttäytyy diskurssissa ympäristön kielestä ja in-

formanttien omista kielenkäyttömahdollisuuksista riippuvaisena ja on siten altis 

muutokselle. Huomattavaa on, että näissä tapauksissa japanin kieli ja sen vahvuus 

tai heikkous (kielitaidossa) ei asetu kilpailuasemaan suomen kielen kanssa. Esimer-

keissä 26 ja 27 saattaa omien kykyjen arvioinnin sijaan olla kyse kielten valtasuh-

teista, jotka ilmentyvät kielitaidon arviointina. Sen sijaan toisenlaisesta vahvuu-

desta kertoo kielen käyttöön kytkeytyvä ilmaus aika vahva osuus, jossa ei enää ole 

kysymys kielitaidosta. Näitä tapauksia oli <japanin kieli on> -klusterin yhteydessä 

vain kaksi, joten esittelen ne tässä: 

Taulukko 17. Kielten valtasuhteet. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1  mä puhun niin, siinä on taas se,  japanin kieli on, +: enemmän pääosassa. suomen kieli  

2 mutta, kyllä se tarkottaa sitä että se  japanin kieli on siinä aika vahva, osuus, jos puhutaan  

Taulukossa 17 rivin 2 esimerkissä luonnehdinta vahva viittaa kielen käyttömääriin 

ja sitä kautta kielten valta-asemiin omassa elämässä eli siihen, millä kielellä on 

enemmän käyttöaikaa ja -tarkoituksia. Tämä käy ilmi, kun tarkastellaan konkor-

danssin laajennettua kontekstia esimerkissä 28. 

28. Pertti: - - monikielisyys määritetää site että paljoko - käyttää - jotain kieltä, 
tiettynä ajajjaksona, että jos kuukauden sisällä, käyttää kymmenen prosenttia 

suomea, kakskytprosenttia englantia ja seitkyt prosenttia japania niin, kyllä se 

on monikielisyyttä. mutta, kyllä se tarkottaa sitä että se japanin kieli on siinä 
aika vahva, osuus, jos puhutaan puhekielestä. 

Pertti näkee monikielisyyden resursseina (ks. resursseista luku 3.2.3) ja kielen käyt-

tömäärinä ja suhteuttaa sitä kautta eri kielten valtaosuuksia elämässään. Hän mai-

nitsee domeenin, japanin vallitsevan alueen, vahvan osuuden puhekielessä. Infor-

manteilleni on tyypillistä eritellä kielenkäyttöään eri osa-alueilla ja sillä tapaa jakaa 

kielen käyttöalueita. Monet jaottelevat puhutun, kirjoitetun ja internetissä käytetyn 

kielen domeenit. Kysyin haastattelussa kielenkäytön domeeneista: mitä esimer-

kiksi puhutaan kotona tai töissä. Monet informantit kuitenkin mieluummin erotte-

livat puhutun ja kirjoitetun kielen eri domeeneille, mitä en ollut edes ymmärtänyt 

kysyä. Domeenijaottelun lisäksi aineistossa on kohtia, joissa suoraan osoitetaan 
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kielten valtaa toisiinsa nähden. Taulukon 17 rivillä 1 on esimerkki tällaisesta puhu-

misen tavasta. Kuten esimerkistä 29 huomaa, sekin on Pertin tuottama. 

29. Pertti: - - mitä mä kirjootan taikka luen - - dominoi aika paljo englannnin 
kieli, mutta sitte taas mitä mä puhun niin, - - japanin kieli on, enemmän 
pääosassa. 

Esimerkissä 29 on esillä kielten työnjako eri osa-alueille ja tehtäviin. Englannilla 

on kirjallisia tehtäviä, mutta japani hallitsee puhuttua kieltä. Pertin kommentissa on 

läsnä informanttieni tapa rakentaa ympäristön vaikutusta oman kielitilanteensa 

kautta. Kun he jakavat kieliä tehtäviin ja domeeneille, he eivät puhu suoraan kielten 

valtasuhteista yhteiskunnassa, mutta heidän selontekonsa heijastelevat Japanin kie-

litilannetta. Englannin domeeni on usein internet ja siellä luettu ja kirjoitettu kieli 

oletettavastikin siksi, että sitä ei japanilaisessa yhteiskunnassa juuri käytetä vaan 

yhteiskunnan kieli on japani (ks. esim. Kavanagh 2013). 

5.4.2 Kieli ominaisuuksina 

Japanin kieltä luonnehditaan klusterin <japanin kieli on> kautta erilaisin ominai-

suuksin, jotka eivät muodosta selkeästi yhtä ryhmää. Taulukon 18 riveillä 1–5 omi-

naisuudet näyttävät jollain tavalla kertovan kielen vaikeudesta. Rivit 6–8 taas ku-

vaavat kielen piirteitä, joissa vertaillaan eri kielten erilaisia ulkoisia tai rakenteelli-

sia ominaisuuksia. 

Taulukko 18. Kielen ominaisuudet. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1 niinku kuitenki, jotenkis se japanin kieli on jotenki niim monimutkanen sillein että 

2 paljonki ehkä miettinym mutta, no  japanin kieli on, se on, ehkä semmonen hyvin niinku 

omaperänen  

3 lähellä &: ja ehkä tulee ystäviks mut  japanin kieli on hyvin etäinen kieli. &: jos verrataan  

4  $: että siinä mielessä niinku, 

jotenki, 

japanin kieli on niin kiero, jollain tavalla. $: et suoraa  

5 haluukaa ku pois täältä &: joo, ja sit japanin kieli on, no, se, siin on kaks puolta. et toisaalt  

    

6 taikka verbinä. +: ja japanin, japanin kieli on  mum-, lopuksi kanssa aika, joustava  

7 sitä, mut mä epäilisin että ku tota ni, japanin kieli, on,  tota nii, lausunnaltaan, sitä lausutaa  

8  @: niin tota nii öö, mum mielestä japanin kieli on,  joko, about samassa ku suomi tai  
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Japanin kieltä kuvaillaan taulukon 18 predikatiivirakenteissa adjektiiveilla moni-

mutkanen, omaperäinen, etäinen, joustava ja kiero (rivit 1–4 ja 6). Näistä kaksi 

ensimmäistä näyttää samankaltaiselta puhumisen tavalta kuin <suomen kieli on> 

 -klusterin yhteydessä aktivoituneessa diskurssissa vaikeasta ja eksoottisesta kie-

lestä (luku 5.1.4). Laajennettujen konkordanssien tarkastelu kertoo kuitenkin, että 

näissä tapauksissa on kyse erilaisesta monimutkaisuudesta, kuten rivien 1 ja 2 laa-

jennetut konkordanssit esimerkeissä 30 ja 31 havainnollistavat. 

30. Sara: - - se japanin kieli on jotenki niim monimutkanen sillein että siinä on 

kaikki nämä kohteliaisuussäännöt ja semmoset ja sitte ku mennee sekasin ja 

ei nyt muista että mitä kohteliasuusmuotoa pitäis käyttää - - 

31. Sara: - - japanin kieli on, - - ehkä semmonen hyvin - omaperänen että siinä 

on kaikkia semmosia tosi omaperäisiä - näitä sanontoja ja semmosia muotoja 

ja semmosia. - - eri kohteliaisuusmuodot,- - 

Molemmat esimerkit ovat Saralta, ja niissä japanin monimutkaisuus ja eksoottisuus 

ovat sidoksissa kielen sosiaalisiin normeihin, kohteliaisuussääntöihin. Sara kyllä 

puhuu niistä esimerkissä 30 kielen rakenteen kautta kohteliaisuusmuotoina, mutta 

kyse ei ole samalla tavalla pelkästään vaikean kieliopin kuvailusta kuten suomen 

kielen tapauksessa. Saran selonteossa kietoutuvat yhteen kielen käyttö – sosiaaliset 

säännöt – ja kohteliaisuusmuodot japanin kieliopin osa-alueena. Ne ilmeisesti yh-

dessä tekevät kielestä monimutkasen. Japanista ei siis klusterin <japanin kieli on> 

ja sen kanssa ilmenevien predikatiivirakenteiden perusteella puhuta samassa mer-

kityksessä vaikeana kuin suomen kielestä (vrt. luku 5.1.4). 

Kohteliaisuus pintautuu esimerkkien 30 ja 31 lisäksi muissakin taulukon 18 

tapauksissa. Sen avulla ei selitetä ainoastaan japanin vaikeutta tai monimutkai-

suutta, vaan se ilmenee japanin muistakin ominaisuuksista puhuttaessa. Rivillä 3 

oleva kuvaus hyvin etäinen kieli jatkaa samaa diskurssia sosiaalisista normeista, 

kuten sen konteksti esimerkissä 32 osoittaa. 

32. Maisa: - - japanin kieli, jos sie puhut sillä kohteliaalla, - japanin kielellä, - - 
se luo hirveest etäisyyttä ihmisten välille kommunikoinnissa missä sit taas 

englanti nin ei, niin hirveest luo, sit etäisyyttä et - - pystyy - - olla sit ihmist 

niinku lähellä ja ehkä tulee ystäviks mut japanin kieli on hyvin etäinen kieli. 

Maisa kontrastoi englannin kielen ominaisuudet japaniin: englanti antaa mahdolli-

suuksia ihmisten välisessä kanssakäymisessä, mutta japani sulkee ne pois kohte-

liaisuussäännöillä. Maisan kommentissa tulee ilmi vastakohta englannin ja japanin 
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välillä. Ensimmäinen luo läheisyyttä ihmissuhteisiin, jälkimmäinen muodostaa vä-

limatkoja kohteliaisuussääntöjen takia. Maisa kuvaa yksilön näkökulmasta, kuinka 

tämä ongelma elää kielen kautta sosiaalisissa suhteissa. Englannilla on mahdollista 

luoda ihmissuhteita (ehkä tulee ystäviks), mutta Maisan sanavalinnat implikoivat, 

että japanin kielestä ei voi sanoa samaa. Esimerkissä 33 rivillä 4 taas Krista puhuu 

kierosta japanin kielestä. Siinä hän rakentaa ongelmallista suhdetta kieleen ja tekee 

sen kuvailemalla hänelle vieraita sosiaalisia sääntöjä kielessä ja kielenkäytössä. 

33. Krista: - - paljo, japanilaiset käyttää - sitä gaijinta. puhuvat - ulkopuolisesta. 

- - eihän se - pahalla tavalla oo sanottu mutta, jollain tavalla se tuntuu - et 

jätetään tavallaan - sen yhteisön ulkopuolelle, puhumalla - ulkopuolisesta. 

että siinä mielessä - jotenki, japanin kieli on niin kiero, jollain tavalla. ((nau-

raa)) et suoraa ei sanota, mutta kuitenki sitte niinku vihjataan - -. 

Kielenkäyttötavat tai kohteliaisuus tuottavat Maisan ja Kristan esimerkeissä yhteis-

kunnallisen näkökulman. Informantit kuvaavatkin kulttuurieroja kielenkäytön so-

siaalisten normien kautta. Krista ponnistelee esimerkissä 33 koettaessaan selittää 

kielen sosiaalisia eroja, jotka eivät ehkä suoranaisesti näy kielenkäytössä muuten 

kuin että sosiaaliset kielenkäyttösäännöt pitää oppia (ks. myös Hakanen 1999: 239

). Esimerkissä toistuvat jollain tavalla, jotenki ja niinku kertovat yrityksestä kuvata 

abstrakteja ja näkymättömiä sääntöjä, joita hän ei voi kommenttiinsa konkretisoida. 

Kuvaus suoraa ei sanota toistuu toisillakin informanteilla, ja kysymys mitä ilmei-

semmin on kulttuurisista tavoista käyttää kieltä ja esimerkiksi neuvotella asioista. 

Krista puhuu vihjaamisesta ja antaa siitä esimerkiksi nimityksen gaijin 外人 

(WWWJDIC 2017 s.v. gaijin), joka tarkoittaa ’ulkomaalaista’ mutta samalla (kir-

jaimellisesti) ’ulkopuolista’ (ihmistä),31 kuten Kristakin kertoo. 

Edellä on esitelty <japanin kieli on> -klusteriin kytkeytyvät puhumisen tavat 

kielen sosiaalisista normeista. Taulukon 18 riveillä 6–8 on lisäksi esillä kuvauksia, 

joissa puhutaan japanin kielen ulkoisista, aistein havaittavista tai vertailtavista omi-

naisuuksista. Rivillä 7 puhutaan lausumisesta ja verrataan japania suomeen (sitä 

lausutaa hyvin paljo niin ku suomea). Rivit 6 ja 8 taas eivät suoraan paljasta, mil-

laisesta puhumisen tavasta on kyse, mutta joustava ja about samassa ku suomi ovat 

puhetta kielen rakenteesta tai ulkoisista ominaisuuksista. Ensimmäisellä viitataan 

lainasanojen muodostamiseen (ks. tarkemmin luvusta 5.1.6). Jälkimmäisessä puo-

lestaan jälleen verrataan japania suomeen, tällä kertaa puhenopeuden osalta. Edellä 

                                                        
31 Merkki 外 tarkoittaa muun muassa ’ulkona, ulkopuolella’(WWWJDIC 2017 s.v. gai); 人 taas merkit-
see ’henkilöä, ihmistä’(WWWJDIC 2017 s.v. jin). 



142 

esitetyissä harvinaisissa tapauksissa informantit puhuvat japanista selkeimmin niin 

kuin vieraasta kielestä puhutaan – he antavat kielestä melko ulkokohtaisen kuvan, 

vaikka se on kaikille haastateltavilleni enemmän tai vähemmän tuttu. 

5.4.3 Keskustelukysymyksistä nousevat nimitykset 

Klusteriin <japanin kieli on> yhdistyy useita keskustelukysymyksistä nousevia ni-

mityksiä (ks. luku 5.1.5). Ne ovat japanin kieltä määritteleviä klustereita, kun tähän 

asti olen käsitellyt japanin kieltä rakentavia luonnehdintoja, jotka ovat ensin mai-

nittuja yleisempiä. Keskustelukysymysten aktivoimia nimityksiä ei yleensä perus-

tella aineistossa. Informantit eivät myöskään selitä, miksi japani nimetään vaikkapa 

kommunikaatiovälineeksi tai sivistyksen perustaksi (sama tilanne on suomen kielen 

klustereissa luvussa 5.1.5). Tämä on havaittavissa taulukossa 19. 

Taulukko 19. Keskustelukysymyksistä nousevat nimitykset. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1  se on niinkun, perustaa, olisko se,  japanin kieli on kommunikaatioväline, “:virallinen 

kieli,  

2  perusta minulle aika paljon  japanin kieli on sivistyksem perusta koska mä olin  

3 niin sitä pittää. €: €: ja tuota, okei, japanin kieli on sitä ja oma kieli se ei ole se ei oo 

sivistyksem perusta. 

4  oikeestaan toi niinku, toi,  japanin kieli on  se mutta nyt ainoo mikä tuntuu 

semmoselta työkalulta 

5 ympäröivää niinku ympäristöä, 

jossa 

 japanin kieli on  se, niin sanottu kulttuurin kieli #: 

näim  

6 englantii. et ,nii et siinä mielessä se  japanin kieli on  a-, ei oo nii usein lingua franca  

Klustereiden ympäristöissä on lisäksi esimerkkejä, joissa jokin nimitys todetaan 

japanin kielelle sopimattomaksi (ei oo - - lingua franca; oma kieli se ei ole se ei oo 

sivistyksem perusta). Rivin 4 laajennetusta konkordanssista näkyy, että Niko perus-

telee työkalu-nimitystä jonkinlaisella tottumattomuudella japanin käyttöön. Esi-

merkissä 34 hän tarkentaa nimitystä seuraavasti: 

34. Niko: japanin kieli on se mutta nyt ainoo mikä tuntuu semmoselta työkalulta. 

että kun nyt mä en oop puhunu sitä niinku pitkä-, - siis, suhteessa vähiten. - 
vähitev vuosia - - 

Niko viittaa aikaan, jona hän on käyttänyt japania (vähitev vuosia), mistä seuraa 

hänelle kielen työkalumerkitys. Merkitys suhteutuu edellisessä esimerkissä aikaan. 
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Temporaaliset ulottuvuudet ovat aineistosta nousevissa diskursseissa selvästi läsnä, 

ja muutoksen mahdollisuus ja ympäröivä kulttuuri vaikuttavat kielelle annettuihin 

merkityksiin myös esimerkissä 35. Siinä Miika aktivoi japanin kielelle annetun 

merkityksen kulttuurin kielenä tietyssä kehyksessä, joka on ympäristö. 

35. Miika: - - suomi ei oo se kulttuurin kieli, niin siitä jos eteem päin miettii et 

mikä se tällä hetkellä sit ainaki omalla kohdalla olis niim mä väittäisin et se 

oj japani, ihan siitä syystä et mä asuj Japanissa, ja, oon nyt - kontaktissa 
japanilaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan jatkuvasti ja oon niinku osa tätä, 
ympäröivää niinku ympäristöä, jossa japanin kieli on se, niin sanottu kult-
tuurin kieli 

Miika nimeää japanin kulttuurin kieleksi, mutta tämä ominaisuus on sidoksissa 

paikkaan ja tilanteeseen, mikä käy ilmi muun muassa ajan ja paikan ilmauksista 

selonteossa. Perusteena nimityksen valinnalle on ympäristö ja yhteiskunta, johon 

Miika on kontaktissa ja jonka osa hän on. Miika rakentaa transnationaalia paikan 

ja tilan häilyvyyttä: muuttuvuus on olemassa kulttuurin ja kielen tasolla, ja riippuu 

paikasta, johon henkilö on kulloinkin asettunut (transnationalismista esim. Huttu-

nen 2006: 55). Miika on aiemmin nimennyt suomen äidinkielekseen, mutta kieleen 

sidonnainen kulttuuri rakentuu kuitenkin kulloisessakin olinpaikassa ja antaa tilaa 

joustavalle kieli-identiteetille. Aineistoni tilannesidonnaisissa diskursseissa näkyy 

se, että suomi ja japani ovat oman maansa valtakieliä, joita ei juurikaan osata 

muissa maissa. Omaa kieltä käytetään kotimaassa, mutta muita kieliä on opittava, 

jotta voi selviytyä ulkomailla. (Martin 2002: 41.) Tämä käsitys on informanteillani 

paitsi japanista myös suomesta. 

5.5 Klusteri <englanti ja japani> 

Sekä japanin että englannin klustereista toiseksi yleisin on rinnastus <englanti ja 

japani>. Koska tämä klusteri on molemmille yhteinen, käsittelen sen englanninkin 

osalta tässä. Frekventit englannin kielestä puhumisen tavat klusterien perusteella 

rakentuvat rinnastuksissa kahteen muuhun kieleen (suomi ja englanti ja englanti ja 

japani). Klusteri <englanti ja japani> aktivoi rinnastusten kautta kielten kontras-

teja ja siihen kietoutuvaa välineellisyyttä. Muita selkeitä puhumisen tapoja ei klus-

terin yhteydessä erotu. 
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5.5.1 Kielet välineenä 

Rinnastuksessa <englanti ja japani> rakentuu kielten merkitys välineenä, kuten 

taulukosta 20 voi havaita. Englantia ja japania kutsutaan sellaisilla nimityksillä, 

kuten työ ja työkaluja ja eniten käytetty kieli (taulukon 20 rivit 2 ja 5). Lisäksi kom-

mentoidaan, että niitä pystyy hyvin käyttämään (rivi 6). 

Taulukko 20. Klusteri <englanti ja japani>. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1 suomen kieli on niinku salainen ase, ja englanti ja japani  on edelleen niitä työ, ne on japani  

2 se on sitä, minun suomia. %: mutta ne englanti ja japani ja kaikki muut kielet ne on 

työkaluja. %:  

3 oma äidinkieli. ja sitten ov vaan nämä, englanti ja japani jota puhhuu. €: puhuksie ruottia. $: no 

4 tällä hetkellä *: että kyllä niinku se on englanti ja japani sitte ja suomi tietysti, omana 

äidinkielenä, 

5 Japanissa. eniten käytetty kieli on, englanti ja japani ehdottomasti. #: kyllä mä kans sanosin 

6 on paljon tärkeempi se että mul on englanti ja japani,  ja pystyn niitä hyvin käyttämään mua  

7 tällä hetkellä totta kai tärkein on, englanti ja japani että suomi ei oo sinällää tavalla 

tärkeä  

8  ajattelemaan nyt ulkomailla ollessa. $: englanti ja japani no, om, pakko pakko kerran puhua 

Klusterissa välineellisyys ilmaistaan kontrastoinnilla, jossa toisiinsa rinnastettuja 

japania ja englantia verrataan suomeen. Riveillä 1–4 suomelle annetaan ensin jokin 

merkitys ja sitten ilmaistaan, että japani ja englanti merkitsevät jotain muuta. In-

formantti kuvaa suomea omaksi äidinkieleksi (rivi 3) ja erottaa kahdelle muulle vä-

linetehtävän: jota puhhuu. Rivillä 1 suomi taas on salainen ase ja englanti ja japani 

saavat välineellisen merkityksen: ne ovat työ (ks. salainen ase luvussa 5.1.4). Sa-

moin rivillä 5 englanti ja japani rakentuvat käytön kautta, mutta sen sijaan laajen-

netusta konkordanssista huomaa, että suomen informantti nimeää seuraavasti: mun 

oman kulttuurin kieli. Rivillä 2 suomen kieli on oma puheen tapa, minun suomia, 

kun taas muut kielet ovat työkaluja. Oma puheen tapa erotetaan esimerkissä 36 

välineen ja kielitaidon merkityksistä. 

36. Niko: että ne on enemmän työkaluja - - siinä mielessä että - mää voin aina 

olla parempi, englannissa tai japanissa. mutta, - - voinko mää olla parempi 

puhumaa suomia. emmä usko koska - - emmä opettele että mitem mä puhun 

suomia. koska, jos mää yritäm muuttaa sitä että mitem mä puhun suomia 
sittem mää en oo ennää se sama ihiminen. että - - miten minä puhun suomia 
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se on sitä, minun suomia. mutta ne englanti ja japani ja kaikki muut kielet 
ne on työkaluja. 

Minun suomia Nikon mukaan tarkoittaa omaa puhetapaa, jossa kielen omaksumis-

mekanismit poikkeavat kahden muun kielen oppimisesta. Japanin ja englannin työ-

kalumerkitys rakentuu hänen selonteossaan oppimisen kautta. Lisäksi – päinvas-

toin kuin kahden muun tapauksessa – suomi kiinnittyy Nikon identiteettiin. Jos hä-

nen puhetapansa muuttuu, oma persoona muuttuu samalla (kielen ja persoonalli-

suuden yhteydestä esim. Dewaele 2016). Joonas (rivi 4) erottelee esimerkissä 37 

japanille ja englannille eri arvon kuin identiteettimerkityksen saavalle suomelle: 

37. Joonas: - - tietysti englanti oli hirveen, vahva ja, pääkieli, - ennen tänne tuloa 

on totta kai vieläki - se on - - työkalu yleiskalu joka sopii joka paikkaan. - - 

japanin kielen, - - eli se on -, niin, arvokas, - että se on, kasvanu eksponen-
tiaalisesti et se ei oo enää mikään, sitä ois kiva opiskella tai ois coolia osata 

vähäm puhua. että siitä on tullu jo, - - ihan normaali kieli. - - se on jopa tällä 

hetkellä korkeammalla tasolla mitä englanti. koska se on niin tärkee itelle, ku, 

siinä on oma perhe ja kaikki, siinä kielessä kiinni. - - mä sanosin että se eng-

lannin, - ja - muitten kielten arvoasema on ehottomasti laskenu. - - ei niille 

oo, sellasta, - arvoa tällä hetkellä että kyllä niinku se on englanti ja japani 
sitte ja suomi tietysti, omana äidinkielenä, on ne kaikista tärkeimmät. 

Joonas pohtii muutosta suhtautumisessa kieliin, ja lopputuloksena on klusterin ym-

päristöön rakentuva arviointi kielten tärkeydestä. Esimerkistä näkee, että vaikka 

klusterissa englanti ja japani rinnastetaan, ne eivät kuitenkaan ole merkitykseltään 

samanlaiset. Japanin arvo on muuttunut, koska se on ensinnäkin saanut henkilö-

kohtaisia merkityksiä (siinä on oma perhe ja kaikki). Toisaalta japani on arkipäi-

väistynyt siinä missä englanti taas on menettänyt merkitystään. Joonaksen esimer-

kistä on tulkittavissa, että molempien kielten – englannin ja japanin – arvo on ai-

nakin ennen määrittynyt jonkinlaisen välineellisyyden kautta. Englantia Joonas pi-

tää yleiskaluna ja viittaa sanavalinnallaan mahdollisesti kansainvälisiin käyttömah-

dollisuuksiin. Japanista taas hän puhuu jonkinlaisen erikoisuuden kautta, joka tuo 

kielelle arvoa: ois coolia osata. Englanti erottuu edelleen selkeästi työkaluna – joka 

ei ole Japanissa ole yhtä tarpeellinen kuin ehkä muualla. Seuraavassa alaluvussa 

pohdin tarkemmin edellisenkaltaisia kielten kontrastointia ja niissä aktivoituvia 

merkityksiä. 
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5.5.2 Kielten kontrastointi 

Edellisessä luvussa esitellyssä esimerkissä 37 aktivoituu välinemerkitys. Lisäksi 

siinä on näkyvillä klusterin ympäristössä tyypillinen kielten kontrastointi toistensa 

kanssa. Klusterille <englanti ja japani> on tyypillistä, että sen avulla kahdelle kie-

lelle annetaan suomen kielestä poikkeava tehtävä. Kontrastointi voi toimia kahteen 

suuntaan: joko suomella on erityismerkitys tai sitten se kuvataan negatiivisesti kah-

teen muuhun verrattuna. Kontrastointien ympäristöissä aktivoituu välillä pitkiäkin 

selostuksia kielten tehtäväjaoista. 

Esimerkissä 37 englanti ja japani nähdään tavalla tai toisella välineenä. Aino-

astaan suomen kielen Joonas jättää välinemerkityksen ulkopuolelle. On vaikea sa-

noa, viittaako Joonas esimerkissä 37 ilmauksella korkeammalla tasolla kielitaitoon 

(vrt. luku 5.4.1). Joka tapauksessa hänen mainitsemansa kielten arvoasemaa on 

puntarissa, kun hän kontrastoi eri kieliä keskenään. Kielen merkitykset ovatkin Joo-

naksen selonteossa liikkeessä: kielten arvo kasvaa ja laskee eri elämäntilanteissa 

(kielellisten resurssien arvonmuutoksesta Blommaert 2003: 613, 2005: 83; Blom-

maert & Rampton 2011). Joonas perustelee esimerkissä 37 japanille ja englannille 

antamiaan nimityksiä ja asettamaansa tärkeysjärjestystä. Suomi sen sijaan on kiel-

ten joukossa ainut, jonka tärkeyttä Joonas ei ollenkaan perustele vaan ainoastaan 

nimeää sen yksiselitteisesti omaksi äidinkieleksi. Taulukon 20 rivillä 1 Niko kertoo 

kielten tärkeydestä. Tämä <englanti ja japani> -klusteri ja siinä luotu kontrastointi 

antavat kielistä erilaisen kuvan kuin edellä. Niko perustelee esimerkissä 38 kielten 

merkityksiä eri tavoin kuin Joonas: 

38. Niko: ja nyt - suomen kieli on niinku salainen ase, ja englanti ja japani on 
edelleen niitä työ, - - japani nytten - - se on - työkalu mitä mulla pitää olla. 
ja nyt - - mää oon, - - paljo hyödyllisempi, - -, työntekijä koska mää ossaan 

japania. mää oon kohtuu hyvä japanissa. - - se on tärkiä, paljo tärkeempi taito 

ku englannin kieli. - - mää oon aina ollu hyvä englannissa. mutta, - - englanti 
on enemmänki - semmonen toinen kieli. - - jos kysytään että mitel luonte-
valta - musta tuntuu puhua suomea ja englantia, niin englanti ja suomi on 
ne, about samassa tasossa. - - mää pystyn saumattomasti - vaihtaa sen että 

emmä ees huomaa välttämättä sitä että mää vahingossa alan puhumaan eng-

lantia. 

Toisin kuin Joonas, joka näki japanin kielen henkilökohtaisesti merkityksellisenä 

(ks. edellinen esimerkki 37), Niko kuvaa japania (työkalu mitä mulla pittää olla) ja 

itseään japanintaitajana välineellisesti (mä oon enemmän hyödyllisempi työntekijä) 
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(ks. myös Zhang & Harzing 2016: 778). Sekä englanti että japani rakentuvat Nikon 

kuvauksessa välineinä: ne ovat työ ja taito. Näistä japani on Nikolle välineenä mer-

kityksellisempi. Nikon selonteossa englanti taas ei ole niinkään väline vaan jakaa 

suomen kanssa positiivisen ominaisuuden, luontevuuden, mutta englannin luonte-

vuus silti tarkoittaa taitoa (pystyn saumattomasti vaihtaa). Englanti ehkä on siten 

läheisempi toinen kieli, mutta omaan persoonaan se ei kytkeydy (vrt. suomen kieli 

luvussa 5.1.1). Niko ja Joonas kuvaavat japanin kieltä eri tavalla, vaikka heidän 

perhetilanteissaan on samankaltaisuutta. Molemmilla miehillä on japanilainen puo-

liso ja lapsia, mutta vain toinen kytkee kielen ja perheen merkityksen yhteen. Per-

hetilanne on yksi ratkaiseva osatekijä informanttien käsityksissä henkilökohtaisesta 

kielestä, mutta kielen merkitys ja identiteetti ovat vielä paljon monimutkaisempia 

ilmiöitä, kuten analyysissani osoitan (ks. myös luvut 5.1.1 ja 6.4.3). 

Samoin kuin edellisissä esimerkeissä Krista luo klusterin <englanti ja japani> 

avulla kontrastin klusterissa rinnastettujen kielten ja suomen välille. Suomi esiintyy 

esimerkissä tärkeänä – Japanin arkisista kieliolosuhteista huolimatta. Krista kuvaa 

taulukon 20 rivillä 8 japania ja englantia käytön ja ympäristön asettaman velvoit-

teen kautta (om pakko - - puhua, ei oo vaihtoehtoo), kuten esimerkki 39 havainnol-

listaa. 

39. Krista: no, tietysti se oma äidinkieli on, on rakas. et se on jotenki, ehkä eri, 

tavalla, alkanu, ajattelemaan nyt ulkomailla ollessa. englanti ja japani no, 

om, pakko ((naurahtaa)) pakko kerran puhua englantia nii, ja japania. et 

siinä ei oo vaihtoehtoo jos meinaa selviytyä. selviytyä, täällä. 

Esimerkissä Krista kytkee kielet ulkomailla oleskeluun, jonka myötä äidinkielen 

merkitys on tullut itselle keskeiseksi (ks. myös Dufva ym. 1996; Haakana & Män-

tynen 2002: 307; Lappalainen 2002) – tilanne määrää kielenkäyttöä. Japani ja eng-

lanti ovat Kristalle arkirealiteetin välineitä, joilla selviydytään. Klusterissa rinnas-

tetut japani ja englanti osoittautuvat suomesta poikkeaviksi ja suomi saa niihin ver-

rattuna merkityksellisen roolin. Klusterin esiin tuomassa puhumisen tavassa näyt-

tääkin olevan tyypillistä, että informantit erittelevät kommunikaation kielet ja iden-

titeetin kielen (ks. myös House 2003). Myös Weckströmin (2011: 153) tutkimat 

ruotsinsuomalaiset jakavat kielille eri rooleja eri tilanteissa: suomi on tunteiden ja 

yksityiselämän kieli, ruotsi taas on yhteisössä käytetty funktionaalinen kieli. Tau-

lukon 20 riveillä 6 ja 7 kielten merkitykset näyttäytyvät toisenlaisina kuin edellä. 

Niissä rakentuu kontrastointi, jossa suomesta muodostuu negatiivinen kuva verrat-

tuna arjen kieliin. Englanti ja japani saavat arvon tärkeempi tai tärkein, mutta ovat 

silti välineellisiä, kuten esimerkeistä 40 ja 41 voi huomata: 
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40. Tuomo: - - elämisen kannalta tällä hetkellä totta kai tärkein on, englanti ja 
japani että suomi ei oo sinällää tavalla tärkeä mutta niinku paino kuitenki että, 

suomen kieli on se ykköskieli. 

41. Sanna: mun ei tarvi käyttääs sitä ni mul ei oo mitää käyttöö sille sillei et, 

onhan se suuri osa mun identiteettiäni mutta, niinku mun elämän, tän hetki-
sen elämäntilanteen mukaan - - se ei oo mulle tärkee mulle on paljon tär-
keempi se että mul on englanti ja japani, ja pystyn niitä hyvin käyttämään 
mua ei auta suomi pätkäv vertaa. 

Tuomo ja Sanna kiinnittävät kielen nykyhetkeen Japanin kontekstissa: he määritte-

levät sen merkityksen elämisen kannalta ja tällä hetkellä. Tilanteisuus tekee Tuo-

mon suomelle antamasta merkityksestä välineellisen, vaikka hän ei eksplikoi tär-

keyden suhdetta välineellisyyteen kuten Sanna (pystyn - hyvin käyttämään). Infor-

manteilla kielet saavat arvon sen mukaan, millaisia käyttöresursseja ne kussakin 

tilanteessa pystyvät tarjoamaan (ks. luku 3.2.3). Informantit tuottavat diskurssia 

kielen välineellisistä resursseista siitäkin huolimatta, että se on ristiriidassa äidin-

kielelle annettujen erityisten roolien kanssa (ykköskieli; osa mun identiteettiäni). 

Englanti ja japani ovat erityisasemassa informanttien vallitsevassa elämäntilan-

teessa, jolloin suomen kieli tulee Sannan mukaan resurssina tarpeettomaksi (resurs-

seista Blommaert 2003: 616, 2005): sillä ei oo mitään käyttöö. Identiteetille merki-

tyksellinen kieli ei näyttäydy yhtä tärkeänä kuin elämäntilanteeseen sidotut työka-

lut englanti ja japani, sillä arjessa suomi ei auta pätkäv vertaa. 

Klusteri <englanti ja japani> rinnastaa kaksi kieltä, ja sen ympäristössä näky-

vät kielille annetut eri tehtävät – välineellisyys ja siihen kontrastoituva kielen mer-

kitys omalle persoonalle. Rinnastus on rakenteena sellainen, että se luo oletuksen 

rinnastettavien osien samankaltaisuudesta, yhdenveroisuudesta tai yhteenkuulu-

vuudesta. <Englanti ja japani> -klusterin tapauksessa se ilmentää sen sijaan eroja, 

kun japaninsuomalaiset kuvailevat kielten merkitystä itselleen. Englanti ja japani 

saavat välineellisiä tehtäviä ja samalla aktivoivat kolmannen kielen, suomen, mer-

kityksen kahdesta muusta kielestä erillisenä. Englanti ja japani rinnastetaan, mutta 

niillekin annetaan usein rinnastuksen kontekstissa erilaisia merkityksiä. 

5.6 Klusteri <se japanin kieli> 

Japanin kielen kolmanneksi yleisin klusteri, <se japanin kieli>, luo etäännytyksiä 

puhujan ja puheenaiheen välille, samoin kuin suomen kielen vastaavia klusteri (ks. 
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luku 5.3.2). Klusterin <se japanin kieli> kontekstista päätellen kieli asetetaan it-

sestä kauemmas silloin, kun siitä sanotaan jotain negatiivista tai affektiivista tai kun 

puhutaan kielen valtasuhteista. Klusteri ei osoita yhtä säännönmukaisia vihjeitä dis-

kursseista kuin <se suomen kieli> -klusteri. Se johtuu mahdollisesti siitä, että de-

monstratiivitarkenteisia japanin kieli -tapauksia on suomea vähemmän. Klusteri on 

osin päällekkäinen <japanin kieli on> -klusterin kanssa, joten aineistossa on klus-

terien aktivoimissa puhumisen tavoissa selvää tiiviyttä, jonka ympärille merkityk-

set rakentuvat. Osaa klustereista on siis jo käsitelty luvussa 5.4, ja analysoin tässä 

niitä <se japanin kieli> -klustereita, joissa diskurssit valtasuhteista sekä etäänny-

tyksen ja affektin kytkös aktivoituvat. 

5.6.1 Etäisyyden luominen ja affekti 

<Se japanin kieli> -klusterin kontekstissa kieltä kuvataan monimutkaiseksi ja to-

detaan, että se ei ole lingua franca. Yksi informantti pohtii, oliko japanin kielen 

ottaminen elämään hyvä ajatus. Japani aiheuttaa ongelmia ihmissuhteissa ja itseil-

maisussa: se jää esteeks eikä vastaa mitä haluaa välittää. Kaikkien näiden asioiden 

sanomiseen informantit tarvitsevat ilmeisesti etäännytyksen, jolloin kieli ja siitä 

kerrottu negatiivinen asia ovat kauempana itsestä. Klusteri <se japanin kieli> sekä 

etäännytyksen ja affektin yhdistyminen on kuvattu taulukossa 21. 

Taulukko 21. Etäännytys ja affekti. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1 englantii. et, nii et siinä mielessä se japanin kieli on a-, ei oo nii usein lingua franca  

2 melkein sitte, jää niinku, öö esteeks se japanin kieli siinä et jos \: ollaanki satutaa olemaa  

3 mieluumin niinku kuitenki, jotenkis se japanin kieli on jotenki niim monimutkanen sillein  

4  sev vähemmin henkilökohtasempi. 

vaan se on jotenki että, 

se japanin kieli ei oikeev vastaa sitä mitä haluaa 

välittää, 

5 ienny enää siin kohassa et onko se japanin kieli itse asias, niin hyvä ajatus. et ku mä  

6 niinku tota nii et okei, et, otetaan nyt se japanin kieli kanssa sieltä ja suhtaudutaan siihen  

Taulukon 21 riveillä 5 ja 6 Sanna pohtii suhdettaan japaniin ja ongelmallisia tun-

teitaan japania kohtaan. Hän kuvaa rivillä 5 joutuneensa tilanteeseen, jossa hänen 

täytyi pohtia omia valintojaan, kun japanin kieli koitui ongelmaksi. Japani edusti 

epävarmaa tulevaisuutta, mikä nosti esiin tunteita (vihane) ja epäilyjä. Rivin 6 laa-

jennetusta konkordanssista huomaa, että Sanna ensin ikään kuin inhimillistää japa-

nin, jonka kanssa hän käy tunteiden kamppailua (oon hangannu sen kanssa vastaan; 

mä en tuu sen kanssa toimeen; oon alkanu silleki antaa periksi). Sen jälkeen hän 
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puolestaan puhuu kielestä ikään kuin esineenä (otetaan se kanssa sieltä ja suhtau-

dutaan neutraalimmin). Esimerkissä ilmenee samanlaisia paikkaan viittaavaa 

etäännytyksiä kuin suomen kielestä käytettiin luvussa 5.3.2 (sieltä), mutta affekti 

on nyt vahvempi. 

Taulukon 21 kahden ensimmäisen rivin klusterit taas eivät niinkään rakenna 

etäännytystä negatiivisten tunteiden ilmaisun keinona vaan niissä esitetään on-

gelma. Rivit 1 ja 2 ovat Tatun kommentista, jossa hän selittää, kuinka japanin kieli 

tai pikemminkin sen kulttuuriset säännöt haittaavat keskustelua. Samoin rivin 3 

esimerkissä kohteliaisuus on se piirre, jonka takia Sara kutsuu japania monimut-

kaiseksi32. Esimerkkejä yhdistää japanilaiseen yhteiskuntaan ja sosiaaliseen kassa-

käymiseen kietoutuva kohteliaisuussäännöstö (ks. myös luku 5.4.2). Informantit 

varmasti tiedostavat puhuvansa asiasta, joka on japanilaisille jokapäiväinen ja ar-

kinen, mutta aiheuttaa heissä affektiivisen reaktion. Rivin 3 laajennetussa konkor-

danssissa näkyvät Saran kommentit: byrokratia ärsyttää ja vieraan kulttuurin pa-

rissa eläminen käy välillä työlääksi (joutuu asumaan; joutuu tekemään; alkaa lais-

kottaa). Informantit mahdollisesti pitävät sopimattomana arvostella ja osoittaa ne-

gatiivisia tunteita japanilaiselle yhteiskunnalle tyypillisiä käyttäytymismalleja koh-

taan ja siksi koettavat etäännyttää kielen ja sen arvostelemisen itsestään demonstra-

tiivimääritteen avulla. 

Edellisten lisäksi rivin 4 etäännytys liittyy kohteliaisuuteen, kun Lauri ja Krista 

alkavat parikeskustelussa puhua kielestä ja tunteiden ilmaisemisesta (kielestä ja 

tunteista ks. esim. Dewaele 2004, 2008, myös Silverman 2017). Lauri käyttää ko-

simista esimerkkinä kohteliaisuudesta ja tunteiden ilmaisun hankaluudesta esimer-

kissä 42. 

42. Lauri: - - minä rakastan sinua ja I love you ja sitten, - se ai shiteimasu jotenki 

kuulostaa - suorittamiselta, - - tuota, saanko mie kysyä henkilökohtasen -. 

Krista: no saat 

Lauri: kosiko sinun, sinum mies -. 

- - 

Krista: se oli varmaan - japanilainen kosinta et hei mennään naimisiin. okei. 

mennääv vaan. 

Lauri: - - suomessaha se on että, menetkö kanssani naimisiin - - englanniksi se 

on se will you marry me. japaniksi se on kekkonshite kudasai. - 

Krista: meillä se ei menny sitte ehkä iham perinteisesti. 

                                                        
32 Taulukon 21 rivien 1 ja 2 esimerkit on käsitelty semanttisen preferenssin analyysissa (luku 6.4.1) ja 
rivin 3 esimerkki <japanin kieli on> -klusterin yhteydessä (luku 5.4.2). 
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Lauri: - - jotenki se, käsite semmonen, että, niinku suomeks sano että ole hyvä 

ja mene minun kans naimisiin niin se, ((naurahtaa)) kuulostaa, jotenki has-
sulta. etenki - - sillä - - kohteliaalla - - japani- ((naurahtaa)) kekkonshite ku-

dasai. kekkonshite ittadakemasenka. - - se kuulostaa jotenki että, ku sem pitäs 
olla niim paljo henkilökohtasempi et miksi siinä on niin kauhea semmonen 
välimatka. - - se ai shite imasu ov varmaa jotenki vähä samallaine. - - vaan se 

on jotenki että, se japanin kieli ei oikeev vastaa sitä mitä haluaa välittää, 
ainakaan mulle. 

Esimerkissä Lauri tuo keskusteluun ongelman, jossa tunteiden ilmaukset minä ra-

kastan sinua ja menetkö kanssani naimisiin ovat hankalia japanin kielellä. Syy on 

kohteliaisuus, jossa Laurin mielestä tulee kauhea välimatka, joka ei sovi tilanteen 

luonteeseen (pitäs olla niim paljo henkilökohtasempi) (aiheesta lisää esim. Dewaele 

2008). Japanin kielen ilmaus ai shite imasu koostuu sanoista rakkaus (ai) ja taivu-

tetusta tekemistä ilmaisevasta suru-verbistä (shite-), jossa -te +imasu ilmaisee 

progressiivia neutraalissa kohteliaassa muodossa.33 Myöhemmin samassa esimer-

kissä ilmenevä kekkon suru (’mennä naimisiin’) koostuu suru-verbistä ja avioliittoa 

ilmaisevasta kekkon-nominista (WWWJDIC 2017 s.v. kekkon). Voi olla, että il-

mausten muoto tuntuu Laurille vieraalta (kuulostaa suorittamiselta ja hassulta) 

tehdä-verbin takia, mutta hänen kuvaamansa välimatka muodostuu muustakin. 

Kekkonshite kudasai ja kekkonshite ittadakemasenka taas ovat kohteliaita pyyntöjä, 

joista jälkimmäinen ittadakimasu, on kohteliaan muodon, kiellon (-masen) ja ky-

symyspartikkelin (-ka) ansiosta vielä entistäkin kohteliaampi (esim. Tsujimura 

1996: 362–364; Ide & Yoshida 1999: 456–462). Laurin kuvaama kohteliaisuuden 

vieraus konkretisoituu, kun hän muotoilee suomenkielisen käännöksen japanilai-

sesta pyynnöstä (ole hyvä ja mene minun kans naimisiin). 

5.6.2 Kielten valtasuhteet 

Klusterilla <se suomen kieli> on tendenssiä rakentaa diskurssia kielen valtasuh-

teista (kielten valtasuhteista tarkemmin luvussa 4.1.2). Koska se limittyy <japanin 

kieli on> -klusterin kanssa muodostaen 4-grammeja, taulukon 22 rivien 1 ja 2 ku-

vailut (vahva osuus ja enemmän pääosassa) on käsitelty luvussa 5.4.1. Niissä kes-

kiössä olivat kielten erilaiset painotukset arkipäivässä. Kaksi muuta esimerkkiä taas 

                                                        
33 Suru-verbin käytöstä myös luvussa 5.1.6. 
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jatkavat tätä puhumisen tapaa, mutta eivät olla-verbin kautta kuvauksina vaan lau-

seina, joissa japanin kieli itse on aktiivisessa roolissa. Valtasuhteita klusterin <ja-

panin kieli on> kanssa rakentavat tapaukset ovat taulukossa 22. 

Taulukko 22. Kielten valtasuhteet. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1  mutta, kyllä se tarkottaa sitä että se japanin kieli on siinä aika vahva, osuus, jos  

2 mitä mä puhun niin, siinä on taas se, japanin kieli  on,+: enemmän pääosassa. suomen  

3 tuota nii päiväkodissa, niin, kyllä se japanin kieli dominoi sitte aika paljo, sitä lasta. 

4 jäi vähä enemmä taka-alalle ja sitte se japanin kieli itsessää niinku nous siihen, #: 

kiinnostuksen 

Miika kuvaa rivillä 4 japanin kielen kiinnostuksen kasvaneen hänen opiskellessaan 

lukiossa. Hän kertoo, kuinka kieleen liittyvät harrastukset muuttuivat vakaviksi ja 

kiinnostus kieleen heräsi, jolloin japani tuli keskeiseksi. Rivillä 4 taas on Pertin 

puheenvuoro: hän kertoo kielen valtasuhteista lapsensa näkökulmasta, kuten esi-

merkistä 43 huomaa. 

43. Pertti: - - ihmisillä on hyvin erilaisia kokemuksia että, kuinka sen, lasten kas-

vattaminen suomen kielellä on onnistunu täällä Japanissa. että toiset on on-

nistunu ehkä paremmin jos on ollu, suomalainen kotiäiti - - jos - - lapsi käy - 

- päiväkodissa, niin, kyllä se japanin kieli dominoi sitte aika paljo, sitä lasta. 

Rivien 3 ja 4 esimerkkejä yhdistää se, että niissä etäännytys paitsi liittyy valtasuh-

teisiin myös tuo diskurssiin toisen tilanteen ja näkökulman, joita käsittelin suomen 

kielen klustereissa (luku 5.3.2). Lisäksi niin Miikan kuin Pertinkin kertomuksessa 

kielestä tulee aktiivinen toimija (nous kiinnostuksen keskiöön; dominoi), mutta Mii-

kan tapauksessa kieli kilpailee mielenkiinnosta ja opiskelumotivaatiosta. Pertillä 

taas kielet taistelevat vallasta päivittäisessä kielenkäytössä ja kielenkäyttöalan ja-

kamisessa. Suomen kielen tapauksessa (luku 5.1.2) puhuttiin kielten arvojärjestyk-

sestä, joka rakentaa erilaista puhumisen tapaa kuin pragmaattinen kielten jakautu-

minen elämänalueille valtakielen mukaan. Puhetavassa on melkeinpä nähtävissä 

domeeniajattelu (domeeneista esim. Fishman 1991), joka ei enää ole kovin moderni 

tapa ajatella monikielisyyttä. Japaninsuomalaisten puhetavoissa kielten käyttöalat 

ovat keskeisiä, ja mitä ilmeisimmin ne ovat myös osa heidän kontekstiaan. Kielet 

eivät ole ainoastaan vapaasti vaihtuvia resursseja, sillä resurssien käytöllä on Japa-

nin kontekstin asettamia rajoituksia. 
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5.7 Klusteri <englannin kieli on> 

Hakusanan engl* kolmanneksi yleisin klusteri <englannin kieli on> esiintyy aineis-

tossa 11 kertaa, ja näistä seitsemän on predikatiivirakenteita. Englanti rakentuu pre-

dikatiivirakenteissa enimmäkseen luokitteluiden (sivistyksem perusta, kommuni-

kaatioväline) kautta, mutta lisäksi aineistossa on luonnehtivia predikatiiveja (haas-

tetta, helpompi). Klusterin ympäristöissä ei ole selvää jakoa sen suhteen, tuleeko 

olla-verbin ja predikatiivin välissä muuta ainesta (vrt. <suomen kieli on> luvussa 

5.1 ja <japanin kieli on> luvussa 5.4). Sen sijaan englannin predikatiivirakenteita 

edeltää selostus, jonka lopputuloksena ilmaistaan predikatiivirakenteella kuvailu 

tai määrittely – ikään kuin tehdään päätelmä tai yhteenveto selityksen pohjalta. 

Koska klusterin <englannin kieli on> konkordanssirivejä on paljon vähemmän 

varsinkin suomeen mutta myös japaniin verrattuna, on kielten keskinäinen vertailu 

hankalaa. Käsittelen tässä luvussa kahta <englannin kieli on> -klusteriin kiinnitty-

vää puhumisen tapaa. Ensin analysoin keskustelukysymyksistä nousevia nimityk-

siä (luku 5.7.1) ja toiseksi niiden kanssa osittain päällekkäistä välinediskurssia 

(luku 5.7.2). 

5.7.1 Keskustelukysymyksistä nousevat nimitykset 

Englanti ja sen määrittelyt rakentuvat pitkälti keskustelukysymyksissä nousevista 

nimityksistä (vrt. luvut 5.1.5 ja 5.4.3), toisin kuin kahdella muulla kielellä, joilla ne 

olivat yksi osa vastaavien klusterien nostattamista puhumisen tavoista. Englannille 

annetut keskustelukysymyksistä aktivoituvat nimitykset esitän taulukossa 23. 

Taulukko 23. Keskustelukysymyksistä nousevat nimitykset. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1  vaikka, sanos että suomen kieli tai  englannin kieli on  sivistyksem perusta, niin siinä 

mielessä 

2 luen englanniks. niiv varmaa se  englannin kieli on  myös, pitkälti sivistyksem perusta.  

3 et ei mitään käännettyä. !:ja  englannin kieli on  siis kommunikaatioväline työkalu 

oma  

4 ja, kansalliskieli. tule ehkä 

ensimmäisenä. 

 englannin kieli, on, työkalu. mielenkiintosta koska mä oon  

Informantit tuntuvat olevan valmiita antamaan kielille useita erilaisia nimilappuja, 

kuten seuraavassa Eevan rivin 3 laajennetussa konkordanssissa näkyy. Eeva luette-

lee esimerkissä 44 nimityksiä ja tulee lopulta siihen tulokseen, että hyväksyisi 
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kaikki tarjotut englannin nimitykset. Ennen nimitysten luettelemista hän selittää 

sivistyksen perusta -nimitystä, johon hän palaa vielä myöhemmin uudestaan. 

44. Eeva: sivistyksem perusta, - - siihel liittyy nämä kaikki suomen kieli japanin 

kieli englannin kieli koska mä oon, - asunu ((paikka)):ssa niim mä, - englan-
nin kielellä opiskelen sitä, siellä sitä, kulttuuria ja - - ja englannin kieli on 

siis kommunikaatioväline ((tauko)) työkalu ((tauko)) oma kieli ((tauko)) se on 

jos sä matkustat nii se on virallinen kieliki - - ja tietenki - - englanninkieli-
sessä maassa kun sä oot niin sieltä on aina joka maassa sitte oma, tämmö-
nen, sivistys ja, historia - - et jos halluu lukkee nii, tääki tulis siihem mukkaan. 

Eeva yhdistää sivistyksen perustaan kulttuurimerkitykset ja asuinmaan tuntemuk-

sen merkityksen. Eevan vastauksesta välittyy hänen kiinnostuksensa tutustua kul-

loiseenkin asuinmaahan ja sillä tavalla sivistää itseään. Sivistys tarkoittaa siis il-

meisesti jonkinlaista kirjatietoa, jota hankitaan englannin välityksellä. Esimerkistä 

44 ilmenee, että <englannin kieli on> -klusterista kumpuavat nimitykset tyypilli-

sesti perustellaan. Toisin on suomen ja japanin vastaavissa, keskustelukysymyksiin 

kytkeytyvissä klustereissa, joissa informantit usein vain tyytyvät luettelemaan kie-

lille määritelmiä. Eevan ja Raijan keskustelun lisäksi kahdessa muussakin keskus-

telussa sivistyksen perusta -nimitystä perustellaan samaan tyyliin. Nämä informant-

tien merkitysneuvottelut kielten rooleista ovat näkyvillä esimerkeissä 45 ja 46. 

45. Miika: mä ymmärsin tuon sivistyksem perustan ihan väärin - - mä ymmärsin 

sen, siinä mielessä että jos vaikka, sanos että suomen kieli tai englannin kieli 

on sivistyksem perusta, niin - - sivistystä ei voi olla ilman englannin kieltä 

elikkä - - sivistyksen kieli ja - - sivistymätön, - - primitiivikieli, - vähä - - 

syrjivältä haiskahtavalta - konseptilta se - - siis, täs haettiin todennäkösesti 
sitä että -, pystyy sivistämään itseään - sitä kieltä käyttäen ja - siihel liittyen 

Sara: no niim mää ainaki sen ymmärsin ((naurahtaa)) 

46. Lauri: ja mie laittasin sem myös sivistyksem perustana koska - - mulla täm-

mönen populaaritietous tulee aika vahvasti, television kautta ja se on, kaikki 
tulee englanniksi sitte. 
Krista: - itekki katon paljo, telvisio-ohjelmia draamaa ja, - - luen englanniks. 

niiv varmaa se englannin kieli on myös, pitkälti sivistyksem perusta. tuntuu 

et mä etin, enemmän, netistäki tietoo englanniksi kum mitä suomeksi. 

Lauri: joo, netti on toinen iso. 

Krista: joten, englannin kieli ehottomasti sivistyksem, perustaks. 
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Esimerkissä 46 englanti saa Laurin ja Kristan keskustelussa merkityksensä välilli-

sesti: sitä käytetään esimerkiksi median seuraamiseen, ja se on informanteilleni lu-

kemisen kieli. Miika ja Sara taas tulevat esimerkissä 45 siihen tulokseen, että se 

tarkoittaa itsensä sivistämistä kielellä, millä he viittaavat uusien asioiden omaksu-

miseen ja lukemiseen. Sivistyksen perusta muotoutuu diskurssissa perustelujen 

kautta välineelliseksi tavaksi käyttää englantia itselle sopiviin tarkoituksiin. 

Tässä alaluvussa englannille valikoidut merkitykset ovat kysymyksistä nouse-

via mutta kietoutuvat informanttien itsensä tuottamaan välineellisyyteen. Taulukon 

23 rivillä 4 konkretisoituu se, että informantit saattavat itse keksiä kielille samoja 

nimityksiä kuin keskustelukysymyksissä heille myöhemmin annan. Joonas kom-

mentoi esimerkissä 47 sitä, kuinka hän valitsee keskustelukysymysten nimityksistä 

englannille saman työkalu-nimityksen, jonka hän itsenäisesti tuotti aiemmin haas-

tattelussa. 

47. Joonas: - - englannin kieli, on, työkalu. mielenkiintosta koska mä oon ((nau-

rahtaa)) käyttäny tätä sanaa aikasemmin tänään, - ja ilman tietämättä tästä 

mitään. 

Se, että samat määrittelyt toistuvat sekä informanttien itsensä tuottamina että kysy-

myksissäni, vahvistaa mielestäni käsitystä olemassa olevasta välinediskurssista. 

Seuraavassa alaluvussa siirryn käsittelemään vielä tarkemmin englannin kielen vä-

lineellisiä merkityksiä klusterin <englannin kieli on> ympäristöissä. 

5.7.2 Kielet välineenä 

Puolet <englannin kieli on> -klusteriin liitetyistä merkityksistä kertoo predikatii-

virakenteiden kautta välineellisyydestä. Osa näistä tapauksista on päällekkäisiä 

keskustelukysymyksistä nousevien nimitysten kanssa (kommunikaatioväline ja 

työkalu) (ks. edellinen luku 5.7.1). Taulukossa 24 taas välineellisyys aktivoituu sel-

laisina nimityksinä ja kuvauksina kuin vieras kieli ja haastetta. 

Taulukko 24. Kielet välineenä. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1  #: et mä pidän niinku kielenä siitä on  englannin kieli on  puhtaasti sil ov vaan niinku, välinearvo 

2 että ku, tarvii hashia !: syödessä 

että, 

 englannin kieli on  teilles semmonen. !: mä ite niinku koen  

3   edes mulle jotain haastetta, @: et  englannin kieli on  niinku mulle haastetta koko ajan siinä  

4  tää nyt sanotaan tai, “: näin “: et  englannin kieli on  täysin, vieras kieli. “: en, en ano, ei  
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Seuraavassa esimerkissä 48 <englannin kieli on> -klusteriin kietoutuu merkitys-

neuvottelu, jossa Sara ja Miika keskustelevat siitä, mitä työkalu-nimitys tarkoittaa. 

He hakevat selitystä molempien englannille valitsemaan nimitykseen: 

48. Sara: - - ohjelmoidessa tulee käytettyä työkaluna esimerkiksi englantia. - - 
ja, tietenki jos - sillä kielellä opiskelee nii sitä niinku vähän tulee, käytettyä 
työkaluna, - - ov vähä vaikeesti - ymmärrettävä ehkä tämä työkalu - mietin 

sitten - missä mielessä se - on työkalu sitte. 

Miika: mä lähin siitä liikkeelle että - - englannin kieli om mulle työkalu, ni-

menomaan siinä merkityksessä - että englannin kielellä on, lähinnä vaan 
semmonen niinku välinearvo. 
Sara: aa 

Miika: - - suomen kieli on - -, siinä on semmonen tunteellinen suhde, niinku on 

japaniinkin. 

Sara: joo 

Miika: - - on englannin kieli on puhtaasti sil ov vaan, välinearvo, siinä mie-

lessä 

Sara: joo mullaki on ehkä - tunteellisesti enemmän - suomeen ja englan-, siis 

japaniin 

Sara puhuu englannin käyttötarkoituksista, mutta ilmaisee epävarmuutensa siitä, 

onko ymmärtänyt työkalu-nimityksen oikein. Miika taas vertaa englannin kielen 

merkitystä suomen ja japanin merkitykseen ja rakentaa englannin välineellisyyttä 

kontrastissa kahteen muuhun (vrt. <englanti ja japani> luku 5.5). Informantit pää-

sevätkin tämän kontrastin kautta yhteisymmärrykseen kielen rooleista. 

Informantit laajentavat tutkijan tarjoamien nimitysten merkityksiä: Miika sel-

ventää työkalu-nimityksen tarkoittavan kielen välinearvoa. Lisäksi välineellisyy-

den diskurssia rakentavat informanttien itsensä kielille keksimät nimitykset tai roo-

lit. Taulukon 24 rivillä 2 on informantin antama työväline-nimitys, ja Eeva vertaa 

esimerkissä 49 englantia vielä konkreettiseen välineeseen: 

49. Eeva: mum mielestä kieli yleensä on - - semmonen niinkun syödessä sitä tarvii 

- veitseä ja haarukkaa. niij jos sä haluut ihmisen kanssa kontaktin, niin, kieli 

on semmonen, työväline, - - mä usein sanon että ku, tarvii hashia ((’syömä-

puikot’)) syödessä että, englannin kieli on teilles semmonen. 

Informantti vertaa kieliä ruokailuvälineisiin ja englantia syömäpuikkoihin (ks. 

myös Mäntynen 1996, 2003b). Eeva ei eksplisiittisesti kerro, kenelle hän kuvaa 
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englantia syömäpuikkoina (teilles). Hän kuitenkin monen muun japaninsuomalai-

sen tavoin opettaa englantia – ja vielä päätoimisessa työssään, joten mahdollisesti 

hän kuvaa englantia näin japanilaisille oppilailleen tai ehkä lapsilleen. 

Taulukon 23 rivien 3 ja 4 kuvaukset ovat löyhemmin kytköksissä välineelli-

syyteen kuin aiemmat esimerkit. Rivillä 3 puhutaan kielenkäytöstä: siinä infor-

mantti kuvaa englanninkielisen kirjallisuuden lukemista, joka on haastetta. Rivillä 

4 englannista puhutaan taitona, mikä ei näytä olevan kovin yleinen englannista pu-

humisen tapa aineistossa. Kehno englannin kielitaito taas on yhteydessä kielenkäyt-

töön ja siten välineellisyyteen, kuten esimerkissä 50 laajennettu konkordanssi 

osoittaa: 

50. Raija: ja englanti on että, jos nyt, täytyis, tulis tilanne että ois pakko -, jollek-

kin jotain englanniks selittää, niin mum pitäs harjotella - ja mum pitäis miet-

tiä ja kattoo sanakirjasta että, et ne sanat on sitte oikein ja, - - et englannin 
kieli on täysin, vieras kieli. 

Raija on siitä harvinainen japaninsuomalainen informantti, että hänelle englannin 

kieli ei ollenkaan tunnu olevan luonteva, vaan sen käyttäminen vaatii työtä (pitäs 

harjotella, pitäs miettiä ja kattoo sanakirjasta). Englanti ei selvästi kuulu Raijan 

päivittäiseen kielivalikoimaan (jos tulis tilanne), tai hän ei ainakaan puhuisi sitä 

vapaasta tahdostaan (jos - - ois pakko). Raijan tapauksessa englanti on toimimaton 

väline, täysin vieras kieli. Suuri osa globalisaatiota koskevista diskursseista on kes-

kittynyt englannin kasvavaan valta-asemaan monenlaisissa konteksteissa (Halonen 

ym. 2015b: 10). Englannin näkyvä asema on varmasti vaikuttanut informanttieni 

diskursseihin, mutta Raijan esimerkissä se ei näy. Aineistossa on muitakin tapauk-

sia, joissa englannin valta lingua francana kyseenalaistuu yksikielisessä japanilai-

sessa kontekstissa (ks. luku 3.1.2). 

5.8 Klusteri <suomi ja englanti> 

Englannin kielen klustereista yleisin on <suomi ja englanti>, joten se esiintyy luon-

nollisesti myös suomen kielen klusterilistassa. Suomen klustereissa se ei kuiten-

kaan ole kolmen yleisimmän joukossa. Klusterin rinnastus asettaa samaan asemaan 

kaksi kieltä, ja sen ympäristöissä rakentuu yksi selkeä diskurssi kielen henkilökoh-

taisesta merkityksestä. Muuten klusterin ympäristössä ilmenevät puhumisen tavat 

ovat melko hajanaisia. Ne esimerkiksi kertovat kielten vertailusta ulkoisten omi-

naisuuksien perusteella. Klusterin ympäristössä on metakielisiä kommentteja kah-

desta kielestä (ääntäminen) ja niiden etäisyydestä rakenteellisessa mielessä (onhan 
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ne kaukana). Lisäksi niissä äidinkielen määritelmien aktivoimina kuvataan kieli-

taitoa (parhaiten osaamasi kieli) tai yksinkertaisesti kielenkäyttöä ja kommuni-

kointia. Edellä mainitut puhumisen tavat eivät rakenna mitään selkeää diskurssia. 

<Suomi ja englanti> -rinnastukset ja niihin kytkeytyvät merkitykset poikkea-

vat <japani ja englanti> -rinnastuksista. Klusteri <japani ja englanti> aktivoi 

kontrasteja, mutta <suomi ja englanti> -klusteri tuottaa diskurssia kahdesta saman-

arvoisesta kielestä. Klustereista ja niiden lähikonteksteista selviää, missä funktiossa 

nämä rinnastetut kielet toimivat, kuten taulukko 25 havainnollistaa. 

Taulukko 25. Kielen henkilökohtainen merkitys. 

rivi vasen konteksti klusteri oikea konteksti 

1 ni mie voisin sanoo et mun äidinkieli 

on 

 suomi, ja englanti  &: kosk &: koska tota, , mie pystyn 

käyttään niitä 

2 sanoo et mun äidinkieli on niinkun  suomi ja englanti,  niinku synnynnäinen äidinkieli on  

3 kodin ulkopuolel nii se on tiet, mum 

mielest se on  

suomi, ja englanti,  mut sitte ilmaiset tunteitasi parhaiten  

4 et se on aivan &: et ts, et sillä taval ne  suomi ja englanti  on aika samas, niinku samas 

samassa asemassa  

5  sitä, sitä mie en oikeen osaa oma kieli  suomi ja englanti,  oma kieli, oma kieli, oma kieli @: 

riippuu keskus 

6 o- oma kieli mä, sanoisin että nyt  suomi ja englanti  tuntuu molemmat niinku omilta kieliltä  

7 sori sori @: tota, niin niin niin se on,  suomi ja englanti,  koska siin kohas se riiippuu et kenen  

8 @: kieli johon samaistut &: samaistut,  suomi ja englanti  @: riippuu aiheesta &: mul ei oo, a mul  

9 aiheest mul on &: mul ne on suomi ja,  suomi ja englanti  joo @: englanti, mum mielest mul   

10  ehkä ärsyyntyny tähän japanin kieleen 

että ehkä ne 

 suomi ja englanti  on sillein paljon tärkeemmät ja 

läheisemmät. sille 

Klusteri kiinnittyy sellaisiin merkityksiin, joissa <suomi ja englanti> ensinnäkin 

nimetään äidinkieleksi (rivit 1 ja 2), toiseksi ne ovat informanteille tunteiden ja 

itseilmaisun kieliä (rivit 3 ja 4), oma kieli (rivit 5–7) ja kieli johon samaistut (rivit 

8 ja 9). Rivi 10 taas kertoo kielen merkityksestä: tärkeemmät ja läheisemmät. 

Kaikki nimitykset ja luonnehdinnat kertovat omaan persoonaan kytkeytyvistä funk-

tioista, jotka näyttävät aktivoituvan keskustelussa annetuista äidinkielen määritel-

mistä (ks liite 2). Leppäsen, Nikulan ja Käännän (2008) toimittaman kokoomate-

oksen tapaustutkimuksissa englannin kielestä Suomessa on myös esillä se, että eng-

lannin läsnäolo on joissain tilanteissa muuttunut nyky-Suomessa luonnolliseksi. 

Englanti tarjoaa siis ilmaisullisia ja vuorovaikutuksellisia resursseja samaan tapaan 
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kuin äidinkieli. Tällainen tendenssi näkyy erityisesti nuorten arkisessa kielenkäy-

tössä ja erilaisten medioiden käyttötilanteissa, eivätkä nuoret välttämättä pidä eng-

lantia vieraana kielenä vaan arkisena ja tarpeellisena kielenä. 

Klusteri <suomi ja englanti> erottuu aineistosta, vaikkakin näyttää siltä, että 

suurin osa klustereista on kahden ensimmäisen informantin haastatteluista ja pari-

keskustelusta. Nämä kaksi ovat siis tuottaneet rinnastuksia niin tiheästi, että se il-

menee aineiston analyysissa säännönmukaisuutena. WordSmith Tools  

-ohjelmapaketin konkordanssi-toiminto löysi suomi ja englanti -klustereita yh-

teensä 19, ja niistä 12 on Sannan ja Maisan tuottamia. Kaksi muutakin informanttia 

liittää tähän rinnastukseen merkityksen oma kieli (rivi 6), ja rinnastetut kielet ovat 

tärkeemmät ja läheisemmät (rivi 10). Esimerkissä 51 Sanna ja Maisa neuvottelevat 

kielen merkityksistä: voivatko suomi ja englanti molemmat olla samaistumisen kie-

liä, millä ehdoilla (rivit 8 ja 9), ja mitä tarkoittaa oma kieli (rivit 5 ja 6)? 

51. Sanna: kieli johon samaistut 
Maisa: samaistut, suomi ja englanti 

Sanna: riippuu aiheesta ((naurahtaa)) 

Maisa: - - mul ei taas riipu aiheesta - - mul ne on - -, suomi ja englanti - 

Sanna: - mum mielest mul riippuu aiheesta se et mistä puhutaa - - jos se - - 

liittyy - - englantilaisiin asioihin tai muihin, niin sit - - mä samaistun enemmän 

englannikieleen - - jos se on Suomeel liittyvä kulttuuriin ja kaikkeen muu-
hun tällaseen ni kyl mä sit samaistun niinku suomen kieleen paljo enemmän 

- - 

H: - - sä ((Sanna)) oot sanonu, siellä aikasemmalla nauhalla ((haastattelu)) et 

sä samaistut nimenomaan englanninkieleen 

Sanna: no siis, ku sitä mä käytän pää 

- - 

Sanna: ni sen takii mä samaistun se varmaa siis ku, se on tosi vaikee mulle 

vastata tähän en mä äskenkää oikeen tienny mitem mä sanoisin mut - - jos 
puhutaan metsistä ja luonnosta ja muusta mä - samaistun siin kohassa mul 
on kaikki suomea - siin ei ees englanti käy - välissä mut sit heti kum mennää 

johonki telkkariij ja peleihij ja - - mun työkieleen ja muutenki ni mä samaistun 

samantien englantiin - - valtaosa mun tänhetkisestä elämästä varsinki, - - pyö-

rii englannin ympärillä sitte - suurimmaks osaks mä sit varmaa samaistuisin 

englantii tällä hetkel - - 

Sanna näkee samaistumisen tilannesidonnaisena sekä edellisessä esimerkissä 51 

että esimerkissä 52 (riippuu aiheesta; riippuu et kenen kanssa sitä puhuu) Maisan 
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mielestä taas sekä suomi että englanti ovat samaistumisen kieliä. Vaikuttaa siltä, 

että informantit ymmärtävät samaistumisen eri tavalla. Sanna on liittänyt sen eng-

lannin käyttöön (ku sitä mä käytän), mutta kun hän alkaa selittää ajatuksiaan, hän 

liittää suomen kieleen kulttuuriin ja ympäristöön kiinnittyvät merkitykset (kulttuu-

risidonnaisesta sanastosta Mantila 1999: 5, 2001: 371). 

52. Maisa: - - oma kieli ((tauko)) suomi ja englanti, oma kieli, oma kieli, oma kieli 

Sanna: riippuu keskustelukumppanista taas kertaallee 

Maisa: - - jotenkim mie en sitä japanii - - niin hirveen omaksi - kielekseni koe. 

mut se japani mitä mie puhum mun mieheni - - siinä tapaukses - se on oma 
kieli, mut, se on oma kieli jolla mie en kuitenkaan - pysty, niit tunteitani mum 

miehelleni ilmasemaan, täysin. niin hyvi kun mie pystyisin, - oma kieli suo-
mella tai oma kieli englannilla ilmasemaan - - 

Sanna: oma kieli, - - se on, suomi ja englanti, koska - - se riiippuu et kenen 
kanssa sitä puhuu. 

Kun Sanna ja Maisa keskustelevat esimerkissä 52 oma kieli –nimityksestä, Sanna 

kytkee nimityksen keskustelukumppaniin, mutta ei selitä näkemystään. Maisan 

vastauksessa näkyy keskustelukumppanin merkitys, jota hän hakee japanin kielen 

kautta. Hänelle itseilmaisun kieli tarkoittaa omaa kieltä, jolloin suomi ja englanti 

ovat erityisessä asemassa verrattuna japaniin, joka vaatii tietyn puhekumppanin, 

jotta ilmaisu olisi parempaa (ks. myös luku 5.1.1). Kun informantit ovat esimer-

keissä 51 ja 52 tulleet tulokseen samaistumisen kielen ja oman kielen merkityssi-

sällöstä, he molemmissa tapauksissa yhteistuumin ikään kuin lopetuksena sulkevat 

japanin pois määritelmistä (mut japani en samaistu; mut - - japani se ((oma kieli)) 

ei ainakaa oo). On siis tarpeen erotella, mikä kieli ei sisälly määritelmään eikä kyt-

keydy kielen henkilökohtaisiin merkityksiin. 

Monikielisen henkilön elämässä kielet voivat saada uusia tehtäviä ja äidinkieli 

ja kieli-identiteetti ovat alttiita muutokselle. Sannan ja Maisan keskustelussa kielen 

merkitykset ovat neuvoteltavissa. Merkitysneuvottelusta kertoo esimerkiksi se, että 

klusterin ympärillä on havaittavissa mielipiteitä ilmaisevaa kielenainesta: voisin sa-

noo et; sanoisin että; mie en sanois ja mäkin kattosin tässä kohtaa et; mum mielest; 

munki on pakko mennä täs. Toisaalta asian omakohtaisuutta kuvataan omistusra-

kenteella mulla on; mul ne on suomi ja englanti. Neuvotteluun kytkeytyy peruste-

luja ja näkökantoja, jotka ilmenevät erilaisten konjunktioiden ja konnektiivien 

avulla (koska, mutta toisaalta). Englannin merkitystä itselle perustellaan klusterin 

<englannin kieli on> ympäristöissä, mutta esimerkiksi <japani ja englanti> -klus-

teri ja siihen sisältyvä rinnastus eivät aktivoi perusteluja. Yksi syy on luultavasti se, 
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että klusteri <suomi ja englanti> on keskusteluaineistosta ja <japani ja englanti> 

enimmäkseen haastatteluista nouseva. 

On todennäköistä, että juuri kahden informantin merkitysneuvottelun takia 

<suomi ja englanti> -klusteri ylipäänsä on frekventtien klusterien joukossa. Tämä 

on yksi korpusanalyysissa huomioitava seikka: joskus frekventit ilmiöt johtuvat 

tekstilajista tai tietystä tekstistä (esim. Jantunen 2017), jossa jotain sanaa toistetaan 

ja joka siten tuottaa yliedustuksen. Tässä tapauksessa kahden informantin keskus-

telu nosti yhden klusterin esille. 

Englannin kielen klusterit paljastavat ristiriitoja diskurssien välillä. Klusterien 

<suomen/englannin kieli on> predikatiivirakenteissa on selkeä ero siinä, miten 

suomen kielen tehtäviä kuvaillaan verrattuna englannin kieleen. Ensimmäinen on 

eksoottinen ja identiteetin kannalta merkityksellinen. Toinen taas saa selkeästi vä-

lineellisiä merkityksiä. Kuitenkin <suomi ja englanti> -klusterin kautta kielet näyt-

täytyvät tasa-arvoisina, persoonaa ja identiteettiä ilmaisevina. 

5.9 Yhteenveto klusterianalyysista 

Hain WordSmith Tools -ohjelmapaketin avulla aineistostani klusterit hakusanoille 

suom*, japan* ja engl*. Hakutulosten perusteella suomi tuottaa eniten klustereita, 

joten suomesta puhumisen tapojen voi olettaa olevan kiinteämpiä kuin kahden 

muun kieleen tapauksessa. Klusterianalyysissa analysoin yhteensä kahdeksaa eri 

klusteria, kun otin tarkasteluun kaikkien kolmen kielen – suomen, japanin ja eng-

lannin – kolme yleisintä klusteria. Yksi klustereista on sekä japanin että englannin 

yleisimpien klusterien joukossa. Klusterit paljastavat erilaisia kieliopillisia raken-

teita ja piirteitä, joiden kautta lähdin etsimään tapoja puhua kielestä. Etenin analyy-

sissa kvantitatiivisista havainnoista kvalitatiiviseen tarkasteluun. Klusterien lähi-

kontekstien lisäksi havainnoin laajennettuja konkordansseja löytääkseni diskurssit, 

mutta monesti diskurssivihjeet sijoittuvat klusterin lähikontekstiin. Diskursseissa 

on päällekkäisyyttä, ja klustereissa esiintyvissä diskursseissa on toistuvia teemoja. 

Esimerkki tästä on kielen tilanteisuus, joka toistuu eri kielten ja klusterien aktivoi-

mana. 

Klusterit näyttävät kaikilla kolmella kielellä melko samankaltaisilta. Kaikkien 

kielten yleisimpien klusterien joukossa on predikatiivirakenteeseen viittaava klus-

teri <suomen/japanin/englannin kieli on>. Näistä klustereista kumpuavat diskurs-

sit kuitenkin ovat hyvin erilaisia eri kielillä. Toiseksi klustereissa esiintyy rinnas-

tuksia ja demonstratiivipronomini se. Rinnastukset tuottavat kontrasteja ja kielten 
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työnjakoja, demonstratiivin tehtävä taas näyttää olevan itsen etäännyttäminen kie-

lestä silloin, kun siitä kerrotaan ikäviä asioita. Suomen kielen klustereissa esiintyy 

kahdesta muusta poiketen referointeja ja siten erilaisia ääniä diskurssiin tuottava 

<että suomen kieli>. 

Suomen kielen yleisimmät klusterit ovat <suomen kieli on>, <että suomen 

kieli> ja <se suomen kieli>. Klusteri <suomen kieli on> tuottaa predikatiiviraken-

teiden kautta useita puhumisen tapoja, joissa sekä kuvailut että nimeämiset aktivoi-

vat diskursseja. Suomen kieltä luonnehditaan oman persoonan kannalta merkittä-

vänä kielenä, tärkeänä ja läheisenä. Se määritellään omaksi kieleksi ja äidinkieleksi. 

Tässä diskurssissa pintautuu kielen tilanteisuus ja merkityksen muuttumisen mah-

dollisuus: suomen tärkeys saattaa korostua siirtolaisuudessa, mutta toisaalta suomi 

voi myös menettää merkityksensä ainakin päivittäisen elämän kielenä. 

Toinen <suomen kieli on> -klusterin predikatiivirakenteissa aktivoituva dis-

kurssi on kielten arvojärjestys, jossa korostetaan suomen ensisijaista asemaa ja al-

kuperäisyyttä. Lisäksi suomi asetetaan kielten joukossa ikään kuin lähtöpisteeksi, 

josta käsin muita kieliä tarkastellaan. Kauniin kielen diskurssia taas rakentaa yksi 

informantti. Se on yhdessä oikean ja puhtaan kielen kanssa vakiintunut puhumisen 

tapa, joka toistuu suomen kielestä puhuttaessa. Silloin kieltä verrataan ideaaliin ja 

mahdollisesti kirjakieleen, jolloin esimerkiksi vieraat vaikutteet kielessä nähdään 

kielen kauneutta turmelevina. Toinen sitkeä diskurssi, jonka klusteri <suomen kieli 

on> sai näkyviin, on vaikeus ja eksoottisuus. Tätä suomalaisessa mediassa ja yh-

teiskunnassa toistuvaa suomen kielestä puhumisen tapaa informantit uusintavat 

tiettyjen haastattelukysymysten yhteydessä. Mitä kertoisit suomen kielestä? - ja 

Millainen suomen kieli on? -kysymykset aktivoivat vaikeuden diskurssin. Niissä 

puhutaan suomen vaikeudesta ulkomaalaisille sekä vaikeuden syistä, kieliopista ja 

taivutuksesta. Diskurssiin on luultavasti vaikuttanut se, että moni informantti opet-

taa suomen kieltä ja he muistelivat näitä tilanteita kysymyksiin vastatessaan. Suo-

meen kytkeytyy klusterin <suomen kieli on> kautta keskustelukysymyksistä nou-

sevia nimityksiä, joita informantit eivät kuitenkaan erityisesti perustele. Lopuksi 

klusteri rakentaa vielä liittomuotojen kautta kuvaa kielen pysyvyydestä ja muuttu-

vuudesta. Informantit puhuvat suomen kielen katoamisesta elämässään ja uusinta-

vat kielen säilymisdiskurssia. 

Klusteri <että suomen kieli> tuo referointien kautta uusia ääniä diskursseihin. 

Referointi ei ole diskurssi vaan diskurssipiirre, jonka avulla informantit tuottavat 

puheeseen toisia tilanteita ja toisten mielipiteitä. Moniäänisyys kytkeytyy erityi-

sesti suomen kielen vaikeuden diskurssiin, eli sitä kuvataan esimerkiksi yleisinä 
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totuuksina ja muiden kuin puhujan itsensä sanomana. Väitän, että informantit mah-

dollisesti merkitsevät toistuvaa diskurssia, vaikeutta, referoinneilla ja että-lauseilla. 

Kolmas klusteri, <se suomen kieli>, paljastaa aineistosta jaetun puhumisen tavan 

sekä etäännytykset. Demonstratiivipronominin avulla suomen kieli asetetaan it-

sestä kauemmas: toiseen aikaan tai paikkaan. Etäännytys voi tarkoittaa myös omien 

ajatusten ja todellisuuden välistä etäisyyttä tai toisen henkilön näkökulman tuo-

mista diskurssiin. Etäännytyksiä käytetään silloin, kun halutaan sanoa jotain nega-

tiivista tai affektiivista suomen kielestä. 

Japanin kielen kolme yleisintä klusteria ovat <japanin kieli on>, <englanti ja 

japani> ja <se japanin kieli>. Klusteri <japanin kieli on> osoittaa ensinnäkin, että 

japanista puhutaan predikatiivirakenteissa mieluummin luonnehdintojen kuin mää-

ritelmien kautta – toisin kuin suomen kielestä. Näissä luonnehdinnoissa muotoutu-

vat diskurssit kielitaidosta ja kielten ominaisuuksista. Japanista puhutaan taitona, 

vaikka haastattelussa ja keskustelussa informanttien kielitaitoa ei käsitellä eikä siitä 

kysytä. Diskurssien kannalta odotuksenvastaiset puhumisen tavat ovat mielenkiin-

toisia. Ne kertovat aiheista, joita informantit itse tuovat keskustelujen keskiöön. 

Klusteri <japanin kieli on> havainnollistaa toiseksi, kuinka japani nähdään erilais-

ten ominaisuuksien kautta. Ominaisuuksista puhuminen näyttää pintapuolisesti 

katsottuna vaikeuden diskurssilta, mutta informantit kertovat sen sijaan japanin kie-

leen ja kohteliaisuuteen yhdistyvistä sosiaalisista säännöistä. Informantit kertovat, 

millaisia hankaluuksia heillä on näiden sääntöjen noudattamisessa ja kuinka ne tun-

tuvat vierailta. Kolmanneksi klusterin ympäristössä esiintyy keskustelukysymyk-

sistä kumpuavia nimityksiä japanille. Nimityksiä ei yleensä perustella, ja joissakin 

niissä kerrotaan mieluumminkin, mitkä nimitykset eivät informanttien mielestä 

sovi japanille. 

<Englanti ja japani> -klusteri osoittaa kahden rinnastetun kielen välineellisen 

roolin. Tämä on ainoa klusterin aktivoima diskurssi. Rinnastukseen kietoutuu kont-

rastointi, jossa suomelle annetaan kahdesta muusta eriävä tehtävä. Siinä japani ja 

englanti ovat selkeästi välineitä ja sillä tavalla erottuvat suomelle annetusta identi-

teettimerkityksestä. <Se japanin kieli> -klusteri puolestaan tuottaa suomen vastaa-

van klusterin tavoin etäisyyden ja affektin yhdistelmän diskurssiin. Informantit 

etäännyttävät negatiivisia arvioita japanista sekä ilmaisevat erilaisia Japanissa ko-

kemiaan ongelmia. Japanin käytössä kohdatut hankaluudet ovat kulttuurisista sään-

nöistä johtuvia ja haittaavat ihmisten välisiä suhteita sekä itseilmaisua. Toinen klus-

terin <se japanin kieli> avulla aktivoitu diskurssi koskee kielten välisiä valtasuh-

teita. Se limittyy <japanin kieli on> -klusterin kanssa ja osoittaa kielten erilaisia 

painotuksia arkipäiväisessä käytössä. 
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Englannin klustereista yleisimpiä ovat <englannin kieli on> ja <suomi ja eng-

lanti> sekä <englanti ja japani>, joista viimeiseksi mainittu on japanin kanssa yh-

teinen ja jo käsitelty. <Englannin kieli on> -klusteri osoittaa, että englannin kie-

lestä puhutaan predikatiivirakenteissa keskustelukysymyksistä nousevilla nimillä. 

Näitä nimityksiä myös perustellaan, toisin kuin kahden muun kielen tapauksessa. 

Nimityksissä näkyy kielen välineellisyys, jossa englantia käytetään itselle sopiviin 

tarkoituksiin. Myös muissa kuin valmiissa keskustelunimityksissä englanti saa vä-

lineellisen arvon – yksi informantti jopa vertaa sitä konkreettiseen välineeseen, 

syömäpuikkoihin. Klusteri <suomi ja englanti> aktivoi puhumisen tavan, jossa 

kaksi rinnastettua kieltä roolittuvat samalla tavalla identiteetin kannalta merkityk-

sellisenä kielenä. Kaksi kieltä saavat siis äidinkielelle tyypillisiä tehtäviä. Tämän 

diskurssin aktivoi lähes kokonaan kahden informantin välinen keskustelu, kun he 

neuvottelevat äidinkielen merkityksistä. <Suomi ja englanti> -rinnastus havainnol-

listaa, kuinka ristiriitaisia ja jäsentymättömiä informanttien diskurssit voivat olla. 

Klustereissa <suomen kieli on> ja <englannin kieli on> kielten erilaiset tehtävät 

ovat selvät, kun suomesta puhutaan itselle tärkeänä ja englannista välineellisenä, 

mutta rinnastus asettaa ne klusterissa <suomi ja englanti> samaan arvoon ja tehtä-

vään. 

Klustereissa aktivoituu usein oman kieli-identiteetin muuttuvaisuus, joka on 

yhteydessä elämäntilanteeseen. Tämä kuvastaa hyvin informanttieni kaltaisten eks-

patriaattien kielellistä todellisuutta. Kielet ovat yhtäältä käyttötavaraa, resursseja, 

toisaalta niissä elävät vahvasti yksilön tunteet ja kielelle annetut henkilökohtaiset 

merkitykset. Näillä kahdella akselilla informantit tasapainottelevat ja jakavat kie-

lille tehtäviä. Nämä kaksi asiaa myös ovat ristiriidassa transnationaaleissa elämän-

tilanteissa. Oma osuutensa japaninsuomalaisten kielipuheessa on vielä Japanin eri-

tyislaatuisella kontekstilla. Yksikielisessä japanilaisessa yhteisössä edes resurs-

siajattelu ei aina toimi vaan informanttien täytyy mukautua eurooppalaisesta näkö-

kulmasta melko erikoiseen kielitilanteeseen. 
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6 Semanttisista preferensseistä diskursseihin 

Semanttinen preferenssi on klusterien tarkastelun lisäksi toinen metodinen lähesty-

mistapani kielidiskursseihin. Semanttinen preferenssi tarkoittaa suhdetta lemman 

tai sananmuodon ja niiden kollokaattien merkityssisältöjen välillä (Stubbs 2001: 

65). Siinä hakusanan kanssa kollokoi ryhmä sanoja, joita yhdistää jokin semantti-

nen tekijä (Baker 2006: 86) (ks. tarkemmin luku 4.2.2). Etsin semanttisista luokista 

ja niiden sisältämistä sanoista vihjeitä diskursseista: millaisia diskursseja ryhmittyy 

hakusanojen ympäristöön niiden kollokaattien perusteella. Klusterianalyysi antaa 

jo kuvan siitä, mitä semanttisen preferenssin analyysi saattaa tuottaa tulokseksi. 

Oletan, että myös semanttisessa preferenssissä aineistosta pintautuvat kielen väli-

neellisyyden ja taidon diskurssit ja jonkinlainen henkilökohtaisiin merkityksiin kyt-

keytyvä tapa puhua kielestä. 

Korpusavusteisessa diskurssianalyysissa semanttista preferenssiä on hyödyn-

netty varsin vähän. Baker ynnä muut (2008: 286) ovat luokitelleet Iso-Britannian 

sanomalehdissä esiintyviä erilaisiin siirtolaisiin yhdistyviä kollokaatteja ryhmiin, 

joita on nimetty merkityslähtöisesti, mutta kirjoittajat eivät kuitenkaan puhu ana-

lyysissaan semanttisesta preferenssistä. Salama (2011) taas tarkastelee islamiin lii-

tettyjä ideologioita korpusavusteisesti, kollokaatioiden kautta. Hän hyödyntää ana-

lyysissaan semanttista preferenssiä ja prosodiaa, mutta samoin kuin Bakerin ynnä 

muiden (2008) tutkimuksessa, Salamakaan ei ole tehnyt kattavaa semanttisen pre-

ferenssin analyysia. Näiden kahden tutkimuksen etuna on se, että ne ovat selvittä-

neet frekventeistä kollokaatioista kumpuavia yleisiä puhumisen tapoja. Toisaalta 

edellisen kaltaisessa tarkastelussa poikkeukset ja pienemmät mutta tärkeät semant-

tiset ryhmät ovat voineet jäädä huomiotta. 

Semanttista preferenssiä on hyödynnetty diskurssien tutkimuksessa vähemmän 

kuin vaikkapa kollokaattien tai avainsanojen analysointia, vaikka semanttinen pre-

ferenssi ja semanttinen prosodia kyllä mainitaan korpusavusteista diskurssianalyy-

sia käsittelevässä kirjallisuudessa (esim. Baker 2006: 86–89). Esimerkiksi Paso 

(2007) on käyttänyt kollokaatioanalyysia osana diskurssianalyyttista työtään käsi-

tellessään työkyvyn merkityksiä lehtiteksteissä. Semanttisen preferenssin analy-

soinnin esikuvina olenkin käyttänyt tutkimuksia, jotka eivät käsittele diskursseja 

vaan esimerkiksi kontekstuaalista semantiikkaa (Jantunen 2004; Pirkola 2016). 

Seuraavaksi kuvaan semanttisen preferenssin analyysiprosessia: aineisto-otosta ja 

tarkasteltavaa aluetta. Sen jälkeen siirryn luvussa 6.1 käsittelemään aineiston luo-

kittelua yksityiskohtaisesti. 
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Tarkastelen eri kielten semanttista preferenssiä konkordanssiriveistä, jotka poi-

min aineistosta järjestelmällisesti. Olen tehnyt semanttisen preferenssin otoksen 

erissä, sillä kokeilin ensin, kuinka semanttisen preferenssin analysointi sopii työ-

höni. Olen kasvattanut otosta vähitellen nähdäkseni, milloin aineisto saavuttaa sa-

turaatiotasonsa eikä uutta tietoa enää löydy (ks. esim. Baker ym. 2008). Ensimmäi-

sessä semanttisen preferenssin otoksessani oli konkordanssirivejä vähän vähem-

män kuin lopullisessa aineistossa, koska aineiston litterointi oli vielä kesken. Siksi 

otoksen ensimmäiset 20 konkordanssiriviä edustavat hieman pienempää (10 infor-

mantin) aineistoa kuin loppu otoksesta. Ensimmäiseen pilottiotokseen poimin jo-

kaisesta tutkittavasta kielestä 20 konkordanssiriviä. Kokonaisaineisto muodostui 

siten, että jatkoin pilotoinnin jälkeen otoksia konkordanssiriveistä, kunnes minulla 

oli jokaisesta kielestä yhteensä 100 konkordanssiriviä (liite 5). Olen siis sisällyttä-

nyt ensimmäisen otoksen ja sen luokittelun analyysiini, sillä nähdäkseni aineiston 

täydentyminen ei merkittävästi vaikuttanut analyysin tuloksiin eli muodostuviin 

luokkiin. 

Semanttista preferenssiä tutkin konkordanssiriveistä alueelta V5–O5 eli valit-

sin tarkastelualueeksi viisi sanaa hakusanan vasemmalta ja viisi oikealta puolelta. 

Tarkasteluväli ei noudata lausuman tai vuoron loppumisen rajaa (esim. Hakulinen 

1997), sillä sitä on puhutun aineiston tapauksessa hankala hahmottaa. Vaikka olen 

litteraatissani merkinnyt virkkeeksi34 tulkittavan jakson päättymistä pisteellä (.), 

kaikissa kohdissa tämä merkintä ei kerro tarkasti loppuneesta lausumasta tai vuo-

rosta, sillä välillä toinen puhuja saattaa keskeyttää informantin tai puheenvuoro 

keskeytyy hetkellisesti esimerkiksi vastapuolen myönnyttelyn ilmauksiin. Lisäksi 

ajattelen, että lausuman ylittävät ainekset kertovat kieliin liitetyistä diskursseista. 

Diskursseihin kytkeytyvät merkitykset eivät myöskään ole yhtä sidoksissa lauseen 

sisäiseen rakenteeseen kuin vaikkapa synonymiaa tarkasteltaessa (ks. Jantunen 

2004; Pirkola 2016). 

Tarkastelualue valikoitui melko laajaksi, koska puhuttu aineisto sisältää eri-

laista ainesta kuin kirjoitetun kielen korpusaineisto. Leksikaalista semantiikkaa tut-

kivissa töissä (Jantunen 2004; Pirkola 2016) on käytetty pienempää aluetta. Puhu-

tussa aineistossa on paljon epäröintejä ja empimisilmauksia (tuota, niinku) sekä 

keskustelua ohjaavia, näkökantaa tai kommenttia ilmaisevia sanoja (kuitenki, 

mutta). Siksi suppea tarkastelualue, esimerkiksi vain yksi sana hakusanan kummal-

takin puolelta, ei ehkä antaisi riittävää käsitystä kielten ympärille rakentuvista mer-

                                                        
34 Ks. virke-käsitteen käytöstä tässä tutkimuksessa luku 5.2 sekä litterointimerkinnät (liite 3). 
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kityksistä, rakenteista ja sitä kautta diskursseista. Tarkastelualueen sanat olen luo-

kitellut merkityksen mukaisiin ryhmiin. Nämä ryhmät, semanttiset luokat, osoitan 

kapiteeleilla (esim. IHMISET). Olen jättänyt kokonaan luokittelun ulkopuolelle 

kesken jääneet sanat (opi-) ja sellaiset empimisen (öö) ja myöntymisen (mm) il-

maukset, jotka eivät ole kuulu kielen leksikkoon. Olen jättänyt nämä laskematta, 

kun olen rajannut tarkastelualueen edellä mainittuun kymmeneen sanaan. 

Luvussa 6.1 Aineiston luokittelu esittelen ensin luokitteluperusteeni eli sen, 

kuinka kukin hakusanojen ympäristössä oleva sana on päätynyt tiettyyn semantti-

seen luokkaan. Sen jälkeen kerron tarkemmin analyysivaiheista luvussa 6.2 Luok-

kien sisällöistä diskursiiviseen tietoon. Luvussa 6.3 Semanttiset luokat kuvailen 

kunkin luokan ja sen sisällön ensin kvantitatiivisesti. Sitten esittelen luokkien an-

tamat diskurssivihjeet. Luokittelusta siirryn sen avulla löydettyihin diskursseihin 

luvuissa 6.3.1–6.3.9, joissa seuraa analyysini laadullinen osuus. 

6.1 Aineiston luokittelu 

Luokitteluni apuna ovat olleet työstäni ja aineistostani varsin poikkeavat, leksikaa-

lista semantiikkaa korpusmenetelmin tarkastelevat työt. Jantunen (2004) tutkii sy-

nonyymisten ilmausten hyvin, kovin ja oikein kontekstuaalista erilaisuutta ja sitä, 

miten alkuperäissuomen ja käännössuomen leksikaalisten yksiköiden kontekstuaa-

linen valinta mahdollisesti eroaa toisistaan. Pirkola (2016) taas on pro gradu -tut-

kielmassaan käsitellyt synonyymien EHKÄ ja MAHDOLLISESTI kollokaatteja ja se-

manttisia preferenssejä. Koska edellä mainitut työt käsittelevät synonyymien mer-

kitystä konteksteissaan, niiden lähtökohdat ja tavoitteet eroavat omasta työstäni. 

Toiseksi analyysin tuloksiin vaikuttaa se, että Jantusen ja Pirkolan tutkimuksissa 

tarkastelun kohteena olevat sanat eroavat työni hakusanoista. Esimerkiksi Jantusen 

(2004) tarkastelemat astemääritteet ovat tarkenteita ja siten rajatummassa lausease-

massa kuin tutkimani hakusanat suomi, japani ja englanti, joiden kontekstit ja ase-

mat lauseessa ja lausekkeessa saattavat olla hyvinkin moninaiset. Lisäksi Jantusen 

(2004) ja Pirkolan (2016) töiden tarkastelualueet ovat suppeammat kuin työssäni ja 

aineistoni edustaa puhuttua kieltä, mikä osaltaan vaikuttaa semanttisen preferenssin 

avulla saatuihin tuloksiin. Voidaan siis olettaa, että aineistostani muodostuvat mer-

kitysryhmät ovat ainakin osittain erilaiset kuin edellä mainituissa tutkimuksissa, 

joita käytän sovelletuin osin malleina oman tutkimukseni semanttisten luokkien 

muodostamisessa. 



168 

Erityisesti kieliopillisten sanojen luokitteluun olen ottanut mallia Pirkolalta 

(2016). Sisältösanojen luokittelua taas ohjaavat pikemminkin tutkimuskysymyk-

seni sekä aineistoni laatu. Bakerin ynnä muiden (2008: 285) mukaan korpusana-

lyysia, tässä tapauksessa semanttista preferenssiä ja sen tulkintaa, voi ohjata dis-

kursiivinen taustatieto. Tietyntyyppisestä aineistosta on odotuksenmukaista saada 

aikaan tiettyjä luokkia, ja jotkin luokat tai niihin kuuluvat sanat yliedustuvat aihe-

piirin sekä haastattelu- ja keskustelukysymysten vuoksi. Siksi aineistoni semantti-

sessa analyysissa syntyy hyvin aihepiirikohtaisia semanttisia luokkia. Esimerkiksi 

luokka KOMMUNIKOINTI osoittaa selvästi, kuinka aineistossa keskeisiä ovat 

kielet ja niihin kytkeytyvä sanasto (esim. puhua). Tämä on luonnollista pieneen 

erikoiskorpukseen pohjautuvassa työssäni, toisin kuin luokittelun esikuvissa, joissa 

aiheisiin pohjautuva luokittelu ei ole laajan yleiskorpusaineiston takia odotuksen-

mukainen. Semanttisen preferenssin analyysi kertoo siis tutkimuksessani kyllä ha-

kusanojen kontekstien kautta eri kielten käyttäytymisestä, mutta myös puheenai-

heista. Tämä ei kuitenkaan vähennä luokittelun merkitystä, sillä analyysi osoittaa, 

että näennäisesti samanlaisten, haastattelukysymyksistä nousevien luokkien sisällä 

on merkittäviä kieltenvälisiä eroja. 

Aineiston semanttinen luokittelu on kokonaisuudessaan nähtävissä liitteessä 6. 

Luokittelussa ja esimerkeissä esiintyvä merkintätapa on menny (huonoksi) tarkoit-

taa sitä, että sulkeissa esitetty sana on luokiteltu johonkin muuhun luokkaan. Se 

kuitenkin on jätetty esille esimerkiksi edellä selventämään sitä, että mennä-verbi ei 

kuvaa liikettä. Hakasulkeet taas toimivat samassa selventävässä tarkoituksessa, 

mutta ilmaisevat, että sana on tarkastelualueen ulkopuolella, esimerkiksi itse 

[asias]. 

Päätös kunkin sanan kuulumisesta tiettyyn ryhmään syntyy sanan merkityk-

sestä kontekstissaan, ja luokittelussa otan huomioon fraseologisen tiedon. Tosin 

merkityksen pystyy kuitenkin usein päättelemään jo sanan itsenäisen merkityksen 

perusteella. Esimerkiksi puhua kuuluu luokkaan KOMMUNIKOINTI, kun taas 

verbi-idiomissa jauhaa kakkaa ei ole mielekästä eritellä verbiä jauhaa ja substan-

tiivia kakka omiin luokkiinsa, sillä idiomin yhteismerkitys on ’puhua tyhjänpäiväi-

siä’, mikä ei tule ilmi kummastakaan sanasta yksinään. Olen luokitellut verbi-

idiomin jahaa kakkaa luokkaan KOMMUNIKOINTI yhtenä yksikkönä ja laskenut 

ne yhtenä esiintymänä. Sitä vastoin verbiketjut olen luokitellut erikseen, sillä niissä 

ketjun kumpainenkin osa kantaa merkitystä. Muita esimerkkejä vastaavasta ratkai-

susta ovat jotkin ajanilmaukset (kerrav viikos; pienestä pitäen; joka viikko), jotka 

olen myös luokitellut yhtenä yksikkönä. Joka viikko -ilmauksen sanat kuvaavat yh-

dessä toistuvuutta, eikä niitä voida erottaa. Jos taas esimerkiksi lausekkeen sanat 
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koodaavat kumpikin eri merkitystä (normi viikos), olen luokitellut ne erikseen. 

Normi kertoo, millaisesta viikosta on kyse, ja olen luokitellut sen ARVO JA 

LAATU -luokkaan. Viikos taas kuvaa tässä tapauksessa aikaa tai toistuvuutta. 

Näistä luokittelun poikkeuksista huolimatta tarkastelualue on 5:5 eli esimerkiksi 

verbi-idiomin osat on laskettu tarkastelualueen kahtena eri yksikkönä, mutta luoki-

teltu yhtenä kiinteänä kokonaisuutena. 

Sellaiset sanat, jotka eivät merkityksensä perusteella soveltuneet mihinkään 

löydettyyn luokkaan, olen sijoittanut LUOKITTELEMATTOMIIN. Näiden sano-

jen osuus on aineistostani melko iso (564 sanetta), vaikka olen koettanut sijoittaa 

mahdollisimman monet sanat semanttisiin luokkiin. Osa lekseemeistä, jotka Pir-

kola (2016) on sijoittanut luokittelemattomiin sanoihin, on omassa luokittelussani 

sijoittunut merkitysryhmiin eri tavalla. Pirkola on sijoittanut muut kuin omistuslau-

seessa tai predikatiivilauseiden predikaatteina toimivat olla-verbit luokittelematto-

miin sanoihin, samoin kuin muutkin apuverbit. Aineistossani tällaisia olla-verbejä 

oli kuitenkin varsin vähän, joten luokittelin liittotempuksen osana olevat olla-verbit 

pääverbin mukaiseen luokkaan (oli tekstitetty) ja laskin liittomuodon yhdeksi yksi-

köksi. Loput itsenäiset olla-verbit ovat liikettä, muutosta ja pysyvyyttä kuvaavassa 

luokassa. Lisäksi liittotempuksissa esiintyvät kieltoverbit on luokiteltu samaan 

luokkaan pääverbiensä kanssa ja laskettu yhdeksi yksiköksi. Samoin sellaisissa  

ajanilmauksissa kuin tällä hetkellä pronomini tämä ei yksinään kerro merkityksestä 

mitään, ja se joutuisi luokittelemattomien ryhmään, joten olen katsonut mielek-

kääksi pitää sen yhdessä lausekkeen pääsanan kanssa. Pronominien kohdalla olen 

toiminut luokittelussa muuten siten, että määritteinä toimivat pronominit olen las-

kenut pääsanansa kanssa yhdeksi yksiköksi ja luokitellut ne pääsanan mukaiseen 

luokkaan (esim. se lapsi). 

Olen luokittelussa etsinyt anaforisille pronomineille viittauskohteen mukaisen 

luokan, jos se on ollut mahdollista. Esimerkiksi kun ne viittaa kieliin ’japani ja 

kiina’, on se luokassa KIELI JA KANSALLISUUS. Edellä kerrotusta huolimatta 

olen sijoittanut sanat LUOKITTELEMATTOMIIN, jos tarkastelualueella oleva 

sana ei ole osa esimerkiksi kiteymää, verbiliittoa tai muuta sellaista rakennetta, joka 

yksinään ilmaisisi merkitystä. Esimerkiksi pelkkä pronomini tai kielto ilman tar-

kastelualueella olevaa sisältösanaa ovat tällaisia tapauksia (emmä - [tiedä]; [Korea 

ja kiina] jotka). 

Kaikki edellä selostetut luokitteluratkaisut olen tehnyt, koska LUOKITTELE-

MATTOMIEN luokka kertoo aineistosta ja sen ilmiöistä kaikista vähiten. Kiinteät 

ilmaukset, kiteymät, kieltoverbit ja liittotempukset sekä pronominit palvelevat näin 

diskurssianalyysia paremmin, kun esimerkiksi negaatioiden esiintymisympäristöt 
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tulevat ilmi. Lisäksi fraseologian huomiotta jättäminen olisi tutkimustavoitteiden 

vastaista, kun ollaan tekemisissä merkitysten kanssa. Onkin työn kannalta tarkoi-

tuksenmukaista saada mahdollisimman moni sana luokitelluksi. 

6.2 Luokkien sisällöstä diskursiiviseen tietoon 

Tässä luvussa esittelen semanttisen preferenssin analyysivaiheet. Tarkoitus on sel-

ventää sitä, kuinka olen analyysissani päätynyt semanttisista preferensseistä dis-

kursseihin. Kuvaan sitä, miten olen hyödyntänyt tekemääni luokittelua ja mitä vai-

heita luokkien tarkastelun ja diskurssien löytämisen välillä on. Ensimmäinen 

vaihe semanttisten preferenssien tarkastelussa tapahtuu luokittain. Teen pintapuo-

lisia havaintoja luokkiin kuuluvien sanojen perusteella. Esitellessäni luokkia lu-

vussa 6.3 selostankin ensiksi, millaisia kvantitatiivisia eroja on yhtäältä luokkien 

kesken ja toisaalta luokkien sisällä eri kielten välillä. Perustelen samalla luokitte-

lussa tekemiäni valintoja esimerkkien avulla ja pohdin vaihtoehtoisia luokitteluja 

sanoille, jotka ovat osoittautuneet rajatapauksiksi. 

Kaikkien kielten kohdalla on havaittavissa melko samankaltaisia semanttisen 

preferenssin luokkia. Toisin sanoen informanteillani on semanttisen luokittelun pe-

rusteella olemassa kaikille kolmelle kielelle yhteinen puhumisen tapa. Mutta luok-

kien koot ja niiden sisältämät sanat vaihtelevat jonkin verran eri kielten kohdalla. 

Esitänkin havaintoja luokkiin sisältyvien sanojen perusteella ja päättelen, mitä ne 

mahdollisesti kertovat tavoista puhua eri kielistä. Sinclairin (1991) mukaan kollo-

kaatit voivat tuottaa semanttisen analyysin sanasta, ja kollokaatit välittävät impli-

siittisiä merkityseroja (Hunston 2002). Näennäisesti neutraalien tai semanttisesti 

samanlaisten sanojen eroavia käyttötarkoituksia ja tehtäviä voidaan osoittaa kollo-

kationaalisen käyttäytymisen avulla (Piper 2000: 516; Jantunen 2004). Voidaan siis 

sanoa, että semanttisten luokkien sisällä on kielikohtaisia sävyeroja preferensseissä 

ja niiden tuottamissa diskurssivihjeissä. Siten ne antavat tietoa puhumisen tavasta, 

joka kohdistuu kieliin – näennäisesti neutraaleihin, mutta yksilön ja yksilön tilan-

teen kannalta merkityksellisiin entiteetteihin. 

Jotain voidaan siis jo päätellä siitä, millaisia sanoja kussakin luokassa on ja 

millaisia eroja kielten välillä on havaittavissa sanojen perusteella. Analyysissa esi-

merkiksi KIELI JA KANSALLISUUS -luokassa englannilla on preferenssiä ihmis-

tarkoitteisiin lekseemeihin (esimerkiksi kaverit, ulkomaalaiset), jotka kertovat eri-

laisista puhekumppaneista kuin japaniin ja suomeen liitetään. Tämä varmistuu kon-

kordanssirivien tarkastelussa. Semanttisen preferenssin pintataso – mitä luokkia 

syntyy, miten suuria luokat ovat tai mitä luokkiin sisältyy – ei kerro kaikkea kielistä. 
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Hoey (2005: 63) pohtii, tulisiko keskittyä mieluummin tarkastelemaan semanttisten 

luokkien keskinäisiä assosiaatioita kuin sanojen kuulumista luokkiin yhdessä tois-

ten samankaltaisten kanssa. Tämä tarkoittaa työssäni sitä, että aineistossani esiin-

tyvät diskurssit muotoutuvat useiden eri semanttisten luokkien aineksista. Joissain 

tapauksissa semanttinen luokka suoraan antaa vihjeitä aineistossa rakentuvasta dis-

kurssista, mutta useissa tapauksissa diskursseja ei voi suoraan päätellä semanttiseen 

luokkaan kuuluvista sanoista. Stubbs (2001: 106) sanoo, että semanttisen prosodian 

hahmottamiseen tarvitaan usein suurempi tarkastelualue kuin vaikkapa kollokaati-

oiden havaitsemiseen. Vaikka käsittelen preferenssiä enkä prosodiaa, Stubbin 

(2001) näkemys tukee sitä, että analyysissani täytyy usein ottaa käsittelyyn määri-

teltyä tarkastelualuetta suurempi ympäristö. Myös Bakerin (2009: 92) mukaan kor-

pusavusteisessa analyysissa on tärkeää tarkastella tekstikontekstia laajasti, sillä ha-

kusanan välitön konteksti ei aina kerro koko totuutta. Tärkeää on ottaa kvantitatii-

visen evidenssin tarkastelusta vielä askel eteenpäin ja selvittää tarkemmin tietoko-

neavusteisesti löydettyjen assosiaatioiden – esimerkiksi kollokaatioiden – luon-

netta (Mautner 2007: 59). Semanttiset luokat yksinään siis eivät kerro diskursseista 

vaan avuksi tarvitaan laadullinen analyysi. Havainnot nimittäin muuttuvat ja tar-

kentuvat, kun siirrytään kuhunkin luokkaan kuuluvien sanojen kontekstiin eli pala-

taan konkordanssiriveihin ja vielä niitä laajempiin tekstikatkelmiin. Tämä laadulli-

nen analyysiosuus on semanttisen preferenssin analyysin toinen vaihe työssäni. 

Analyysin toisessa vaiheessa otan tarkasteluun kaikki konkordanssirivit, joissa 

kunkin semanttisen luokan sanoja esiintyy, ja tarkastelen yhtenäisyyksiä semantti-

sen luokan sanojen aktivoimissa puhumisen tavoissa. Esimerkiksi pintapuolisesti 

semanttisen preferenssin luokkia tarkastellessa voisi päätellä, että IHMISET-luo-

kan LAPSI-maininnat kertovat puhekumppaneista: kuinka lapsille puhutaan jotain 

tiettyä kieltä. Laadullinen analyysi paljastaa, että kyseessä on monitahoisempi tapa 

puhua lasten kielellisestä kasvatuksesta. Lisäksi lasten kielellisen kasvattamisen 

diskurssi rakentuu esimerkiksi TAITO JA OPISKELU-sekä LIIKE, PYSYVYYS 

JA MUUTOS -luokkien palasista. Semanttiset luokat toimivat ennen kaikkea dis-

kurssien rakennusaineina. Ne ovat työkalu, joka järjestää aineistoni diskursseista 

kertoviksi palasiksi. 

Osa semanttisen luokittelun tuottamista havainnoista on ilmeisiä, kuten se, että 

semanttinen luokka TAITO JA OPISKELU rakentaa kielitaidon diskurssia. Toi-

saalta kielitaitodiskurssin rakentuminen ARVO JA LAATU -luokan lekseemeissä 

taas ei ehkä ole yhtä itsestään selvää varsinkaan, kun haastattelut ja parikeskustelut 

eivät sisältäneet kysymyksiä informanttien kielitaidosta (ks. liitteet 1 ja 2). Semant-
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tinen luokittelu paljastaa suomen, japanin ja englannin ympärille rakentuvat toistu-

vuudet ja fraseologian. Korpushavaintojen yhdistäminen konkordanssirivien laa-

dulliseen tarkasteluun semanttisen preferenssin analysoinnin toisessa vaiheessa 

puolestaan saa diskurssit esille. Diskurssit muotoutuvat osista, joiden valikoitumi-

seen vaikuttavat systemaattinen konkordanssirivien otos, aineiston pohjalta luotu 

luokitus sekä laadullinen tarkastelu. Lisäksi tieto kontekstista – niin aineistonke-

ruutilanteesta kuin japaninsuomalaisten arkikontekstista – taas osaltaan ohjaa tul-

kintaa. Semanttisen preferenssin analyysissa siis puran aineisto-otokseni paloihin, 

joiden avulla eksplikoin, minkälaisista osasista diskurssi kielistä rakentuu. Niistä 

taas kokoan aineiston uudelleen diskursseiksi laadullista tietoa hyödyntämällä. 

Analyysin toinen vaihe näkyy luvussa 6.3 kunkin semanttisen luokan esittelyssä 

siten, että olen kirjannut luokan sanojen aktivoimat diskurssit, jotka kokoan taulu-

kossa 26. Kunkin semanttisen luokan esittelyssä viittaan vastaaviin diskurssilukui-

hin. 

Kolmannessa semanttisen preferenssin analyysivaiheessa kirjoitan havait-

semani diskurssit auki: mistä semanttisten luokkien aineksista ne koostuvat, ja mi-

ten puhumisen tavat kietoutuvat semanttisten luokkien ainekseen. Koska diskurs-

sien tulkinta vaatii laadullisen näkökulman, avaan tässä vaiheessa diskursseissa nä-

kyviin pidempiä tekstikatkelmia kuin semanttisten luokkien konkordanssirivit. 

Nämä analyysin tuloksena saadut diskurssit esittelen luvuissa 6.4.1–6.4.9. 

Analyysin heikkoutena voidaan pitää sitä, että otoksessa eivät mahdollisesti 

näy kaikki aineiston piirteet tai ne painottuvat eri tavoin kuin jos vastaava konkor-

danssien analyysi olisi tehty kaikilla aineiston konkordansseilla. Lisäksi semantti-

sen preferenssin analyysi tarjoilee tutkijalle vain palasen kieliin liitetyistä käsityk-

sistä ja puhumisen tavoista, joita aineistossa esiintyy. Otoksessa on kuitenkin riit-

tävästi dataa, jotta se voi kertoa aineistossa muodostuvista diskursseista. Samalla 

otos häivyttää tutkijan etnografista taustatietoa aineistosta – laadullisen ja etnogra-

fisen tiedon voi hyödyntää tulkintavaiheessa, kun ensin tarkasteltavan datan vali-

koituminen ei ole tutkijasta riippuvaista. Pitää kuitenkin muistaa, että hakusanat, 

itse luokittelu ja luokat ovat tutkijan valintoihin ja tulkintoihin perustuvia eivätkä 

siten objektiivisia (ks. myös Baker 2006: 12; Baker ym. 2008). Analyysin luotetta-

vuutta lisää se, että klusterianalyysin avulla löydetyt diskurssit tukevat havaintoja 

ja ohjaavat arvioimaan otoksen perusteella saatujen tulosten paikkansapitävyyttä. 
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6.3 Semanttiset luokat 

Tässä luvussa esittelen löytämäni semanttiset luokat niiden koon mukaisessa jär-

jestyksessä. Etenen tarkastelussa luokkakohtaisesti, en kielikohtaisesti, sillä samat 

semanttiset luokat toistuvat kaikissa kielissä. Kuvailen ensiksi semanttisen prefe-

renssin pintatasosta tekemiäni havaintoja, mikä on edellisessä luvussa esittelemäni 

analyysiprosessin ensimmäinen vaihe. Toiseksi selostan luokkien avulla hahmottu-

via kytköksiä puhumisen tapoihin viittaamalla luokkien rakentamiin diskursseihin. 

Tämä vastaa analyysiprosessin toista vaihetta. Ennen luokkien ja niiden sisältöjen 

esittelyä kuvaan lyhyesti semanttisen luokittelun kokonaisuutta: luokkien kokoa ja 

jakautumista. 

Kunkin kielen hakutuloksista poimin 100 konkordanssiriviä (liite 5), joista jo-

kaisesta kertyi analysoitavaksi 10 sanaa. Analysoin siis 1 000 sanaa kustakin kie-

lestä eli yhteensä 3 000 sanaa.35 Aineiston analyysin tuloksena muodostuivat seu-

raavat semanttiset luokat, jotka ovat kaikkien kielten yhteenlasketun sanamäärän 

mukaisessa järjestyksessä: 1. KIELI JA KANSALLISUUS (284), 2. IHMISET 

(236) 3. EPÄVARMUUS JA VARMUUS (224), 4. LIIKE, PYSYVYYS JA MUU-

TOS (196), 5. KOMMUNIKOINTI (143), 6. ADDITIIVISUUS (141), 7. ARVO 

JA LAATU (131), 8. MENTAALISUUS (125), 9. AIKA JA TOISTUVUUS (105), 

10. TAITO JA OPISKELU (88), 11. KONTRASTIIVISUUS (84), 12. RAJOITUS 

JA MAHDOLLISUUS (81), 13. MÄÄRÄ (73), 14. PAIKKA JA TILANNE (67), 

15. INTENSITEETTI (66), 16. METAKIELI (52), 17. TAPA (55), 18. KAUSAA-

LISUUS (34) ja 19. LUOKITTELEMATON (564).36 

Luokkien määrällisessä kuvauksessa havainnollistuu se, kuinka kieliopillisten 

sanojen sisällyttäminen analyysiin vaikuttaa luokkien kokoon. Suurimmat luokat, 

KIELI JA KANSALLISUUS -luokkaa lukuun ottamatta, koostuvat paljolti kie-

liopillisista sanoista. Toisaalta luokat, joissa on (enimmäkseen) sisältösanoja, tuot-

tavat enemmän tietoa diskursseista kuin kieliopillisia sanoja sisältävät. Luokittelu 

olisi luultavasti ollut erinäköinen, jos olisin huomioinut siinä vain sisältösanat. Se 

ei kuitenkaan olisi antanut yhtä kattavaa kuvaa kieliin liitetyistä merkityksistä ja 

diskursseista kuin kaikkien sanojen huomioiminen analyysissa. Seuraavaksi siirryn 

semanttisten luokkien esittelyyn edellä kuvaillussa luokkien suuruusjärjestyksessä. 

                                                        
35 Koska osa sanoista on päätynyt luokitukseen lopulta yhtenä yksikkönä (esim. joka viikko) (ks. luku 
6.1), tässä esitettyjen semanttisten luokkien sanojen yhteenlasketuksi määräksi ei kuitenkaan tule 3 000 
sanaa. 
36 Vaikka LUOKITTELEMATTOMIEN ryhmä on määrällisesti suurin, se on järjestyksessä viimeisenä, 
sillä en käsittele sitä analyysissa. 
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KIELI JA KANSALLISUUS -luokka 

KIELI JA KANSALLISUUS -luokka on aineiston kaikkein suurin luokka, mikä ei 

kielidiskursiivisessa työssä ole yllättävää. Mainittakoon vielä, että suomella on tä-

hän luokkaan suurin semanttinen preferenssi (111), kun se on japanilla 84 ja eng-

lannilla 89. Tätä selittää jo yksistään KIELI-sanan korkea frekvenssi. Suurimman 

osan luokasta muodostaa substantiivi KIELI, joka on usein hakusanan osana, esi-

merkiksi suomen kieli. Suomen ollessa hakusanana KIELI esiintyykin kaksi kertaa 

useammin kuin japanin ja englannin tapauksessa. Jo tämän perusteella suomella 

näyttäisi olevan semanttinen preferenssi kieleen. Siihen kytkeytyi kieli-mainintoja 

64, kun japanin ja englannin vastaavat luvut olivat 30 ja 28. 

Suomen preferensseissä kieli on useimmiten (44 tapausta) yhteydessä hakusa-

naan, ja kaiken kaikkiaan 64 esiintymästä 49 on SUOMEN KIELI -tapauksia. Suo-

mesta siis puhutaan nimenomaan suomen kielenä, ei pelkkänä suomena. Japanin ja 

englannin preferensseissä kieli-maininnoista noin puolet kytkeytyy hakusanaan, jo-

ten niistä ei puhuta samalla tavoin japanin kielenä tai englannin kielenä kuin suo-

mesta, vaan niihin viitataan yksinkertaisesti japanina ja englantina. Informanteilla 

saattaa yksinkertaisesti olla tarve tehdä ero siihen, milloin he puhuvat suomen kie-

lestä ja milloin taas Suomesta valtiona. Toisaalta silloin tämän pitäisi näkyä myös 

englannin ja japanin preferensseissä. Vaikka KIELI on kaikkien tutkittavien kielten 

preferenssinä, se ei kytkeydy mihinkään erityiseen diskurssiin. Suomen muita kor-

keampi preferenssi tähän luokkaan todennäköisesti selittyy yksinkertaisesti sillä, 

että siitä puhutaan enemmän kuin kahdesta muusta kielestä – mahdollisesti siksi, 

että se on sekä tutkijan että informanttien äidinkieli. 

KIELI-lemman lisäksi muita tähän luokkaan kuuluvia lekseemejä ovat kansal-

lisuuksien37 nimet ja kielten nimet, esimerkiksi japanilaiset, englanti. Kansallisuu-

det voisivat kuulua semanttiseen luokkaan IHMISET, mutta se olisi ryhmänä ylei-

sempi, sillä tässä puhutaan tietyistä ihmisryhmistä, kansallisuuksien edustajista. 

Näissä pintautuu ensinnäkin puhe toisista ryhmistä, joiden kanssa kieltä käytetään 

(suomalaisten kanssa suomea). Toiseksi kansallisuuksien nimissä rakentuu ’me ja 

muut’ -jako (ks. myös van Dijk 2013), jossa tuodaan diskurssiin toisia toimijoita 

(ks. luku 6.4.1 Äänet ja jaettu tilanne). Semanttisen preferenssin luokkiin päätyi 

lopulta aineiston laatuun nähden yllättävän vähän kansallisuusmainintoja – olisi 

voinut kuvitella, että japaninsuomalaiset puhuvat kielten yhteydessä enemmänkin 

                                                        
37 Ryhmässä ovat kansallisuuksien nimet, eivät kansalaisuuksien, jotta joukkoon voi kuulua myös sel-
laisia kansallisuuksia, jotka eivät edusta jäsenyyttä valtiossa. 
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kansallisuudesta ja vieraassa maassa asuessaan vertailevat enemmänkin omaa toi-

mintaansa ja näkemyksiään (suomalaiset) uuden kotimaan valtaväestöön (japani-

laiset). 

Eri kielten nimet (englanti) ovat suurempi ryhmä kuin kansallisuudet, ja niistä 

huomaa, että kielillä onkin preferenssiä keskenään: esimerkiksi kun suomi on ha-

kusanana, japani ja englanti pintautuvat ja osoittavat semanttista preferenssiä. 

Tämä ei liene yllättävää, kun kaikista kielistä puhutaan aineistossa tasaisesti (ks. 

luku 4.3.2). Kielten keskinäisissä preferensseissä rakentuu sosiolingvistinen taus-

tatieto, joka nousee enimmäkseen taustoittavista haastattelukysymyksistä (liite 1). 

Kielten nimet ovat osa diskurssia, jossa rakennetaan tietoa kieltenvälisistä suhteista 

ja työnjaoista (luku 6.4.2 Kielten työnjako, välineellisyys). Esimerkiksi kolmen 

kielen mainitseminen yhtä aikaa tuo kontrasteja ja rinnastuksia näihin työnjakoihin, 

eikä suomesta, japanista ja englannista siis puhuta toisistaan erillisinä. Lisäksi ja-

panilla ja suomella on jonkin verran preferenssiä muihin kieliin (ruotsin, kiina, ve-

näjä) mutta preferenssit ovat satunnaisia ja kuvaavat sosiolingvistisiä taustateki-

jöitä. Edes kysymys ruotsin kielen opiskelusta (ks. liite 2) ei nosta ruotsia suomen 

kielen preferensseihin. KIELI JA KANSALLISUUS on KIELI-mainintojen ja kol-

men kielen keskinäisten preferenssien vuoksi yleisluokka, joka antaa suuntaviivoja 

siihen, mistä muut luokat kertovat. Sillä on kuitenkin diskurssien kannalta oma 

merkityksensä työnjakojen, kontrastien ja äänien näkyviin tuomisessa. 

IHMISET-luokka 

IHMISET-luokkaan kuuluvat erilaisia henkilöitä ja perheenjäseniä kuvaavat sub-

stantiivit (äiti, vaimo, ihmisiä, ulkomaalaisia, tuttuja), persoonapronominit, ihmis-

viitteinen se ja pronomini itse. Englannin preferenssi (84) IHMISET-luokkaan on 

hieman suurempi kuin muilla (japani 74, suomi 78), ja kaikkien kielten tapauksessa 

luokka rakentuu suurimmaksi osaksi persoonapronomineista. 

Luokan ihmistarkoitteiset substantiivit näyttävät jakautuvan siten, että suomen 

kanssa ilmenevät vain LAPSI, äiti, vaimo sekä hyvin yleisellä tasolla ihmisistä ker-

tovat toiset ja puhujia. Japanin ja englannin preferenssi kohdistui taas edellisten 

kaltaisten substantiivien lisäksi sellaisiin ihmistarkoitteisiin substantiiveihin kuin 

tyyppejä, kaverille, ihmisiä (japani) ja ihminen, ulkomaalaisten tuttujen ja kaverei-

den (englanti). Luokan substantiiveissa ilmenee se, millaista kielellistä arkea infor-

manttini ovat viettäneet: koska informantit ovat Suomessa syntyneitä ja Japaniin 

muuttaneita, esimerkiksi tämän luokan LAPSI-maininnat suomen kielen tapauksessa 

tuskin kuvaavat sitä, mitä kieltä puhui lapsena, tuskin myöskään japanin vastaavat 
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osumat. Tämä tilanne voisi olla erilainen esimerkiksi toisen polven japaninsuoma-

laisten tuottamassa aineistossa. Voisi olettaa, että ihmistarkoitteiset sanat kertovat 

sosiolingvistisestä taustatiedosta, esimerkiksi puhekumppaneista. Silti suomelle ja 

japanille tyypilliset LAPSI-substantiivin maininnat kertoivat mieluummin perheen 

sisäisestä kielipolitiikasta ja lastenkasvatuksesta (ks. luku 6.4.4 Lasten kielellinen 

kasvatus ja perheen kielipolitiikka). Puhumisen tapa ei ole ainoastaan raportoin-

tia siitä, kuka perheessä puhuu mitäkin kieltä, vaan se sisältää lisäksi pohdintaa 

kielivalintojen vaikutuksista. Englannin preferenssissä muut kuin perheenjäseniin 

viittaavat ihmistarkoitteiset substantiivit (ulkomaalaisia, kavereitten) sen sijaan 

viittaavat useimmiten juuri puhekumppaneihin, jotka ovat vielä usein ulkopuolisia 

ja satunnaisia kontakteja (asiakkaitten, parin). Ne kertovat englannin domeenista, 

joka ei ehkä ole yhtä yksityinen kuin kahdella muulla kielellä. Englanti näyttäytyy 

kahta muuta neutraalimpana ja yleisempänä kielenä, joka ei välttämättä kuulu in-

formanttien yksityiselämään, ainakaan kodin sisäiseen elämään. 

Persoonapronominit ovat jakautuneet kielten kesken melko tasaisesti, ja minä-

persoonapronomini on luokan yleisin sana kaikkien kielten preferensseissä. Se hei-

jastaa haastattelujen ja keskustelujen puhujanäkökulmaa, josta käsin asioita kuva-

taan, eikä se rakenna mitään erityistä diskurssia. Sen sijaan persoonapronominit ne 

ja me kiinnittävät huomiota preferenssillään tässä luokassa. Niitä ei ole valtavasti: 

me-pronominin preferenssi keskittyy suomeen (6), ja ne-pronominia esiintyy kaik-

kien kielten preferensseissä (suomi 6, japani 5, englanti 10). Niillä ei erotella suo-

malaisia (me) ja japanilaisia (ne), kuten kielidiskursiivisessa analyysissa voisi 

luulla, vaan niillä on toisenlainen käyttötarkoitus. Konkordanssiriveistä käy ilmi, 

että etenkin me-pronominia käytetään ensinnäkin ilmaisemaan yhteistä kielenkäyt-

tötilannetta yhdessä perheenjäsenen kanssa. Toisaalta sillä rakennetaan yhteistä ti-

lannetta toisen ulkomaalaisen kanssa. IHMISET-luokan rakentama diskurssi lasten 

kielellisen kasvatuksen lisäksi onkin Äänet ja jaettu tilanne (luku 6.4.1), jossa me 

ei yllättäen muodostakaan informanttien sisäryhmäksi suomalaisia vaan laajem-

man ryhmän ’ulkomaalaiset’. 

EPÄVARMUUS JA VARMUUS -luokka 

EPÄVARMUUS JA VARMUUS -luokkaan olen ryhmitellyt esimerkiksi suunnit-

telupartikkelit (tota, niinku, siis), vaihtoehtoa ilmaisevan rinnastuskonjunktion tai, 

kysymyssanat (mitenhän, mitä), indefiniittipronominit (jossakin) sekä joukon epä-

määräisyyttä ilmaisevia partikkeleja (ehkä, varmaan, lähinnä, yleensä ottaen). Li-

säksi olla-verbin konditionaalimuodot ovat tässä luokassa, ellei niillä ole muuta 
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luokkaa. Olen yhdistänyt varmuuden ja epävarmuuden, sillä varmuutta ilmaisevia 

lekseemejä oli aineistossa niin vähän, että ei olisi ollut mielekästä antaa niille omaa 

luokkaa. Luokan sanat kuvailevat saman ilmiön eri puolia ja sopivat siten yhteen. 

Varmuutta ilmaisevia lekseemejä luokassa olivat esimerkiksi tietysti ja just. Luokan 

preferenssit kullakin kielellä ovat seuraavat: suomi 55, japani 94 ja englanti 75. Osa 

tämän luokan sanoista ilmaisee epävarmuutta eri tavalla kuin toiset. Esimerkiksi 

suunnittelupartikkelit ilmaisevat sitä enemmän toiminnan tasolla kuin sanojen mer-

kityksen tasolla. Ne osoittavat empimistä ja oman puheen editointia ja siten epä-

varmuutta (VISK § 861). Samoin tai on tässä luokassa sen takia, että se ilmaisee 

vaihtoehtoa ja mielestäni sitä kautta epävarmuutta. 

Japanin kieleen liitetään hieman enemmän epävarmuuden ilmauksia suhteessa 

muihin kieliin, ja suunnitteluilmaukset niinku ja tuota esiintyvät usein japanin ja 

englannin preferensseinä. Tämä näkyy eniten suunnitteluilmausten määrässä: esi-

merkiksi japanin preferensseissä on 34 niinku(n)-tapausta, kun englannilla vastaava 

määrä on 22 ja suomella 16. Voisi siis varovasti arvella, että japanista – ja osin 

englannistakin – puhutaan suomea enemmän epävarmasti, empien ja omaa puhetta 

korjaten. Luokan ilmauksilla on enemmän puhuttuun aineistoon ja nimenomaan 

haastattelun ja keskustelun ominaisuuksiin liittyviä tehtäviä ja merkityksiä kuin 

muissa semanttisissa luokissa. EPÄVARMUUS JA VARMUUS on puhuttuun ai-

neistoon kytkeytyvää ja rakentuu suurelta osin partikkeleissa pragmaattisella ta-

solla. Sitä ei voi irrottaa diskurssiksi vaan ainoastaan todeta, että sillä on tehtävä 

rakentaa epävarmuutta tietystä kielestä puhuttaessa. Muunlainen epävarmuuden il-

maiseminen ei rakenna selkeästi mitään tiettyä diskurssia vaan se kytkeytyy haas-

tattelutilanteeseen ja sitä kuvaavan puheeseen. Ilmauksissa näkyy, että haastat-

telu- ja keskustelutilanteessa esiin tulevia kysymyksiä ei ole aiemmin mietitty tai 

informantti ei ole kiinnittänyt huomiota kysyttyihin seikkoihin, mikä tulee esille 

epävarmuuden ilmaisuissa (saatan ehkä mahdollisesti laskea japanikskin). 

LIIKE, PYSYVYYS JA MUUTOS -luokka 

Luokan LIIKE, PYSYVYYS JA MUUTOS suureen kokoon vaikuttaa ennen kaik-

kea olla-verbi, joka on osa omistus- ja predikatiivilauseita ja johon kaikilla kielillä 

on suurin preferenssi tässä luokassa. Muiden sanojen osuus on pieni (suomi 18, 

japani 19 ja englanti 14): niitä ovat ensinnäkin liikeverbit (tuloo, kävin, mennään), 

jotka sisältävät sekä konkreettiset (mennä) että kuvainnollisen liikkeen on menny 

(huonoks). Toiseksi luokkaan kuuluvat tapahtumista, käymistä, ilmestymistä ja jok-

sikin tulemista sekä muutosta tai pysyvyyttä (jäi, alkaa, vaihella) ilmaisevat verbit 
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ja olotilaan viittaavat sanat (asua) sekä olla-verbi. Apuverbinä toimivan olla-verbin 

luokittelua käsiteltiin luvussa 6.1. Määrällisesti luokka on tasainen (suomi 63, ja-

pani 70 ja englanti 63), mutta kielten välillä on vaihtelua luokkaan sisältyvien sa-

nojen monipuolisuudessa ja siinä, kuvaavatko sanat konkreettista liikettä vai abst-

rakteja asioita. 

Konkreettinen liike ja konkreettiset tapahtumat (baarii mennään), alkaminen 

ja loppuminen (aloin opiskella japania), käyminen ja hoituminen sekä tapahtumi-

nen (se menis että minä puhusin lapselle suomea) rakentuvat tässä luokassa, mutta 

niitä tärkeämpää diskurssin kannalta on muutoksen ja pysyvyyden ilmaisu, joka on 

erityisesti suomen preferenssi. Kielenkäytön muutos sekä  muutokset sosiaalisella 

tasolla ovatkin luokan aktivoimia puhumisen tapoja (luku 6.4.9 Muutos), ja muu-

tos on saanut oman diskurssilukunsa, sillä se itsessään näyttää olevan yksi japanin-

suomalaisten kielidiskurssin piirre. LIIKE, PYSYVYYS JA MUUTOS rakentaa 

samalla diskursseja kielitaidon (luku 6.4.5) ja kielten prosessoinnin (luku 6.4.6. 

Monikielinen prosessointi) muutoksesta. Pysyvyys sen sijaan on ominainen pu-

hetavalle, jossa puhe kääntyy lapsiin ja kieleen (luku 6.4.4 Lasten kielellinen kas-

vatus ja perheen kielipolitiikka). Pienenä osana tätä luokkaa on metakielinen, 

kielten ulkoisista ominaisuuksista kertova diskurssi (luku 6.4.8 Metakieli). Lisäksi 

japanin preferensseissä on alkamista ja loppumista kuvaavia verbejä sekä prefe-

renssiä vaihtelevuuteen. Näillä kuvataan usein kielenkäyttöä yhdessä eri henkilöi-

den kanssa (sosiolingvistinen taustatieto) ja siten koodinvaihtoa. 

KOMMUNIKOINTI-luokka 

KOMMUNIKOINTI-luokkaan kuuluvat suullisen viestinnän verbit (puhua, sanoa, 

selitän) ja puhetuotteet (puhe) sekä erilaiset viestimisen tavat (käännän, kirjotav, 

tulee luettua) sekä verbi käyttää, joka aineistossa viittaa nimenomaan erilaisiin kie-

lenkäyttötapoihin, enimmäkseen jonkin tietyn kielen puhumiseen. Aineiston muu-

tamat kielellistä tuotosta ilmaisevat substantiivit (runoja, sarjakuvaa, kirjallisuutta) 

sisällytän tähän, vaikka ne voisivat olla METAKIELI-luokassakin. Ne selkeästi 

kertovat kielen käytöstä eli siitä, miten kieliä hyödynnetään. Tässä luokassa suo-

mella ja japanilla on määrällisesti hyvin tasainen preferenssi (suomi 42, japani 45, 

englanti 56). 

Puhua-verbi on luokan frekventein sana kaikkien kielten tapauksessa. Muut 

kielellisen kanssakäymisen verbit jakautuvat tasaisemmin – niitä on ehkä hieman 

enemmän japanilla ja englannilla kuin suomella –, ja niitä on useita, esimerkiksi 

keskustelun ja mielipiteiden vaihtamisen verbejä (ks. tarkemmin Pajunen 2001) 



179 

(kertoa, selitän, keskustella, väitän). Kielellisen kanssakäymisen verbeillä rapor-

toidaan omaa kielenkäyttöä eli sitä, mihin kieltä käytetään (sosiolingvistinen taus-

tatieto) (ollaan kymmenev vuotta puhuttu japania kotikielenä). Samalla tapaa las-

tenkasvatuskäytännöt (luku 6.4.4) sivuavat tätä luokkaa, kun kerrotaan, kuka pu-

huu lapsille mitäkin kieltä, mutta tämä puhe on enimmäkseen käytäntöjen kuvailua. 

Luokan sanoissa rakentuu ilmaisun helppous ja vaikeus (luku 6.4.3) (moni 

asia käy helpommin selittää japaniks ku suomeks) ja jopa kontrolloimattomuus (tu-

lee suusta). Nämä ovat japanin ja suomen preferenssejä, kun taas englannin kieli 

taas kytkeytyy välineellisyyteen (kielten työnjako luku 6.4.2), ainakin suurimman 

käyttää-verbin preferenssin ansiosta. Englannilla on muita enemmän preferenssiä 

viestinnän verbeihin (lukee ja kirjoitetahan) sekä kielellisiin tuotoksiin (kirjalli-

suus). Japanilla ja suomella on kyllä preferenssiä välineellisyyteen, mutta välineel-

lisyys korostuu englannin kielestä puhuttaessa. Lisäksi kieliapparaatin toimintaa 

kuvataan tämän luokan verbeillä (helpompi keskustella vaikeista aiheista englan-

nin kielellä) (monikielinen prosessointi luku 6.4.6), jotka erityisesti semanttisen 

luokan RAJOITUS JA MAHDOLLISUUS modaaliverbien kanssa esiintyessään 

rakentavat kuvaa jokapäiväisestä elämästä useilla kielillä. 

ADDITIIVISUUS-luokka 

Luokka ADDITIIVISUUS koostuu lähinnä kieliopillisista sanoista ja muodostuu 

kaikkien kolmen kielen tapauksessa enimmäkseen rinnastuskonjunktiosta ja. Muita 

luokan sanoja ovat esimerkiksi kahden tasaveroisesti rinnasteisen tekijän suhdetta 

ilmaiseva postpositio kanssa, lisäävä fokuspartikkeli myös sekä molemmat ja kes-

kenään. Näillä ilmaistaan rinnastusta ja lisäämistä, useampaa kuin yhtä, samoin 

kuin adpositiolla rinnalla sekä universaalisella kvanttoripronominilla molemmat. 

Ja-rinnastuskonjunktiota on käsitelty jo klustereissa, joissa se osoitti eri kieliä rin-

nasteisiksi ja sitä kautta paljasti kielten välisiä samankaltaisuuksia ja kontrasteja 

(ks. luvut 5.5 ja 5.8). Preferenssi additiivisuuteen jakautuu tasaisesti kielten välillä: 

suomi 44, japani 47 ja englanti 50. 

Kanssa ilmaisi useimmiten puhekumppania (joskus myös muunlaista lisää-

mistä), mutta mielenkiintoisia tässä ryhmässä olivat kumpikin ja molemmat, joihin 

japanilla ja englannilla oli preferenssiä. Siksi asetin ne hakusanoiksi ja tein vielä 

koko aineistoon kohdennetut haut. Niistä analysoin konkordansseja, jotta voisin 

selvittää, millaista toisen henkilön lisäämistä nämä kvanttoripronominit kuvaavat. 

Testasin samalla korpusaineiston mahdollistamaa liikkumista aineisto-otoksen ja 
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kokonaisaineiston välillä ja mielenkiintoisten seikkojen lähempää tarkastelua dis-

kurssien löytämiseksi. Kumpikin- ja molemmat-pronominien konkordansseissa pu-

huttiin enemmän kuin yhdestä kielestä roolin tai arvon näkökulmasta (ne on - mo-

lemmat - hyvin kohteliait kielii; molemmat kommunikaatiovälineitä) tai jonkinlai-

sesta usean kielen käytöstä (tuttava joka puhuu molempia kieliä). Edellä mainittuja 

vielä yleisempiä puhumisen tapoja olivat kasvatus ja jaettu tilanne. Ne olivat osa 

diskurssia, jossa paitsi raportoitiin lastenkasvatuskäytäntöjä ja perheen käytänteitä 

myös jaettiin omaa tilannetta yhdessä perheenjäsenen ja toisen ulkomaalaisen 

kanssa. Siksi ADDITIIVISUUS-luokka lisää toisen perheenjäsenen lastenkasva-

tusdiskurssiin (luku. 6.4.4) ja toisen ulkomaalaisen yhteiseen sosiaaliseen tilan-

teeseen (luku 6.4.1 Äänet ja jaettu tilanne). Sen sijaan luokan frekventein sana, 

rinnastuskonjunktio ja, tuottaa enimmäkseen sosiolingvististä taustatietoa, kun 

kerrotaan useiden kielten käyttötarkoituksista (mää ajattelem myöskin englanniksi 

ja japaniksi). Jonkin verran ja-konjunktio on mukana myös rakentamassa käsitystä 

kielen merkityksestä (luku 6.4.3). 

ARVO JA LAATU -luokka 

Hyvyyttä ja huonoutta (hyvä, huonoksi) tai laatua ja ominaisuutta (puhasta, kau-

nista, läheisempiä, lyhin) kuvaavat adjektiivit sijoittuvat ARVO JA LAATU  

-luokkaan. Lisäksi luokkaan sijoittuvat sellaiset adjektiivit kuin oma, eri sekä sem-

moinen ja tämmöinen. Sisällytän vaikeutta tai helppoutta kuvaavat adjektiivit (vai-

keista, helpolla) tähän luokkaan, vaikka esimerkiksi Jantunen (2004) on eritellyt ne 

tutkimuksessaan omaksi luokakseen. Andy mccoy38 kuuluu tähän luokkaan eikä IH-

MISET-luokkaan, sillä sen merkitys kontekstissa on kuvata huonoa suomen kieltä, 

ei niinkään edustaa henkilöä. ARVO JA LAATU -luokka on mielestäni suhteellisen 

pieni siihen nähden, kuinka paljon aineisto sisältää evaluaatioita predikatiiviraken-

teilla (esim. suomen kieli on tärkeä) ilmaistuna (ks. klusterit luvuissa 5.1, 5.4 ja 

5.7). Luokkaan kuuluvat myös muu merkityksessä ’eri’ sekä KUN ja KUIN ilmaise-

massa vertailua ja sitä kautta erilaisuutta. Englanti erottuu kahdesta muusta prefe-

renssillään (55) arvoon ja laatuun (japani 39, suomi 37). 

                                                        
38 Andy McCoy, oikealta nimeltään Antti Hulkko, on suomalainen rock-muusikko. Hänet on nähty 
esiintymislavoilla 1980-luvulta alkaen, mutta hän tuli uudelleen tunnetuksi 2000-luvun alun TV-sarjasta 
The McCoys, jossa hän esiintyi omana itsenään yhdessä vaimonsa kanssa. Andy McCoy muistetaan 
muun muassa englantivoittoisesta suomen kielestään, joka on herättänyt huomiota. Tällaiseen puheen-
parteen myös informanttini oletettavasti viittaa andy mccoy -suomella. 
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Englannista puhutaan japania ja suomea enemmän vertailun kautta, mikä konk-

retisoituu erityisesti tässä luokassa. Sekä vertailukonjunktio kuin ja sen puhekieli-

nen muoto ku(n) että adjektiivien vertailumuodot (esim. helpompi, mielenkiinto-

sinta) ovat englannille tyypillisiä preferenssejä. Siinä, mitä verrataan tai minkälai-

sia puhumisen tapoja komparaatio ilmentää, ei kuitenkaan pienessä aineisto-otok-

sessa näytä olevan yhtenäistä linjaa. 

Englannin kohdalla ilmenee puhe helppoudesta ja vaikeudesta, mikä ei tullut 

semanttisessa preferenssissä esille muiden kielten kohdalla, joten helppous ja vai-

keus eivät ole omana luokkanaan. Huomattavaa on vielä se, että suomella oli tässä 

luokassa yksi vaikeuteen yhdistyvä sana, vaikein, joten suomen klustereissa toistu-

nut evaluaatio (luku 5.1.4) suomen kielen vaikeudesta ei ilmennyt lainkaan semant-

tisen preferenssin tarkastelussa. 

Kaikkia kieliä arvotettiin sanalla hyvä, ja muita positiivista arvotusta ilmaise-

via sanoja olivat esimerkiksi oikee, parantunu ja kunnon. Kielen hyvyyden ja huo-

nouden diskurssi (luku 6.4.7) onkin tyypillinen tämän luokan aktivoima puhumi-

sen tapa. Lisäksi suomen kieli poikkesi muista siinä, että sille muodostui hyvyyden 

ja huonouden aladiskurssi, jossa suomen arvosta aineistossa kertovat kaunis ja pu-

hasta. Toinen luokalle ARVO JA LAATU ominainen diskurssipiirre näyttää olevan 

sen lomittuminen osittain luokan TAITO JA OPISKELU kanssa, ja se siis rakentaa 

kuvaa kielitaidosta (luku 6.4.5). Lomittumisella tarkoitan sitä, että ARVO JA 

LAATU -luokan sanat evaluoivat usein nimenomaan kielitaitoa tai sen osa-aluetta. 

MENTAALISUUS-luokka 

MENTAALISUUS-luokkaan sijoittuivat kognitiota ilmaisevat verbit (esim. ym-

märtää, tiedän, haaveena ja kiinnosti) sekä tunteita (esim. tuntuu) ja havaintoja 

ilmaisevat verbit (esim. nähdä) (ks. Pajunen 2001). Samoja asioita ilmaisevat sub-

stantiivit (esim. näkökanta, suhde, unen ja ajatukset) kuuluvat tähän luokkaan, 

mutta niitä on vähemmän kuin verbejä. Olen luokitellut lisäksi verbin kiroilla ja 

teonnimen kiroilu tähän luokkaan, sillä ajattelen niitä mieluummin mentaalisina – 

tarkemmin emotionaalisina – kuin kommunikatiivisina toimintoina (kiroilusta ks. 

esim. Dewaele 2004). Nomini päässä kertoo ajatuksista, ei konkreettisesti ruumiin-

osaan kiinnittyvästä asiasta, ja sen on siksi luontevaa kuulua tähän luokkaan. MEN-

TAALISUUS-luokan preferenssi laskee, kun siirrytään suomesta (52) japaniin (41) 

ja englantiin (32). 

Kaikilla kielillä on preferenssiä tietää-, ymmärtää- ja muistaa-verbeihin. Mo-

net näistä verbeistä esiintyvät kieltomuotoisina, ja tässä luokassa kieltomuotoja on 
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enemmän kuin missään muussa luokassa. Negaatiot yhdistyvät puhumisen tapoihin 

siten, että niillä tuotetaan haastattelu- ja keskustelutilanteiden diskurssia, ei dis-

kurssia kielestä. Ne ovat itse haastatteluun liittyviä kommentteja (en nyt muista). 

Negaatiota esiintyy lisäksi ymmärtää-verbillä, joka näyttää olevan toisten ihmisten 

kuin itsen ominaisuus (mummi ei ymmärrä). Sen tuottamissa diskursseissa on vari-

aatiota, mutta niiden avulla kirjoittaudutaan ainakin itseilmaisudiskurssiin (luku 

6.4.3). 

Kielidiskurssien analyysissa yksi lähtökohta voisivat olla kieliin liitetyt tunteet 

ja henkilökohtainen suhtautuminen, ja näitä piirteitä olisi ehkä odottanut löytyvän 

juuri suomen kielestä kerrottaessa. Silti preferenssit ilmentävät tunteisiin kytkeyty-

vää sanastoa hyvin vähän, ja englannilla on siihen jopa suomea hieman enemmän 

preferenssiä. MENTAALISUUS-luokan tunnesanat aktivoivat itseilmaisudiskurs-

sin (luku 6.4.3), jossa suomen kieli näyttäytyy kiroilun kautta ylivoimaisena tun-

teiden ilmaisussa – se käy ilmi jo luokan sanojen määrästä ja pintapuolisesta tar-

kastelusta. Japani sen sijaan kiinnittyy kahta edellistä mieluummin toiveisiin, haa-

veisiin ja kiinnostukseen (esim. toivois, haaveena) (luku 6.4.2, kielten työnjako). 

Kaikilla kielillä aktivoituva diskurssi on monikielinen prosessointi (luku 6.4.6). 

Prosessointia ei pelkästään suoraviivaisesti selosteta (ajattelen japaniksi), jolloin 

se olisi sosiolingvistisen taustatiedon raportointia. Se sen sijaan saa eri sävyjä ja 

siihen kohdistuu erilaista asennoitumista prosessointiin ja sen eri vaiheisiin, joten 

se tuottaa myös diskursiivista tietoa. 

AIKA JA TOISTUVUUS -luokka 

AIKA JA TOISTUVUUS -luokkaan sisältyvät esimerkiksi sanat nyt, tällä hetkellä, 

koko elämän, silloinki ja vuonna kaheksakytkaheksa. Luokka on määrällisesti 

melko iso ja kielten kesken hyvin tasainen: suomi 32, japani 34 ja englanti 39 ta-

pausta. Luokassa liikutaan ajassa ennen ja nyt sekä rakennetaan omaa kielielämä-

kertaa. Paljon raportoidaan omia kielikäytänteitä (yleensä ajattelen englanniksi; 

kerrav viikossa oli japanin tunti), joita ilmaistaan erityisesti toistuvuuksina (sään-

nöllisesti) tai aikamäärinä (kolmisev viikkoa). 

AIKA JA TOISTUVUUS -luokkaa värittää muutos ja sen mahdollisuus suh-

teessa nykyiseen, menneeseen ja tulevaan aikaan. Diskurssit kertovat ensinnäkin 

muutoksesta itsestään (luku 6.4.9) sekä monikielisen prosessoinnin (luku 6.4.6) 

ja kielitaidon (luku 6.4.5) muuttumisesta ulkomailla vietetyn ajan kuluessa. 
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TAITO JA OPISKELU -luokka 

Luokassa TAITO JA OPISKELU japanilla on hieman muita suurempi preferenssi 

(japani 36, suomi 22 ja englanti 30). Luokka sisältää esimerkiksi verbimuodot os-

saa, ei osaa ja opiskelemassa, luin ’opiskelin’, samoin kuin substantiivit taso, lu-

kiossa ja tieto. Nämä ovat oppimiseen, osaamiseen, opiskeluun ja taitoon kytkey-

tyviä sanoja. Opettaja voisi kuulua ryhmään ihmiset, mutta tämä ryhmä kertoo tar-

kemmin sen merkityksestä aineistoni kontekstissa. Esimerkiksi kolmannella taas 

voisi kuulua luokkaan MÄÄRÄ, mutta tässä se kuvaa luokka-astetta. Luokkaan 

kuuluu sanastoa, joka viittaa oppimisen institutionaaliseen puoleen, esimerkiksi yli-

opistossa, kurssin, kouluaikana, tunnilla, laitoksella, koulu. Tämä oli japanin ja 

englannin preferenssi, vaikka aiemman tutkimuksen perusteella sen olisi voinut 

olettaa olevan suomelle ominainen. On nimittäin käynyt ilmi, että suomen kieli ja 

äidinkieli usein yhdistetään mielikuvissa kouluaineeseen (Mantila 1999: 5; Laiti-

nen 2003: 84), mikä saattaa johtaa samalla (koulussa opittuun) käsitykseen oikeasta 

ja hyvästä kielestä. 

Luokassa erityisesti japanin tapauksessa korostuvat verbit osata ja opiskella, 

mikä on tutkimuksen kontekstin kannalta ymmärrettävää: informantit puhuvatkin 

juuri omasta japanin opiskelustaan. Luokka tuo esiin puheen japanin kielitaidon 

tasosta (luku 6.4.5) sekä sen huonoudesta, mikä näkyy preferenssiin liittyvänä 

osata-verbin kieltomuotona. Suomi ja englanti taas keskittyvät omaan kielitaitoon, 

ja suomi lisäksi aktivoi lasten kieleen liittyvän diskurssin (luku 6.4.4 Lasten kie-

lellinen kasvatus perheen kielipolitiikka). Suomen kielen preferenssien konkor-

danssitarkastelu paljastaa vielä piirteen, joka tuottaa diskurssiin eri ääniä (luku 

6.4.1): informanteilla nimittäin on tapana tuoda suomen kielen oppimiseen ulko-

maalaisten näkökulma. 

KONTRASTIIVISUUS-luokka 

Kontrastiivisuus-luokkaan kuuluu vastakkaisuutta ilmaiseva rinnastuskonjunktio 

mutta, joka muodostaa suurimman osan luokasta kaikilla kielillä. Lisäksi luokkaan 

sijoittuvat esimerkiksi taas, sen sijaan ja toisaalta. Myös konsessiivisuutta, yhteen-

sopimattomuutta, ilmaisevat partikkelit ja konjunktiot sekä adverbit kumminki, 

vaikka, kuitenkin (VISK § 1 139) sijoittuvat tähän. Kielten preferenssi kontrastiivi-

suuteen on seuraava: suomi 27, japani 27 ja englanti 30. 

Suomen kielestä mutta-konjunktio muotoilee kuvan, jossa ensin suomen kie-

lestä sanotaan jotain positiivista, mutta sitten merkitys kumotaan mutta-lauseessa. 
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Informantit siis puhuvat kielen tulemisesta hyödyttömäksi, eivät kielen merkityk-

sestä itselle. Siispä preferenssi kytkeytyy kielten työnjakoon (luku 6.4.2), väli-

neellisyyteen, ja siten resurssiajatteluun. Piirrettä on hieman kahdella muullakin 

kielellä, ja puhumisen tapa on lisäksi nähtävissä kuitenkin- ja kumminkaan-partik-

keleiden ympäristöissä. Japanin kielen preferensseissä on mutta-konjunktiolla il-

maistuja kontrasteja, joissa selitetään kielellisiä valintatilanteita: miksi eri kielet 

valikoituvat tiettyihin tilanteisiin. Englannin preferensseissä mutta-konjunktion 

käyttö varioi, ja konkordansseissa rakentuu esimerkiksi selityksiä ja tarkennuksia 

kielten työnjakoihin. Englannin ja japanin tapauksessa KONTRASTIIVISUUS-

luokka voisi siis viitata kielten työnjakoihin, mutta tapauksia on niin vähän, että 

yhteys diskurssiin ei ole selvä. 

RAJOITUS JA MAHDOLLISUUS -luokka 

RAJOITUS JA MAHDOLLISUUS -luokka muodostuu pitkälti modaalisuutta il-

maisevista lekseemeistä. Tällaisia ovat esimerkiksi deonttista (on pakko) ja dynaa-

mista modaalisuutta (voi, saa) kuvaavat verbit (ks. esim. Kangasniemi 1992). Sa-

moin luokkaan sisältyy fokuspartikkeleita (ainoastaan, vaan ja vain ’ainoastaan’), 

konjunktio jos sekä sellaisia ilmauksia kuin siinä mielessä. Olen liittänyt rajoituk-

sen ja mahdollisuuden yhteen, koska ne kuvaavat saman ilmiön kahta eri puolta. 

Luokkaan kuuluu sanoja, jotka kuvaavat jonkin olemassa olevan tilanteiden joukon 

eri puolia. Toiset tähän luokkaan sijoittuvista sanoista rajaavat näistä tilanteista 

osan tai kaikki pois tai asettavat tilanteille ehtoja (rajoitus). Toiset sanoista taas 

poimivat mahdollisista tilanteista osan (mahdollisuus). Kielten preferenssit luok-

kaan ovat seuraavat: suomi 32, japani 22 ja englanti 27. 

RAJOITUS JA MAHDOLLISUUS -luokka on määrältään pieni, mutta sillä on 

kahtalainen tapa rakentaa diskursseja. Sen sanoista aktivoituvat sekä itseilmaisun 

(luku 6.4.3) että kielten työnjaon (luku 6.4.2) diskurssit. Nämä diskurssit ovat 

melko vastakkaiset: ensimmäinen edustaa henkilökohtaisesti merkittävän kielen 

näkökulmaa ja jälkimmäinen kuvaa kieltä mieluummin välineenä. Kontrasti koros-

tuu erityisesti suomen kielen preferenssien kautta aktivoituvissa diskursseissa, 

mutta on nähtävissä myös kahden muun kielen preferensseissä. 

MÄÄRÄ-luokka 

Semanttisen luokan MÄÄRÄ jäseniä ovat esimerkiksi hirveesti, kolme, kaikki, vä-

hän ja ollenkaa. Kielten preferenssit luokassa ovat seuraavat: suomi 21, japani 26 
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ja englanti 26. Kielten välillä ei näytä olevan eroa esimerkiksi siinä, mihin niistä 

yhdistyvät paljoutta ilmaisevat sanat ja minkä yhteydessä taas kuvataan vähyyttä. 

Näyttää siltä, että englannin kielellä on preferenssi nimenomaan suuriin mää-

riin. Lisäksi sen preferenssit sisältävät vertailua, toisin kuin kahden muun kielen. 

Vertailuissa rakentuu lähes poikkeuksetta kuva kielenkäytöstä (sosiolingvistinen 

taustatieto), ja luokan sanat luovat kuvaa erityisesti kielenkäytön vähyydestä ja 

paljoudesta suhteessa informanttien elämäntilanteeseen. Japanilla määränilmai-

simissa aktivoituu edellisten lisäksi kielitaito (luku 6.4.5) ja usein sen huonous. 

Suomi aktivoi käyttömäärien raportoinnin lisäksi jonkin verran diskursseja, joissa 

näkyy ilmaisu ja kielen merkitys (luku 6.4.3), ja tätä diskurssia on yllättäen eng-

lannillakin muutamissa tapauksissa. Toisaalta itselle merkitykselliseen englantiin – 

suomen rinnalla – viittasi jo klustereissa saatu tieto (ks. luku 5.5). 

PAIKKA JA TILANNE -luokka 

PAIKKA JA TILANNE -luokka sisältää muun muassa adverbeja (täällä, sisällä, 

kotona) sekä substantiiveja, jotka ovat esimerkiksi valtioiden ja alueiden nimiä 

(Skotlantiin) ja muita paikkoja (työpaikalla). Huomattavaa on, että luokassa on 

sekä abstrakteja (japani yrittää sielt) että konkreettisia paikkoja kuvaavia sanoja 

(siel Englannissa). Lisäksi on tilannetta kuvaavia ilmauksia, esimerkiksi (siin) ko-

has, normaalielämässäkää. Luokassa suomella on 26, japanilla 20 ja englannilla 

21 esiintymää. 

Erityisesti japanin preferenssinä PAIKKA JA TILANNE -luokan sanat ilmai-

sevat sosiolingvistisiä taustatekijöitä ja sitovat informanttien kertomukset kie-

lielämäkertaan. Eroja nykyisen paikan, Japanin, ja kotimaan välillä ei näytä erityi-

sesti olevan esimerkiksi siellä–täällä-kontrasteina. Etäisyyttä ilmaisevat lähellä ja 

kaukana ryhmittyvät tähän luokkaan, ja niihin englannilla on preferenssiä. Lähei-

syys ja kaukaisuus kuvaavat englantia kielen ominaisuuksien kautta (luku 6.4.8 

metakieli), mutta muita selkeitä diskursseja ei PAIKKA JA TILANNE -luokka ra-

kenna. 

INTENSITEETTI-luokka 

Luokkaan INTENSITEETTI kuuluvat esimerkiksi astemääritteet: ihan, melkein, 

huomattavasti ja muunlaiset intensiteetin ilmaukset, esimerkiksi maailmav (vai-

kein). Paljon-adverbi sijoittuu tähän luokkaan silloin, kun se on lausekkeessa mää-

ritteenä, kuvaamassa intensiteettiä. Englannilla näyttää olevan kahta muuta kieltä 
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enemmän paljouden tai suuren määrän intensifiointia. Preferenssiä intensiteettiin 

oli englannilla (25) hieman enemmän kuin suomella (23) ja japanilla (18). 

INTENSITEETTI-luokan sanat ovat kytköksissä kielitaitoon, kun informantit 

puhuvat japanista ja englannista (luku 6.4.5), mutta suomen intensiteetin ilmaukset 

jakautuivat puhumisen tapoihin laajemmin. Ne kytkeytyivät enimmäkseen ilmai-

suun (luku 6.4.3), mutta samalla opiskeluun ja ulkomaalaisten näkökulmaan. Jon-

kin verran kaikilla kielillä intensifioidaan käytön määrää ja kielten ulkoisia omi-

naisuuksia, mutta mielenkiintoisempia ovat ne seikat, jotka eivät nousseet tämän 

luokan sanojen konkordanssien tarkastelussa esille. Klustereissa (luku 5.1.4) yh-

deksi diskurssiksi nousee suomen kielen vaikeus, mutta sitä ei ole havaittavissa 

INTENSITEETTI-luokassa kuin kerran. Toinen puuttumaan jäävä piirre on kielen 

merkityksen intensifiointi, jota on vain muutamia tapauksia: aika - - samassa ase-

massa; paljo läheisempiä. Käsittelen näiden ilmausten puuttumista diskurssipiir-

teenä luvussa 6.4.3, sillä myös asiat, joista ei puhuta, kertovat diskurssista. 

METAKIELI-luokka 

METAKIELI-luokan erotan KOMMUNIKOINTI-luokasta erilliseksi, sillä se on 

mielestäni diskurssin kannalta merkittävä ja ilmaisee omanlaistaan puhetapaa kie-

listä. Se on pieni luokka, johon kuuluu sellaisia substantiiveja kuin intonaatioon, 

sanavarasto, synonyymiksi sekä esimerkiksi verbien nominijohdoksia lausumisen 

ja ääntäminen. Sisällytän sellaiset nimitykset kuin äidinkieli ja kotikieli metakie-

leen, vaikka ne voisivat kuulua muihinkin luokkiin, esimerkiksi osa voisi sijoittua 

luokkaan ARVO JA LAATU. Ne nousevat todennäköisesti haastattelu- ja keskus-

telukysymyksistä (liitteet 1 ja 2), ja niitä analysoin jo klusterien yhteydessä. 

Luokka jakautuu kielten välillä seuraavasti: suomi 14, japani 21, englanti 17. 

Nimityksistä äidinkieli esiintyy muidenkin kielten kuin suomen yhteydessä ja 

aktivoituu diskurssin kielen merkityksestä (luku 6.4.3). Sitä vastoin kielen väline-

nimitykset asettuvat äidinkielimerkityksen kanssa ristiriitaan (kielten työnjako 

luku 6.4.2). Niitä on etenkin englannin preferensseissä. Luokan sanat kuvaavat 

usein metakielisiä kommentteja kielen rakenteen ilmiöistä (luku 6.4.8), jotka eivät 

selity haastattelukysymyksillä. Niissä rakentuu diskurssi, jossa puhutaan kielestä 

ulkoisten ominaisuuksien ja siten myös jonkin verran klustereissa käsitellyn kie-

liopillisuuden kautta. Kun puhutaan esimerkiksi ääntämisestä, ilmenee kytkös mo-

nikieliseen prosessointiin (luku 6.4.6).  
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TAPA-luokka 

Tapaa ilmaisevat tälleen, suoraa, jotenki, paremmin ja puolinaisesti, kuuluvat tähän 

semanttiseen luokkaan. Indefiniittinen jotenki voisi kuulua EPÄVARMUUS JA 

VARMUUS-luokkaan, samoin kuin kysyvät pronominit miten ja kuinka. TAPA-

luokka kuitenkin kuvaa näiden kaikkien merkitystä tarkemmin. Japanin preferenssi 

(13) luokkaan on hieman pienempi kuin kahdella muulla (suomi 23, englanti 19). 

Itseilmaisu (luku 6.4.3) ja sen helppous aktivoituvat semanttisessa luokassa 

TAPA, mutta herättävät samalla kysymyksen ilmaisun ja kommunikaation rajasta: 

käy nopeemmin selittää japaniks ku suomeks. Tätä preferenssiä on suomella ja eng-

lannilla, ja kyse on hyvin erilaisesta itseilmaisusta kuin esimerkiksi MENTAALI-

SUUS-luokan kiroilla-verbillä. Englanti erottuu preferenssissään hieman muista 

vertailumuodoilla (helpommin), jotka kuvailevat itseilmaisun helppoutta, mutta sa-

malla kielitaitoa (luku 6.4.5), joka onkin toinen tämän luokan tuottamista keskei-

sistä diskursseista. 

KAUSAALISUUS-luokka 

KAUSAALISUUS on pieni luokka, johon kuuluvat syytä ja seurausta ilmaisevat 

kun- ja koska-konjunktiot. Suomen ja englannin preferenssi rakentuu ainoastaan 

näistä konjunktioista; japanin preferensseissä luokkiin sisältyvät lisäksi esimerkiksi 

sillä, siksi ja (sen) takia. Luokan preferenssi eri kielillä on seuraava: suomi 10, ja-

pani 15 ja englanti 9. KAUSAALISUUS-luokan sanojen tarkastelu konkordanssi-

riveittäin ei näytä tuottavan erottuvia puhumisen tapoja, mikä voi johtua yksistään 

jo siitä, että luokkaan kuuluvien sanojen määrä on vähäinen. 

LUOKITTELEMATTOMAT 

Paikoitellen melko hienojakoisesta jaottelusta huolimatta LUOKITTELEMATTO-

MAT on iso ryhmä aineistossani. Se koostuu pääasiassa kieliopillisista sanoista, 

esimerkiksi konjunktioista (että), dialogipartikkeleista (joo, ai, kyllä, niin) ja sävy-

partikkeleista (nyt, sitten). Mukana on muutamia sisältösanoja (asia, juttu, syödä), 

jotka eivät semantiikkansa perusteella luokitu muualle. Luokassa ovat kieltoverbit, 

jotka eivät ole osana liittomuotoa, sekä demonstratiivipronominit, jotka eivät si-

sälly mihinkään luokkaan yhdessä lausekkeen pääsanan kanssa. Lisäksi jos semant-

tisen luokittelun kannalta esimerkiksi oleellinen osa kieltomuotoa on tarkastelualu-
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een ulkopuolella, kuten tapauksessa ei [osannu], on kieltoverbi LUOKITTELE-

MATTOMISSA. Muussa tapauksessa vastaava liittomuoto sijoittuu kokonaisuu-

dessaan TAITO JA OPISKELU -luokkaan. Eri kielten preferenssit ovat seuraavat: 

suomi 188, japani 192 ja englanti 184. LUOKITTELEMATTOMIEN luokan pe-

rusteella en ole hakenut diskursseja. 

6.4 Diskurssit ja diskurssipiirteet 

Diskurssit rakentuvat useiden eri semanttisten luokkien aktivoimina. Edellisessä 

luvussa olen esitellyt kunkin semanttisen luokan sisältöä ja havaintoja, joita voi 

tehdä semanttiseen luokkaan kuuluvien sanojen perusteella. Olen samalla jo kytke-

nyt näitä havaintoja luokista nouseviin diskursseihin. Tässä luvussa kirjoitan auki 

analyysini vaiheet kaksi ja kolme (ks. analyysivaiheista luku 6.2). Ensiksi havain-

nollistan, kuinka olen palannut semanttisten luokkien perusteella takaisin konkor-

danssiriveihin etsimään diskursseja. Toiseksi esitän auki kirjoitetut diskurssit kon-

tekstissaan: haastattelu- ja keskustelutilanteissa, japaninsuomalaisten arkitodelli-

suudessa. Tulkitsen diskursseja suhteessa kieli-ideologioihin ja kielitilanteisiin siir-

tolaisuudessa (vrt. analyysimallia esim. Fairclough 1989). Ennen diskurssien esit-

telyä kerron lyhyesti aineiston piirteistä, jotka eivät edusta diskursseja, mutta ovat 

aineistolle ominaisia. 

Semanttisen preferenssin luokissa rakentuu tietoa, jonka olen jättänyt diskurs-

sien ulkopuolelle. Sosiolingvistinen taustatieto sekä haastattelu- ja keskustelu-

puheeseen kytkeytyvät piirteet eivät muodosta diskursseja, mutta olen viitannut 

niihin luokkia esitellessäni. Sosiolingvistisellä taustatiedolla tarkoitan informant-

tien selostuksia siitä, kenen kanssa mitäkin kieltä käytetään, milloin ja missä tilan-

teissa. Nämä heijastavat pitkälti haastattelun osiota, jossa oli taustoittavia kysy-

myksiä (liite 1). Kun informantit ainoastaan raportoivat kielenkäyttöään eivätkä 

puhu esimerkiksi itseilmaisusta tai kielitaidosta, olen katsonut selontekojen edus-

tavan sosiolingvististä taustatietoa. Sosiolingvistinen taustatieto ei edusta mitään 

diskurssia, vaikkakin raportointi kielenkäytöstä on samalla puhetta kielestä. Esi-

merkiksi kielten käyttöalat ovat perinteisesti olleet sosiolingvistiikassa keskeisiä 

kiinnostuksen kohteita, erityisesti kielen elinvoimaisuutta tarkasteltaessa (esim. 

Fishman 1991). Sosiolingvistinen taustatieto ei ole tämän tutkimuksen merkittä-

vintä antia, joten esittelen sitä tässä lyhyesti erikseen ennen siirtymistä diskurssien 

käsittelyyn. Sosiolingvistinen taustatieto on nähtävissä useissa semanttisissa luo-

kissa, joista ilmeisimmät ovat KOMMUNIKOINTI, MÄÄRÄ sekä KIELI JA 
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KANSALLISUUS. Esimerkeissä 53–55 semanttista luokkaa edustava sana on al-

leviivattu.39 

53. Niko: ja japaniksi kum mää puhun, niim mää ajattelem myöskin englanniksi 
ja japaniksi. 

54. Joonas: - - työssä on, sekä japanii että englantia ja kotona vaimon kans ja-

panii ja lasten kans suomee. 

55. Sara: - - sanotaanko että prosentti ehkä kaikista tunneista ((yliopistolla)) on 

englanniksi. että, erittäiv vähän - - 

Esimerkit 53–55 havainnollistavat, kuinka maininnat puhekumppaneista nousevat 

usein semanttisista luokista IHMISET ja ADDITIIVISUUS (esim. vaimon kans). 

Yksistään jo monen ihmistarkoitteisen substantiivin genetiivi- (vaimon, lasten, ka-

vereitten) tai allatiivimuoto (äitille, lapselle) paljastavat tämän. KIELI JA KAN-

SALLISUUS -luokassa taas aktivoituvat kielten useat käyttötarkoitukset eri kielten 

nimien runsaina, rinnasteisina ja kontrastoituina mainintoina (englanniksi ja japa-

niksi). Käyttötarkoitukset koodautuvat KOMMUNIKOINTI- ja MENTAALI-

SUUS-luokkien sanoilla (puhun, ajattelen), kun kerrotaan sekä viestinnän että kog-

nitiivisten toimintojen kielistä (esimerkki 53). Kielen käytön MÄÄRÄÄ kuvaa esi-

merkki 55, ja PAIKKA JA TILANNE -luokka taas havainnollistuu esimerkin 54 

kotona-adverbina. 

Muutamassa esimerkissä informantit puhuvat ilmeisesti koodinvaihdosta. Ne 

olivat japanin preferensseissä luokassa LIIKE, PYSYVYYS JA MUUTOS. Esi-

merkiksi ulkomaalaisten kavereiden kanssa kieli saattaa niinku vaihella niinku ja-

panin ja englannin välillä. Esimerkissä 56 Joonas kuvaa koodin vaihtumista ajat-

telun kielen mukaan. 

56. Joonas: - - mä voin sanoa että ite ((’sattuu’)), niinku japaniksi et se jotenki 

vaihtelee aina välillä se riippuu että oonko mä millä kielellä ajatellu - -  

Edellä kuvasin aineistossa aktivoituvaa sosiolingvististä taustatietoa. Nyt siirryn 

piirteisiin, joissa on nähtävillä aineiston laatu: niissä rakentuu itse haastatteluti-

lanteeseen kytkeytyvä ja sitä kuvaava puhe. Sitä esiintyy luokissa KOMMUNI-

KOINTI, MENTAALISUUS ja EPÄVARMUUS JA VARMUUS, kuten esimerkit 

57–59 havainnollistavat. 

57. Sara: no, jos sanotaan tämmöne itsestäänselvä asia niin japanissa on niinkö 

eri, kirjotusjärjestelmä - - 

                                                        
39 Merkintätavasta ks. liite 3. 
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58. Eeva: - - emmä tiedä suomen kielestä onks mulla nyt sittem muuttunu - - 

59. Krista: - - mitä mä sanoin, englantia, siis japania, - - 

Esimerkeissä 57–59 on diskurssiin kytkeytyviä sanoja, jotka koodaavat haastatte-

lutilanteen toimintoja. Ne eivät kerro kyseessä olevista kielistä, vaan informantit 

kommentoivat itse haastattelutilannetta ja kysymyksiä. Semanttisesta luokasta 

KOMMUNIKOINTI tulee esimerkki 57, jossa sanotaan-verbimuodolla tuotetaan 

puheakti ’kerron tässä nyt tämän asian’. Esimerkissä 58 taas tietää-verbi ei kerro 

suomen kieleen kytkeytyvästä mentaalisesta toiminnasta, vaan Eeva haluaa sanoa, 

ettei osaa vastata kysymykseen tai kysytty asia ei herätä erityisiä ajatuksia. Vii-

meiseksi EPÄVARMUUS JA VARMUUS -luokkaan kuuluva kysymyssana mitä 

(esimerkki 59) kertoo Kristan itsekorjauksesta aikaisempaan kommenttiinsa. 

Edellä esitellyt sanat osoittavat, että aineistossa on diskurssien – ja koko puheenai-

heiden, kielten – kannalta epäolennaisia piirteitä. Ne kuitenkin kuvaavat aineiston 

luonnetta – puhuttua haastatteluaineistoa – ja sen erikoisuutta semanttisen prefe-

renssin ja korpusanalyysin aineistona, jollaisina ne mielestäni ansaitsevat mainin-

nan. 

Taulukossa 26 ovat näkyvillä kootusti semanttiset luokat ja niiden aktivoimat 

diskurssit. Taulukko havainnollistaa, kuinka lähes kaikki diskurssit rakentuvat usei-

den eri semanttisten luokkien aineksista. 

Taulukko 26. Diskurssien rakentuminen semanttisten luokkien aineksista. 

Diskurssit 1. 

äänet 

ja 

jaettu 

tilanne 

2. 

kielten 

työnjako 

3. 

ilmaisu, 

tunteet 

ja 

merkitys 

4.  

lasten 

kielellinen 

kasvatus 

5. 

kielitaito 

6. 

monikielinen 

prosessointi 

7. 

hyvyys 

ja 

huonous 

8. 

metakieli 

9. 

muutos 

kieli ja 

kansallisuus 

x x x - - - - - - 

ihmiset x - - x - - - - - 

epävarmuus ja 

varmuus 

- - - - - - - - - 

liike, pysyvyys 

ja muutos 

- - - (x) - x - x x 

kommunikointi - x x x - - - - - 

additiivisuus x - x x - - - - - 

arvo ja laatu - - - - x - x - - 

mentaalisuus - x x - - x - - - 
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Diskurssit 1. 

äänet 

ja 

jaettu 

tilanne 

2. 

kielten 

työnjako 

3. 

ilmaisu, 

tunteet 

ja 

merkitys 

4.  

lasten 

kielellinen 

kasvatus 

5. 

kielitaito 

6. 

monikielinen 

prosessointi 

7. 

hyvyys 

ja 

huonous 

8. 

metakieli 

9. 

muutos 

aika ja 

toistuvuus 

- - - - x x - - x 

taito ja 

opiskelu 

x - - (x) x - - - - 

kontrastiivisuus - x x - - - - - - 

rajoitus ja 

mahdollisuus 

- x x - - - - - - 

määrä - x x - x - - - - 

paikka ja 

tilanne 

- - - - - - - x - 

intensiteetti - - x - x - - - - 

metakieli - x - - - x - x - 

tapa - - x - (x) - - - - 

kausaalisuus - - - - - - - - - 

Taulukossa 26 ovat esillä seuraavat diskurssit ja diskurssipiirteet, joita esittelen ala-

luvuissa 6.4.1–6.4.9: 1. äänet ja jaettu tilanne, 2. kielten työnjako, 3. ilmaisu, tun-

teet ja kielen merkitys, 4. lasten kielellinen kasvatus ja perheen kielipolitiikka, 5. 

kielitaito, 6. monikielinen prosessointi, 7. kielen hyvyys ja huonous, 8. metakieli ja 

9. muutos. Diskursseissa on päällekkäisyyttä sekä keskenään että klusterianalyy-

sissa havaittujen diskurssien kanssa. Lisäksi viimeinen diskurssi, muutos, poikkeaa 

muista siinä mielessä, että se pikemminkin läpäisee muita diskursseja kuin muo-

dostaa yksinään diskurssin. 

Kunkin diskurssialaluvun aluksi esittelen, kuinka diskurssi koostuu semanttis-

ten luokkien sanoista. Sen jälkeen avaan diskursseja ja annan esimerkkejä konkor-

danssirivien ja laajempien tekstikatkelmien avulla. Esimerkeissä osoitan diskurs-

sien rakennusaineina toimivat semanttisten luokkien sanat alleviivauksella (japa-
nilaiset ei ymmärrä mitä mä sanon). Lopuksi luvussa 6.5 teen yhteenvedon se-

manttisen preferenssin avulla löydettyjen diskurssien ja diskurssipiirteiden analyy-

sista. 
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6.4.1 Äänet ja jaettu tilanne 

Semanttisen preferenssin analyysi tuotti ainesta, joka aktivoi diskursseille tyypilli-

siä monia ääniä. Näillä tarkoitan erilaisia toimijoita ja tilanteita, joita selostuksissa 

tuodaan esille (esim. Kalliokoski 2005: 34). Toiset osallistujat ja toisten näkökul-

mat aktivoituvat ensinnäkin KIELI JA KANSALLISUUS -luokan sekä IHMISET-

luokan sanojen ympäristöissä. Niissä rakentuu puhujaminä oppositiossa ulkoryh-

mään ’japanilaiset, ulkomaalaiset’. Lisäksi toisten näkökulmaa rakennetaan TAITO 

JA OPISKELU -luokan aktivoimana, kun puhutaan ulkomaalaisten kielenoppimi-

sesta. Toiseksi ADDITIIVISUUS-luokan ja IHMISET-luokan perusteella rakentuu 

moniäänisyyttä, kun informantit kuvaavat jaettua elämäntilannetta toisen ulkomaa-

laisen kanssa. 

Moniäänisyyttä ei voitane sanoa varsinaiseksi diskurssiksi, vaan se on diskurs-

sin ominaisuus, diskurssipiirre. Tätä käsittelin jo <että suomen kieli> 

-klusterin yhteydessä luvussa 5.2. Että-lauseet kertovat aineistossa siitä, kuka on 

mielipiteen tai ajatuksen takana, mutta semanttisen preferenssin tarkastelu ilmentää 

moniäänisyyden useita eri tehtäviä. 

Oppositio ulkoryhmään ja toinen näkökulma 

KIELI JA KANSALLISUUS -luokan kansallisuuksien nimet sekä IHMISET-luok-

kaan kuuluva persoonapronomini ne ovat kielenaineksia, joiden ympäristöissä ak-

tivoituu merkityksiä sisä- ja ulkoryhmästä (ks. myös Pietikäinen, Dufva & Lai-

hiala-Kankainen 2002: 10; Klimpfinger 2010: 251). Ne luovat oppositiota kertoja-

minän ja toisen toimijan, ulkomaalaisen, näkökulmaan. Siten osoitetaan, että oma 

paikka ei ole ryhmässä ulkomaalaiset. Lisäksi ulkomaalaisten äänen diskurssiin tar-

joaa TAITO JA OPISKELU -luokka, kun informantit puhuvat ulkomaalaisten suo-

men oppimisesta. 

KIELI JA KANSALLISUUS -luokan kansallisuuksien nimet rakentavat ’me 

ja muut’ -jakoa (eri ryhmien rakentumisesta diskursseissa esim. van Dijk 2013), 

jossa informantit asettuvat katsomaan asioita jonkin tietyn kansallisuuden edusta-

jan näkökulmasta. Silloin he joko sisällyttävät itsensä joukkoon ’suomalaiset’40 ja 

kommentoivat asioita siitä näkökulmasta (olin kuten muut suomalaiset et mä uskoin 

et suomen kieli on - maailmav vaikein; mä olen suomalainen. ja pidän et suomen 

                                                        
40 Aineistossa todennäköisesti on myös esimerkkejä, jossa puhuja itse ei sisälly joukkoon ’suomalaiset’, 
mutta semanttisessa preferenssissä nämä tapaukset eivät tulleet esille. 



193 

kieli on kaunis kieli). Informantit myös puhuvat japanilaisista, jotka edustavat 

joukkoa ’muut kuin me’, kuten esimerkeissä 60 ja 61 havainnollistuu. 

60. Sara: mä kiroilen suomeksi, koska japanilaiset ei ymmärrä mitä mä sanon - - 

61. Sanna: - - ((äänen laatu muuttuu)) englanti on maailman kieli kaikki osaavat 

englantia kuten ne Japanissa sanoo että kaikki muut kansakunnat osaa eng-

lantii vaik niil on hirveen iso Kiina ja Korea siin vieres jotka ei puhu pätkäv 

vertaa englantii, nii japanilaisten mielestä kaikki maailmassa osaa englantii 

ja se on maailman tärkein kieli - - 

Sanna tuo äänen laadun muutoksella (ks. myös Routarinne 2005: 108) keskusteluun 

toisen äänen ja siten japanilaisten mielipiteen englanninopiskelusta. Myöhemmin 

hän eksplikoi, että näkemys englannin kielestä ei ole hänen omansa (japanilaisten 

mielestä). 

Diskurssissa ’me ja muut’ -jakoa osoitetaan kansallisuuksien nimien lisäksi 

persoonapronominien käytöllä. Ne-pronomini viittaa kyllä japanilaisiin, mutta ei 

läheskään aina, kuten voisi haastattelukontekstin perusteella arvella. Sen sijaan 

seuraavissa esimerkeissä näkyy, että sillä tarkoitetaan ainakin semanttisen prefe-

renssin perusteella löydetyissä konkordansseissa yleisesti ’ulkomaalaisia’: 

62. Sanna: - - tietysti sit se että, ne ((japanilaiset)) ei oo tottunu viel siihen suomen 

intonaatioon ne ei oo kuullu sitä tarpeeks. 

63. Eeva: et kuuluks niitte ((ulkomaalaiset/maahanmuuttajat)) olla täällä ((Suo-

messa)) ja kuuluuks niitte puhua suomee tälleen täydellisesti,- - 

64. Tuomo: sitten ne saa Suomessa lapsen - - lapsi niinku, ossaa suomia, mutta 

sitten ne puhuu kotona, ehkä jotaki muuta, - - 

65. Raija: - Suomen kouluun kum menee niin - - opiskeleehan ne ((suomenruotsa-

laiset)) suomea ihan samal lailla, kun - - 

66. Sanna: - - kukaa ei haluu tulla tänne ku jos ne ((ulkomaalaiset yleensä)) joutuu 

opettelee suomea ja sit sitä ei voi käyttää missääm muualla. 

Esimerkissä 62 ne viittaa japanilaisiin, mutta kaikissa muissa esimerkeissä 63–66 

tilanne on eri. Niissä puhutaan sekä ulkomaalaisista Suomessa että toisenlaisesta 

ulkoryhmästä, suomenruotsalaisista (esimerkki 65). Konkordanssirivien ympäris-

töistä näkee, että Eeva puhuu Suomessa kaupungilla ja raitiovaunussa kohtaamis-

taan lapsista, jotka ovat kaikki erivärisiä. Tuomo taas puhuu kuvitteellisen esimer-

kin kautta Suomessa asuvista aasialaisista (kiinalainen pariskunta) ja Sanna vain 

yleensä ulkomaalaisista. Informantit aktivoivat moniäänisyyttä toisten, niiden, nä-
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kökulmilla. He myös tuovat tilanteeseen toisen paikan: heitä haastatellaan Japa-

nissa, mutta he siirtyvät puheissaan toisiin paikkoihin, kun he vaihtavat näkökul-

maa. Varsinkin esimerkissä 63 Eeva sijoittaa näkemyksensä fyysisesti kaukaiseen 

paikkaan, Suomeen, ja siten asettuu ikään kuin kahden paikan väliin (transnatio-

naaleista tilanteista esim. Huttunen 2006). 

Kaikissa esimerkeissä 60–66 viitataan tavalla tai toisella ulkomaalaisten ja 

muiden kuin suomenkielisten kielitilanteeseen. Kommenteissa ilmaistaan huolen-

aiheita. Eevan kommentti esimerkissä 63 kytkeytyy keskustelukysymykseen suo-

men kielen ja suomalaisuuden yhteydestä (liite 2). Hän soisi Suomen kansalaisuu-

den kielitaidon autenttisuuden perusteella (ne puhuu suomee ihan kuj joku suoma-

lainel lapsi ni miks ne ei olis suomalaisia sitte) ja toteaa, että asia ei ole hänen 

arvosteltavissa. Eeva puhuu Raijan kanssa tässä yhteydessä itsensä kokemisesta 

suomalaiseksi (ks. aiheesta esim. Weckström 2011: 156), mikä sekin antaisi suo-

malaisuuden valtuudet. Eeva puhuu lapsista eikä ota kantaa aikuisten maahanmuut-

tajien tilanteeseen. Konteksti näyttää, että hänen käyttämänsä verbi kuulua esimer-

kissä 67 ei kuvasta suvaitsemattomuutta, vaan kaiken kaikkiaan nykyisen maail-

man muuttumisen ihmettelemistä, sillä selonteko jatkuu seuraavasti: 

67. Eeva: - - se mennee näihim maailmaj juttuihin että, kun ne on pakolaisena 

tullu - - jos vaan kuuntelee, nii ei kuule ne on, - - vaikka minkälaisennäköstä 

- - mutta ne kaikki puhuu ihan kuule - - et onko suomalainen tai minkämaa-

lainen - - niin ehkä se ov vaan papereissa, - - 

Eeva tuo keskusteluun kuvan muuttuvasta suomalaisuudesta. Tuomo taas käyttää 

aiemmassa esimerkissä 64 ne-pronominia Suomessa asuvista perheistä. Hän selos-

taa kielitilanteita sekä ympäristön kielen ja kotikielen eroja (ks. aiheesta esim. 

Schwartz &Verschik 2013). Tuomon ja Eevan esimerkkiä yhdistää se, että niissä 

puhutaan lasten kielen oppimisesta perheissä. On selvää, että heidän mielestään 

ympäristön kielen, japanin, oppimisesta ei ole huolta. Sen sijaan kaksi muuta esi-

merkkiä (esimerkit 65 ja 66) tuovat esille (aikuisten) ulkomaalaisten suomenoppi-

misen riskitekijöitä. Tässä IHMISET-luokka ja persoonapronominit yhdistyvät 

TAITO JA OPISKELU -luokkaan ja luovat kuvaa tilanteesta, jossa asetutaan suo-

menoppijan asemaan. 

Raijan viittaa kommentissaan (esimerkki 65) suomenruotsalaisiin pronominilla 

ne, ja kommentti on osa keskustelua ruotsin kielestä Suomessa (liite 2). Keskuste-

lussa Eeva on ensin arvellut, etteivät suomenruotsalaiset opiskele ollenkaan suo-

mea, mutta Raija kumoaa olettaman kommentillaan. Sanna taas kääntää huomion 

ulkomaalaisten näkökulmaan ja sanoittaa siinä suomen kielen vaikeuden. Esimerkit 
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65 ja 66 kytkeytyvät molemmat TAITO JA OPISKELU -luokkaan eivätkä ole ai-

noita tapauksia, joissa ulkomaalaisen suomenopiskelijan katsantokantaa ilmenne-

tään ja annetaan vaikeuden kommentoijalle muu kuin minäkertojan ääni. Tämä on 

päinvastainen tapa osoittaa vaikeutta kuin klustereissa (luku 5.1.4). Niissä puhuttiin 

vaikeudesta ja vaikeudesta ulkomaalaisille, mutta asia esitettiin minä-muodossa. 

Sisäryhmä ja jaettu tilanne 

Jaettu tilanne aktivoituu ADDITIIVISUUS-luokan kvanttoripronominien ja IHMI-

SET-luokan me-persoonapronominin avulla. Pronominien ympäristössä esiintyy 

jaettuja samanlaisia kielenkäyttötilanteita – niihin liittyviä käytänteitä ja valintoja 

sekä normeja. Moniäänisyys ilmenee jaettuna tilanteena perheenjäsenen kanssa tai 

sijoittumisena paikkaan ja positioon (esim. Kalliokoski 2005: 34) yhdessä toisen 

ulkomaalaisen kanssa. Näissä tapauksissa puhuja sisällyttää itsensä sisäryh-

mään ’ulkomaalaiset’, joka voi tarkoittaa muita suomalaisia tai muiden kansalli-

suuksien edustajia Japanissa. 

ADDITIIVISUUS-luokan lisäävien kvanttoripronominien käytöllä näyttää 

olevan yhteys tapauksiin, joissa rakennetaan omaa tilannetta yhdessä perheenjäse-

nen kanssa. Niillä kuvataan kielten työnjakoa ja asemaa (englanti - om meille mo-

lemmille vieras kieli) ja yhteisymmärrystä (molemmat ymmärtää) (myös luvussa 

6.4.4 lasten kielellinen kasvatus41). Jaettuna tilanteena edellistä merkittävämpi on 

kuitenkin yhteinen kokemus toisen ulkomaalaisen kanssa. Sitä muotoillaan me-per-

soonapronominilla, joka viittaa toiseen Japanissa asuvaan suomalaiseen, kuten esi-

merkit 68–69 havainnollistavat. 

68. Maisa: - - ainaham me naurettaa sitä et miten meijän suomen kieli on menny 

huonoksi - - 

69. Maisa: - - me asutaa Japanis eikä myö käytetä nii paljo suomee - - 

Edellä olevissa esimerkeissä 68 ja 69 Maisa puhuu itsestään ja Sannasta, jonka 

kanssa hän puhuu Japanissa suomea ja keskustelee suomen kielestä. Esimerkissä 

68 jaettu tieto koskee oman suomen kielen huonontumista ja asian ilmeistä vitsik-

kyyttä. Esimerkissä 69 yhteistä tilannetta eksplikoidaan kertomalla kontekstista 

                                                        
41 Jaettuihin tilanteisiin kuuluu kielen ja vallan elementtejä, joita käsittelen tarkemmin luvussa 6.4.4 
perheen kielipolitiikan yhteydessä. 
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(asutaa Japanis), jossa suomen käyttöala kapenee. Samoin esimerkissä 70 perus-

tellaan jaettua tilannetta kontekstilla, mutta jaettuus aktivoituu nyt ADDITIIVI-

SUUS-luokan molemmat-pronominin kautta: 

70. Maisa: varsinki nyt tässä tilanteessa niin, kum, myö molemmat asutaa Japa-
nis ja meil om molemmilla se -, et, ollaa opiskeltu japanii siel ((maan 

nimi)):ssa, niin, mum mielest nyt täl hetkel mu on kaikkein helpoiten, kommu-

nikoida ((Sannan)) kanssa, koska mie voin sanoo jotain sanoja sanoja suo-
meks, englanniks tai japaniks, ja ((Sanna)) ymmärtää. 

Maisa eksplikoi, että jaettu tilanne tarkoittaa yhteistä kokemusta Japanissa asumi-

sesta ja yhteistä historiaa. Tässä kontekstissa yhteisymmärrys ja puhumisen vaivat-

tomuus syntyy molemmille tuttujen kielten kautta (helpoiten kommunikoida). Esi-

merkissä 70 luontevuutta, helppoutta ja ilmaisua auttavat kolmen kielen yhtäaikai-

nen käyttö, jossa sanoja saattaisi viitata vaikkapa sellaisiin kulttuurisanoihin ja ter-

meihin, joita ei muilla kielillä ole olemassa. 

Niko jakaa esimerkissä 71 tilannetta toisen suomalaisen (tai ehkä jopa haastat-

telijan) kanssa, mikä ilmenee persoonapronominin me-ympäristössä. Kyse ei ole 

vain mekaanisesta kommunikoinnin yhteisymmärryksestä yhteisen kolmannen kie-

len (ollaa japanii opiskeltu), kontekstin (asutaa Japanissa) ja puhekumppanin tut-

tuuden kautta, kuten Maisan esimerkissä 70. Nikon puheenvuorossa me-pronomi-

niin sisältyvät toimijat jakavat yhteisen kielen syvällisemmin kuin pelkän tiedon-

välityksen tai kommunikaation kannalta (ks. myös luku 6.4.3), kuten esimerkistä 

71 voi havaita. 

71. Niko: - - henkilökohtasista asioista puhumine on, - suomeksi, on niim paljo 

helepompaa, - - tuntuu että, pystyis -, sanomaan ne omat, - - ajatukset, sillä 

tavalla että - - toinen pystyy myöskin, - vastaamaa siihen, ja ehkä - emmä tiiä 

auttamaan tai - kommunikoimaan sillä tavalla että ne - - henkilökohtaiset 

asiat - - muuttuu ajatuksiksi. - - jos mää puhusin niistä samoista asioista eng-

lanniksi me vaav vaihetaan, ajatuksia. mutta me puhutaan niistä asioista suo-

meksi, niin, ne muokataan, - - ajatukset muokkautuu sillä tavalla että, - - on-
gelmat pystyy ratkasemaan vaan sillä että me, vaihetaan ajatuksia, suomeksi. 
- - jos puhutaa englanniksi, niin, sillon se tuntuu siltä että minä tiiän mitä sinä 

tiiät. - - mutta siitä ei niinku synny nii helposti mitää uutta. - - semmoset hen-

kilökohtaset - sielunelämäjutut. - - ne on paljo helepompi - tehä suomeksi. 

Itseilmaisun kautta suomi näyttäytyy Nikon haastattelukatkelmassa yhteisen ongel-

manratkaisun kielenä. Suomeksi puhuminen käynnistää prosessin, jossa puhe ja 
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ajatukset vuorottelevat. Se johtaa ongelmien ratkaisemiseen, toisin kuin englannin 

kieltä käyttäessä. Englanti ei käynnistä samanlaista prosessia vaan on ainoastaan 

ajatusten vaihtamista varten. Suomen kieli aktivoi puheen vastapuolen, jonka 

kanssa ongelmien jakaminen johtaa toimintaan. Suomenkielisen ajatustenvaihdon 

seurauksena voi toimia puhujan hyväksi (pystyy vastaamaa - ja - - auttamaan), 

mutta englanti edustaa passiivisempaa tiedonsiirtoa (minä tiiän mitä sinä tiiät). 

Yhteinen tilanne on läsnä me-persoonapronominin kautta, mutta sitä rakenta-

vat myös ADDITIIVISUUS-luokan kvanttoripronominit molemmat ja kumpikin. 

Niillä tuodaan tilanteeseen mukaan tutut ja tuntemattomat henkilöt, jotka edustavat 

jollain tavalla omaa viiteryhmää. Pronomineilla voidaan viitata toiseen suomalai-

seen, toiseen Japanissa asuvaan ulkomaalaiseen tai jopa tutkimukseen osallistuvaan 

keskustelukumppaniin. Esimerkissä 72 informantit puhuvat japanilaisen yhteisön 

kielenkäytössä elävistä normeista, joista heillä on ristiriitaisia näkemyksiä. Yhteis-

ymmärrys puhekumppanin sekä oletetun toisen ulkomaalaisen kanssa kasautuu mo-

lemmat-pronominin ympäristöön. 

72. Sara: - - Suomessa ei oo - - tosi muodollista kohteliaisuuskulttuuria keskuste-

lussa. - - ylipäänsä Japanissa tämmöset - hierarkiat om paljo tärkeempiä, 

mikä sitte heijastuu siihen keskustelukulttuuuriin 

- - 

Miika: - - must tuntuu et suomalaiset - - kammoksuu ja yrittää välttää sellasta 

liikaa muodollisuutta - - alus ollaan - - varautuneita, - - ja yrittää päästä - 

mahollisimman äkkiä pois siitä varautuneisuuden tilasta ja muodollisuuksista, 

ja sit tavallaan, molemmat helpottuu ku - päästään semmoseen - tilanteeseen 

että - hei et mä voin luottaa tähän, 

Sara: joo 

Miika: ja mä voin puhuuv vapaasti ja sit - kaikki jää - ne muodollisuudet veke, 

- Japanissa siis, tää ei toimi ollenkaan. 

Jaettu tilanne aktivoituu, kun informantit keskustelevat erilaisista puhekulttuureista 

Suomessa ja Japanissa (ks. liite 2). Informantit käsittelevät japanilaisen puhekult-

tuurin muodollisuutta ja hierarkiaa, joista Miika johdattelee puheen kohtaamisiin 

suomalaisten kanssa. Hän kuvaa suomalaista puhekulttuuria japanilaiselle vastak-

kaisena ja suomalaisten ominaisuutena sen, miten he reagoivat muodollisiin tilan-

teisiin (kammoksuu, välttää, yrittää päästä pois, helpottuu). Huomattavaa on, että 

ainakaan tässä katkelmassa informantit eivät viittaa japanilaisiin kansallisuuden ni-

millä. Sen sijaan molemmat käyttävät metonymiaa, valtion nimeä, puhuessaan ul-

koryhmästä (Japanissa - hierarkiat on paljo tärkeempiä; Japanissa - tää ei toimi 
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ollenkaan). On mahdollista, että informantit haluavat pehmentää mielipiteitään. 

Kun he esimerkissä puhuvat japanilaisen kulttuurin vierailta tuntuvista puolista, he 

eivät ehkä tahdo viitata ihmisiin vaan viittaavat siksi Japanissa vallalla oleviin ta-

poihin. 

Saran ja Miikan keskusteluesimerkissä 72 puhuttiin keskustelutilanteiden 

luonteesta: tapa toimia suomalaisen kanssa on erilainen verrattuna japanilaiseen 

puhekulttuuriin. Esimerkissä Miika viittaa kuvitellussa tilanteessa ilmeisestikin 

suomen kieleen, mutta esimerkissä 73 taas on läsnä japanin kieli, joka monimut-

kaistaa keskustelua ja sen sosiaalisia sääntöjä. 

73. Tatu: - - mut jos, - - on - kaks ulkomaalaista minä ja joku toine Japanissa 
jotka - asutaa täällä ja molemmat puhuu tosi hyvj japania, että me ei sit 

kuitenki jossaiv vaiheessa puhuttas taas englantii. 

Joonas: joo, sama homma itellä. 

Tatu: - - sillon ku ollaa ulkomaalaisten kesken nii meijän - molempien kult-

tuureissa ei oo sitä, - monimutkasta hierarkiaa mitä Japanin, kulttuurissa on. 

- se, - - jää - - esteeks se japanin kieli - - jos - satutaa olemaa vähä eri tasolla, 
- - sitä japania ei voi oikeen käyttää silleesti - - pitämättä - mukana sitä hie-
rarkia, juttua siinä nii sit vaihetaa melkei sen takia pelkästää siihe englantii. 

((tauko)) - - et siinä mielessä se japanin kieli - -, ei oo nii usein lingua franca 

kuitenkaa. 

Esimerkissä 73 Tatu ja Joonas keskustelevat kielen lingua franca -nimityksestä (ks. 

liite 2). Puheenvuoronsa aluksi Tatu luo kuvaamalleen jaetulle tilanteelle raamit: 

hän eksplikoi keskustelun osallistujat ja kontekstin. Tatu selventää, ettei kielen 

vaihtaminen hänen kuvaamassaan tilanteessa johdu taidon puutteesta vaan sosiaa-

lisista normeista, joita hän jakaa toisen ulkomaalaisen kanssa. Hän puhuu japanin 

kielen ja yhteiskunnan säännöistä ja rakentaa kuvan, joissa tieto näiden sääntöjen 

ristiriidasta oman kulttuurin kanssa on jaettu toisen ulkomaalaisen kanssa (molem-

pien kulttuureissa ei oo hierarkiaa). Informantit rakentavat yhteistä maaperää paitsi 

kuvitellun ulkomaalaisen puhekumppanin myös toistensa kanssa, kun Joonas 

myönnyttelee puheenvuorossa Tatua. 

Esimerkissä 73 Tatun mainitsema eri tasolla ei viittaa kielitaitoon vaan sosiaa-

liseen tasoon, joka Japanissa määrittelee kielenkäyttöä (ks. esim. Ide & Yoshida 

1999). Tatu kertoo seuraavassa haastatteluesimerkissä 74 samasta aiheesta laajem-

min. Edellä on puhuttu yhteisestä kokemuksesta ja sen myötä koodinvaihdosta. Nyt 

Tatu selventää, mitä hierarkialla tarkoitetaan. Lisäksi hän tarkentaa kuvaa kielen-

käytön solidaarisuudesta, jossa japanin kielen ja japanilaisen kulttuurin normeista 
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pyritään irti yhteistuumin. Näin tehdään varsinkin, jos on kyse tasa-arvon tavoitte-

lusta vuorovaikutuksessa.42 

74. Tatu: - - no sama ku suomessa englannissa - ei tarvi nii paljoa kiinnittää huo-

miota siihen omaan puhetapaansa ja mite se liittyy sitte toisen, sosiaaliseen 
tasooj - - et siinä mielessä se on vapaampaa puhua esim englanniks. - - eilen 

juuri - - oltii - tapaamisessa - - nii siellä oli sitte, joku jonka - kans mä päädyij 

juttelemaa - - aluksi, - japaniksi, tervehdittii. ja sit tietenki käy ilmi jostai, että 
et se oli mua ylempänä mun pitää puhua sille kohteliaasti sem pitää puhua 
alas. nii, - - molemmat, ulkomaalaisii, varmasti molemmat, tunnetaan sa-

malla tavalla että, et sehän on hyvi kankeaa puhua niin. varsinki ku omissa 
maissa meil ei semmosia sääntöjä nyt välttämättä ole. nii, semmosis - tilan-

teissa usein sitte, luonnostaa sit se vaihtuu englanniks jos molemmat sattuu 

osaa englantia. - - koska - englanniks ei tarvi ajatella sitä et kumpi on ylem-

pänä kumpi alempana. 

Esimerkki 74 osoittaa, että Tatun aiemmin keskusteluesimerkissä 73 mainitse-

mansa taso tarkoittaa sosiaalista tasoa. Tatu kuvaa, kuinka keskustelutilanteessa 

toisen ulkomaalaisen kanssa hän yrittää välttää huomioimasta näitä hankaliksi ko-

kemiaan tasoja vaihtamalla kielen englanniksi. Ongelma syntyy sosiaalisen eron 

havaitsemisesta (käy ilmi - et se oli mua ylempänä) ja siihen liittyvistä säännöistä, 

joita samaan jaettuun viiteryhmään kuuluvan puhekumppanin (molemmat ulko-

maalaisii) kanssa omissa maissa ei ole. 

Japanilaisessa yhteiskunnassa sosiaalinen taso rakentuu monimutkaisista teki-

jöistä ja hierarkioista, joissa esimerkiksi iällä, asemalla ja henkilön tuttuudella on 

merkitystä (esim. Sopo 2012: 178). Japaniksi voi puhua neutraalilla kohteliaalla 

tyylillä loukkaamatta ketään. Edellistä epämuodollisempaa perustyyliä käytetään 

perheen ja muun oman ryhmän kanssa. Kolmatta, kunnioittavaan ja nöyrään tyyliin 

jakautuvaa puhumisen tapaa voi käyttää itseä ylemmistä henkilöistä puhuttaessa. 

(Sopo 2012: 178.) Eri tasoja ilmaistaan kielessä erityisillä honorifikaatioilla, käyt-

tämällä tiettyä sanastoa ja morfeemeja (esim. Foley 1997: 319). Morfologian ta-

solla erilaiset liitteet ja päätteet koodaavat kohteliaisuutta, mutta esimerkiksi ver-

bivartalo voi olla kokonaan erilainen eri tyyleissä ja etenkin kunnioittavan tyylin 

                                                        
42 Ks. erikseen perheen keskeinen solidaarisuus ja kielitaidon kautta kieleen ja valtaan liittyvät kysy-
mykset luvussa 6.4.4. 
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eri tasoilla. 43 Tatu kertoo näistä tasoeroista ja niiden näkymisestä kielenkäytössä, 

puhumisesta kohteliaasti tai alas. Tatu selittää ratkaisua hankalaan tilanteeseen, 

jossa hän on yhdessä toisen ulkomaalaisen kanssa (varmasti molemmat tunnetaan 

samalla tavalla): japanin sääntöjen mukainen puhumistapa tuntuu kankealta, joten 

yhteinen ratkaisu ongelmaan on koodinvaihto. Se sujuu kuin yhteisestä sopimuk-

sesta (luonnostaan vaihtuu) ja vapauttaa osapuolet sosiaalisen hierarkian työläy-

destä (ei tarvi ajatella). Tatu ottaa keskusteluesimerkissä 73 esille tärkeän näkö-

kohdan: japania ei voi oikeen käyttää silleesti - - pitämättä sitä mukana sitä hie-

rarkia, juttua. Hän tarkoittaa luultavasti, että ei voi käyttää eri asemassa olevan 

kanssa neutraalia puhetyyliä, sillä paikalla on muita kuulijoita. Silloin japani tosi-

aan jää esteeks tasa-arvoiselle kielenkäytölle, jota Tatu ja toinen ulkomaalainen yh-

dessä tavoittelevat. 

6.4.2 Kielten työnjako 

Informantit puhuvat kielistä tavalla, jossa kielten roolit ja tehtävät ovat havaitta-

vissa – usein vielä verrattuna toisiinsa. Siinä missä raportointi eri kielten käyttöym-

päristöistä ja -tavoista sekä puhekumppaneista on nähdäkseni sosiolingvististä taus-

tatietoa, tämä diskurssi sisältää kielten vertailuja, kontrasteja ja perusteluja. Dis-

kurssia kielten työnjaosta rakentavat ensinnäkin KIELI JA KANSALLISUUS -luo-

kan sanat ja niiden ympäristöt. Useita kieliä mainitaan rinnakkain ja niiden tehtä-

vistä rakentuu verkostoja ja hierarkioita varsinkin, kun kielimaininnat kytkeytyvät 

METAKIELI-luokan sanaston kanssa. METAKIELI-luokka sisältää eri kielille an-

netut nimitykset, joissa tehtävät tulevat ilmi. KONTRASTIIVISUUS-luokan 

mutta-konjunktio taas aktivoi jonkin verran kielellisten valintatilanteiden selittä-

mistä ja perusteluja, kun informantit puhuvat japanista ja englannista. 

Kielten työnjaossa erottuu välineellinen aladiskurssi, jossa KOMMUNI-

KOINTI-luokan verbeissä aktivoituu kielen välillinen hyöty (käyttää, luen), joka 

ei ole sidoksissa kielen arvoon tai merkitykseen sinänsä. Lisäksi luokkien MÄÄRÄ, 

RAJOITUS JA MAHDOLLISUUS sekä KOMMUNIKOINTI yhdistelmässä piir-

tyy kuva, jossa kielen käyttö – sen vähyys tai paljous – suhteutuu elämäntilanteisiin. 

Tämä on tyypillinen diskurssi varsinkin suomesta puhuttaessa, ja siinä päästään lä-

helle teoriassa käsiteltyä resurssiajattelua (ks. luku 3.2.3). 

                                                        
43 Esimerkiksi katsoa-verbin muodot ovat seuraavat: neutraali kohtelias miru 見る, kunnioittava goran 
ni naru ご覧になる ja nöyrä haiken suru 拝見する (WWWJDIC 2017 s.v. see; kohteliaista muodoista 
ks. esim. Tsujimura 1996: 362–364, 1999: 456–462). 
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Useat kielet eri tehtävissä 

Aineistossa useista kielistä puhutaan yhtä aikaa, sillä haastattelu- ja keskusteluky-

symykset osittain johtavat vertailuun ja kielten käsittelyyn rinnakkain. Kielten 

työnjako käy ilmi siinä, mistä kielistä ylipäätään puhutaan (KIELI JA KANSAL-

LISUUS -luokka) ja miten niitä kontrastoidaan missäkin tehtävässä. Semanttisen 

preferenssin analyysi toi esiin, kuinka KONTRASTIIVISUUS-luokka tuottaa ja-

panin ja englannin preferensseinä kielellisiä valintatilanteita sekä niiden selityksiä 

ja tarkennuksia. Informantti selittää esimerkiksi työkielen käyttöä ja valintaa: se 

saattaa vaihtua tilanteen mukaan (firman sisällä jos non niin, tietysti japania, mutta 

ku siellä oli englantilaisia - - englantia hän joutu käyttämään kans). Usein infor-

mantit saattavat valita monta kieltä tiettyyn rooliin, ja sitten selityksessä (enimmäk-

seen mutta-lauseessa) vielä tarkennetaan tehtävänjakoa. Informantit sijoittuvat jat-

kumolle siinä mielessä, mitä tehtäviä millekin kielelle ollaan valmiita antamaan ja 

millä ehdoin. Tämä kertoo informanttien keskinäisistä eroavaisuuksista, heidän 

vaihtelevista elämäntilanteistaan ja lisäksi ristiriidoista diskursseissa. Keskustelu-

kysymyksissä on valmiiksi annettuja nimityksiä kielille. Toiset informantit jakavat 

kielten tehtävät selkeästi eri kielille kuuluviksi, toiset taas ovat hyvin auliisti anta-

massa samoja tehtäviä kaikille. Kielten tehtävät koodautuvat seuraavassa esimer-

kissä 75 METAKIELI-luokan sanastossa, kielimaininnat taas KIELI JA KANSAL-

LISUUS -luokan avulla. 

75. Niko: - - japanin kieli on - - nyt ainoo mikä tuntuu semmoselta työkalulta. 
että kun nyt mä en oop puhunu sitä - pitkä-, - siis, suhteessa - - vähitev vuosia 

- - että kaikki on kyllä kommunikaatiov välineitä mutta - sit englanti ja suomi 
on enemmän semmosia - - luonnollisempia. että sitä ei tarvi ajatella. että ja-
pania sitte pittää ajatella. 

Esimerkissä 75 Niko erottaa japanin kahdesta muusta kielestä antamalla sille väli-

nemerkityksen. Ero kahteen muuhun perustuu kielen kanssa elettyyn aikaan. Sa-

massa kommentissa Niko nimeää kaikki kielet välinetehtävään. Ainoa erottava te-

kijä näyttää olevan kielitaito, sillä japania pitää ajatella kahteen muuhun verrat-

tuna, eli se teettää kommunikaation välineenäkin muita enemmän töitä. Niko siis 

ensin tuo kieliin kontrastin ja selkeän työnjaon, mutta samassa valitsee kaikki kielet 

samaan tehtävään. 

Esimerkissä 76 Raija esittää kielille selkeän työnjaon, kun taas Eeva on esi-

merkissä 77 valmis nimeämään kaikki kolme kieltä johonkin tiettyyn tehtävään. 

Näissä esimerkeissä ovat läsnä informanttien edustamat ääripäät siinä, mitä rooleja 
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kielille ollaan valmiita antamaan. Kuitenkin jotkin tehtävät ovat useiden informant-

tien mielestä monille kielille sopivia. 

76. Raija: - englanti on vieras kieli japani on äidinkieli - japani on kieli jota, mä 

käytän ano japani on kieli jota, mä käytän joka päivä, aamusta iltaan et se on 

niinku, mulle äidinkieli - - 

77. Eeva: - - mä voin laittaak kaikki. mä voin laittaa suomen kielen japanin kie-
len ja englannin kielen jos multa otettas joku näistä pois se ei ois sitte vält-

tämättä minä - - 

Raija antaa esimerkissä 76 englannille ja japanille hyvin erilaiset roolit, joskin ja-

panin äidinkieliperustelua voi pitää välineellisenä, käyttöön perustuvana (ks. esim. 

Skutnabb-Kangas 1988). Yllättävää on kuitenkin yksistään jo se, että muita kieliä 

kuin suomea ylipäänsä sanotaan äidinkieleksi. Kuten Raijan esimerkistä ilmenee, 

roolit rakentuvat usein metakielisinä nimityksinä, joita semanttisessa preferens-

sissä olivat tässä jo mainittujen työkalun ja äidinkielen lisäksi esimerkiksi opittu 

kieli ja kotikieli. Eeva ei tee yhtä selkeitä eroja kielten välille verrattuna Raijaan, 

mikä käy ilmi esimerkistä 77. Eeva rinnastaa kaikki osaamansa kielet omaksi kie-

leksi, joka on yksi keskustelukysymyksissä tarjottu nimitys. Eevan määrittelemät 

työnjaot ja siitä virinnyt keskustelu kirvoittavat pitkän neuvottelun, kun Eeva ja 

Raija miettivät eri kielille sopivia nimityksiä. 

78. Raija: mutta, - - et koko elämä et se on niinku liian, kovasti, isostis sanottu, 

sana. 

- - 

Eeva: koko elämää, mum mielestä sen jos ajattelee kielenä, ja kum mä käytän 
niitä päivittäin kolmee kieltä - - joka päivä suurim piirtein 

- - 

Raija: - - mut, mum mielest se ei oo koko elämää 

- - 

Eeva: mutta mum mielestä - sillä tavalla koska, jos se otettas se englannin-
kielinen osa pois minusta, - - sittes se semmonen joku, puute - - 

Raija: ooi 

Kun Raija ei hyväksy esimerkissä 78 ajatusta kielten nimittämisestä koko elämäksi 

(liian isostis sanottu), Eeva koettaa vakuuttaa häntä. Eeva ottaa käyttöönsä erilaisia 

selityksiä sille, miksi nimeää kaikki kolme kieltä tähän tehtävään. Hän perustelee 

asiaa ensin välineellisyyden kautta (käytän niitä päivittäin; työ on kieli; työ) ja ko-
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ettaa sitten sanoittaa, kuinka hän ilman kaikkia kolmea jäisi jotain vaille. Raija sel-

västi on edelleen eri mieltä ja ikään kuin vitsaillen säälii Eevaa (ooi). Tämä kuiten-

kin vain innostaa Eevaa perustelemaan näkemystään. Katkelma jatkuu siten, että 

Eeva kertoo näkevänsä kielet yhteytenä sukulaisiin ja lisäksi ystävyyssuhteiden yl-

läpidon kautta tärkeinä. Englanti saa spesifin välinetehtävän yhteydessä tärkeisiin 

henkilöihin (ystävät ennää ei kirjotam mulle koska sitä englannin kieltä ei oo). 

Eeva ei vakuuta Raijaa, vaikka hän selittää elämää kolmen kielen kanssa minuu-

delle tärkeänä. Jos hän luopuisi niistä yhdestäkään, se olisi puute ja vaikuttaisi iden-

titeettiin. Eeva sanoo, että ilman jotakin kolmesta kielestä hän ei enää olisi välttä-

mättä minä. Raija vielä jatkaa erimielisyyden ilmaisemista, mutta ei yrityksestä 

huolimatta keksi parempaa nimitystä kielille ja toteaa esimerkissä 79 vain: 

79. Raija: - - ei oo koko elämää, mutta, tulis, hyvin yksinäistä, jos ei ois kieltä. 

Eeva: - - sä tarviit näitä kahta kieltä. se on sun koko elämä nää kaks kieltä 

pyörii sen, niitten kielten ympärillä mulla se on kolme kieltä. 

Raija: mm, mutta kummiski 

- - 

Eeva: - - koska kieli on semmonen että, kommunikaatioväline 

Raija: just, on 

Eeva: niin, sen takia sä opiskelet kieltä ku sä haluat jutella ton ihmisen kans 

sä haluat tulla näitten ihmisten kans toimeen, sun om pakko oppia japanin 

kieltä ku ei ne opettele englantia eikä suomee puhu kukaan. - -  

Raija: koko elämä aa 

Eeva: että mun elämä ainakin - on näitten kolmen kielen - - sisällä olevaa - - 

Eeva selittää vielä valintaansa kielten jokapäiväisyydellä Japanissa. Kuitenkin 

vasta kun hän alkaa puhua kielen kommunikaatiomerkityksestä, naiset alkavat 

päästä yhteisymmärrykseen. Eeva puhuu yhteyden saamisesta kielellä ja liittää ni-

mityksen Eevan ja Raijan yhteiseen tilanteeseen: ympäristön kieleen he eivät voi 

vaikuttaa (pakko oppia japanin kieltä ku ei ne opettele englantia eikä suomee puhu 

kukaan). Eeva tekee eron itsensä ja Raijan edustaman ryhmän ja japanilaisten vä-

lille (näitten ihmisten; ne) ja vetoaa siten jaettuun tilanteeseen. Tilanteeseen sidottu 

kommunikaatiovälinemerkitys tuottaa yhteisymmärryksen, vaikka Eeva on sisäl-

lyttänyt koko elämä -nimitykseen varioivan joukon kielen eri tehtäviä. Seuraavassa 

alaluvussa käsittelen vielä tätä lukua tiiviimmin välineellisyyteen sidoksissa olevia 

työnjakoja, joita informantit antavat eri kielille. 
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Välineellisyys 

Kielen välinemerkitys on läsnä ensinnäkin semanttisen preferenssin KOMMUNI-

KOINTI- ja METAKIELI-luokkien sanastosta nousevissa puhumisen tavoissa. 

Toiseksi RAJOITUS JA MAHDOLLISUUS -luokan sanojen ympäristöissä akti-

voituu diskurssi, jossa kieli näyttäytyy tilanteisesti rajoitettuna välineenä. Näitä 

piirteitä sivusin jo edellisessä alaluvussa (esim. nimityksinä työkalu ja kommuni-

kaatioväline), mutta tässä otan tarkemmin esille etenkin englannin kieleen kytkey-

tyvän välineellisyyden. 

Englannista puhutaan kahta muuta kieltä enemmän käyttää-verbin avulla (niit-

ten kanssa mä käytän yleensä englantia). Käyttää on usein samassa merkityksessä 

kuin puhua. Siksi on merkittävää, että informantit ovat valinneet sen kuvaamaan 

englantia useammin kuin kahta muuta kieltä. Englantiin on tässä aineistossa sidok-

sissa hieman enemmän sanastoa, joka kertoo, mihin välillisiin tarkoituksiin kieltä 

hyödynnetään (luen, paljon englanninkielistä - kirjallisuutta). Tämä kertoo kielen 

välinemerkityksistä, mutta vihjaa samalla informanttien eri kielten domeenien eriy-

tyneisyydestä. Englannin kielen välineellistä roolia ei siis selitä ainoastaan sen lin-

gua franca -asema, jonka informantit sille antavat, vaan lisäksi sen rajoittuneet teh-

tävät. Jotkut informantit käyttävät sitä töissä ja kotona jonkin verran, mutta usein 

Japanissa englannin domeeni saattaa olla ainoastaan internet (englantia mä käytän 

lähinnä - internetissä). 

Monet informantit erittelevät internet-domeenin muusta elämästä erillisenä. 

Jos esimerkiksi kysytään, mitä kieltä informantit käyttävät ja minkä verran, he saat-

tavat erottaa kirjoitetun ja puhutun kielen toisistaan. Silloin kirjoitetun kielen ym-

päristö on internet ja valtakieli englanti. Muun ympäristön kieli, puhuttu kieli, on 

japani. Tässä näkyy monikielisyys ja transnationaalien kielellinen elämä, joka on 

irrallaan ajasta ja paikasta. Internetin yhteisö on erikielinen kuin fyysisen ympäris-

tön kieli. Virtuaalinen yhteisö ei siis ainoastaan ole riippumaton lähtömaasta vaan 

samalla nykyisestä asuinmaasta. Kielten resurssiajattelu (ks. luku 3.2.3) näyttäytyy 

diskurssissa kaksijakoisena: internetin maailmassa resurssien vapaa hyödyntämi-

nen toteutuu, mutta joissain tilanteissa henkilöiden kielelliset resurssit tulevat tar-

peettomiksi (esim. Blommaert 2003: 616). Japanissa näin käy suomen kielelle, 

mutta myös englannin kielelle (ks. esim. Kavanagh 2013). Resurssiajattelu ei siis 

ehkä toimi informanttieni fyysisessä ympäristössä, japanilaisessa yhteiskunnassa. 

Se soveltuu paremmin tietynlaisiin nykyaikaisiin yhteisöihin, jotka mahdollisesti 

ovat virtuaalisia (vrt. esim. Vertovec 2009: 12, 48) tai ainakin eri tavalla monikie-

lisiä kuin Japanin konteksti. 
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Semanttisessa luokassa MÄÄRÄ aktivoituu kielten käytön vähyys ja paljous. 

Informanttien arjen tilanteet vaikuttavat käytön määrään, jolloin kieltä kuvataan 

resurssien ja välineellisyyden näkökulmasta, kuten esimerkeissä 80–82. 

80. Maisa: - - me asutaa Japanis eikä myö käytetä nii paljo suomee - - 

81. Pertti: päiväkodissa, missä taas on kaikki - tapahtuu japaniksi - - 

82. Eeva: - - sillon tällön ((kaupunki Japanissa)):n, tyttöjen kanssa. - - ihan, ker-

ran pari vuodessa saattaa olla että, soitellaaj ja puhutaan - - nii sillä, siinä 

mielessä menee, vähäseks tämä suomen kielen, puhuminen. 

Informantit selittävät suomen kielen käytön vähyyttä kontekstilla ja puhekumppa-

nien puutteella. Maisa viittaa esimerkissä 80 Japaniin valtiona, Pertti taas puhuu 

esimerkissä 81 lapsensa päivittäisestä institutionaalisesta kontekstista, päiväko-

dista. Eevan suomenkieliset ystävät taas ovat toisissa kaupungeissa, kuten esimer-

kistä 82 näkyy. Siksi kielenkäyttö jää vähiin, puhelimen varaan. Suomi ei siis in-

formanttien mukaan täytä tehtäväänsä japanilaisessa ympäristössä. Sitä kuvaavat 

omasta toiminnasta riippumattomat rajoitukset Japanin kontekstissa (em mä saa 

käyttää suomea), jotka voivat supistaa suomen kielen tiettyyn domeeniin (jos me-

nee baarii vaikka. – suomia tulee puhuttua). Suomi saatetaan nähdä käyttöalaltaan 

rajattuna paitsi suomalaisten näkökulmasta myös rajattuna resurssina suomenoppi-

joille (jos ne joutuu opettelee suomea ja sit sitä ei voi käyttää missääm muualla). 

Suomea siis asemoidaan suhteessa omaan tilanteeseen ja yleisemmin maailman ti-

lanteeseen. Molemmissa tapauksissa informantit näkevät suomen kielen käyttökel-

vottomana resurssina japanilaisessa ympäristössä ja ulkomailla yleensäkin. 

Jos käyttöarvon ajatellaan olevan yhteydessä kielen arvostukseen, on puhumi-

sen tapa ristiriidassa sen kanssa, mitä seuraavassa luvussa 6.4.3 puhutaan kielen 

ilmaisuvoimasta ja suomen kielen tärkeästä merkityksestä. Resurssiajattelun heik-

kous onkin, että se ei kerro juuri mitään kielen muusta kuin käyttöön kytkeytyvästä 

merkityksestä. Resurssiajattelu toimiikin ehkä japaninsuomalaisten tilanteen ku-

vaajana, mutta kielen merkityksen kuvaajana se on hyödytön. 

6.4.3 Ilmaisu, tunteet ja kielen merkitys 

Tässä esittelen diskurssia, jossa informantit osoittavat tunteita kieliä kohtaan tai 

antavat niille erityismerkityksen itsen tai oman persoonan ilmaisussa. Siten se lä-

hentelee klustereissa löydettyä identiteettimerkitystä (ks. luvut 5.1.1 ja 5.8), joka 

annettiin suomelle ja joissain tapauksessa myös englannille. Diskurssi on osin pääl-

lekkäinen kielten työnjako -diskurssin kanssa, mutta tähän olen eritellyt ilmaisuun 
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ja tunteisiin kytkeytyvät kielten tehtävät. Kielen ilmaisuvoimasta ja tunteista ker-

tova diskurssi on hyvin monipolvinen, joten käsittelen sitä neljän aihekokonaisuu-

den kautta. 

Ensin tarkastelen suhtautumista kieliin ja kielen merkitystä, toiseksi kielten 

roolia itseilmaisussa sekä ulosannin helppoutta tai vaikeutta. KIELI JA KANSAL-

LISUUS -luokka ja ADDITIIVISUUS-luokka aktivoivat kielten kontrastit ja rin-

nastukset, kun puhutaan itseilmaisun kannalta tärkeistä kielistä. Kahdessa ensim-

mäisessä alaluvussa puhutaan kielen merkityksestä ja itseilmaisusta vielä melko 

yleisellä tasolla. Kielen merkitys rakentuu suurelta osin MENTAALISUUS-luokan 

tunteita ilmaisevissa verbeissä ja tunnesanoissa sekä niihin kytkeytyvissä määrän 

ja intensiteetin ilmauksissa. Kun puhutaan kielten roolista itseilmaisussa ja etenkin 

ilmaisun helppoudesta, KOMMUNIKOINTI-luokan verbit ovat preferenttejä. 

TAPA-luokan sanat kuvaavat ilmaisun vaivattomuutta suomen kielellä, kun taas 

RAJOITUS JA MAHDOLLISUUS -luokassa aktivoituu etenkin kuva suomen kie-

len ilmaisupotentiaalista. 

Kolmannessa alaluvussa kuvailen oman itsen kokemista kielen ja ilmaisun 

kautta sekä ilmaisun sidonnaisuutta aiheisiin ja puhekumppaneihin. Lopuksi käsit-

telen kielen ilmaisuvarantojen ja tunteiden yhteyttä. Tässä puhumisen tavassa 

MENTAALISUUS-luokan sanastolla on keskeinen rooli, kun se nostaa esille kie-

len ilmaisuvaroista kertovan kiroilun. Kielikohtaiset painotukset näkyvät aladis-

kursseissa jonkin verran, ja erityisesti suomi tuntuu olevan itseilmaisun keskiössä. 

KONTRASTIIVISUUS-luokka taas ilmentää suomen kielen merkityksen eri puo-

lia ja annettujen merkitysten ristiriitaisuutta. 

Suhtautuminen kieliin, kielen merkitys 

Semanttisen preferenssin aineistossa on lopulta hyvin vähän ilmauksia, joissa in-

formantit kertovat suoraan, mitä tunteita heillä on kieliä kohtaan. Näissä muuta-

missa tapauksissa on odotuksenmukaista, että ne rakentuvat MENTAALISUUS-

luokan sanoista, joihin vielä voi yhdistyä määrän ilmaisimia, kuten esimerkeissä 

83–86. 

83. Sara: - - mä jotenki tykkään nyt hirveenä suomesta - - 

84. Miika: - - siinä ((suomen kielessä)) on semmonen tunteellinen suhde, niinku 

on japaniinkin - - 

85. Sanna: - - mä oon aina niinku hirveesti samaistunu siihe englannin kielee - - 
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86. Miika: - - ja tosiaanki se tunnepuoli että suomi ja japani on rakkaita englanti, 
ei sinänsä - - 

Esimerkeissä kuvataan tunteita verbeillä samaistua ja tykätä sekä adjektiiveilla tun-

teellinen ja rakkaita. Miikan esimerkistä 86 käy ilmi, että tunteita ja suhtautumista 

kieliin rakentavat KIELI JA KANSALLISUUS -luokan kielten nimet ja ADDITII-

VISUUS-luokan konjunktiolla ja luodut rinnastukset. Miika tekee eron englannin 

ja kahden muun kielen välillä tunnepuolen kannalta. Hän nimeää suomen ja japanin 

rakkaiksi, mutta englanti ei herätä samaa tunnetta. Semanttisen luokan KIELI JA 

KANSALLISUUS useiden kielten yhtäaikaisissa maininnoissa voi huomata kont-

rasteja, joissa itselle merkitykselliset kielet asettuvat vastakkain muiden, vähem-

män tärkeiden kielten kanssa. Lisäksi esimerkin 86 rinnastuksissa näkyy se, kuinka 

useat kielet ovat informanteille merkityksellisiä. Havaittavissa on siis samankaltai-

sia yhtäläisyyksiä ja erontekoja kuin kielten työnjaossa edellisessä luvussa. Eri-

koista sinänsä on jo se, että useat kielet voivat saada informanttien elämässä eri-

tyisaseman. Ympäristön vaihtuessa kielet ovat ainakin omilla informanteillani saa-

neet uusia merkityksiä (ks. aiheesta Blommaert 2003: 613, 2005: 83), mikä ilmei-

sesti näkyy ainakin rinnastuksina. Rinnastuskonjunktion kautta diskurssissa on kyt-

köksiä klustereissa havaittuun rinnastukseen, jossa suomi ja englanti saivat äidin-

kielen tehtäviä (suomi ja englanti tuntuu molemmat – omilta kieliltä). 

Miikan haastattelussa on pitkä tekstikatkelma, jossa hän selvittää tunteitaan eri 

kieliä kohtaan. Edellinen esimerkki 86 on osa sitä, samoin kuin esimerkki 87, jossa 

päästään tunteista työnjakoihin, joita kielillä on merkitysten kautta. Esimerkissä 87 

Miika puhuu kielten henkilökohtaisesta tärkeydestä: 

87. Miika: - - semmonen, - kuivan asiallinen - suhtautuminen on englantii että, 

et iha iha hyvä että osaan koska se avaa ovia, pystyy lukemaan - - kaikkia 

kirjoja sum muita englanniks - mitä ei muilla kielillä ooj ja, kaikkee - tällästä, 

kielitieteellisestä, - materiaalia ja sum muuta että, oon kiitollinen että osaan 

englantia mutta -, ei se niinku mitää intohimoi herätä, todellakaan. kun taas 

japani sitten - - vieläki, - - se herättää intohimoja et se on - - monen vuoden 

takanen - - oma - - rakas projekti että - haluaa tulla paremmaks japanissa ja, 

haluais osata osata käyttää japania, paremmin ja, - siinä on - - tietynlainen - 

- liekki vielä, palamassa, toisin kuj jossakin englannissa että, - - japani ja, 
suomi, on, niinku, rakkaita kieliä. 

Miika erittelee eri kieliin kohdistamiaan tunteita: japani herättää intohimoi ja on 

liekki vielä palamassa. Japani ilmeisesti edelleen aikaansaa voimakkaita tunteita 
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siinä mielessä, että kielen opiskelu tai osaaminen (projekti; haluaa tulla paremmaks) 

on mielekästä. Englantia kohtaan koetut tunteet taas ovat viilenneet (ei - - mitää 

intohimoi herätä). Englanti sen sijaan herättää kiitollisuutta sen ilmeisen välineel-

lisistä ominaisuuksista, mutta sitä kohtaan ei ole tunteita (kuivan asiallinen suhtau-

tuminen). Karjalaisen (2012: 227) tutkimus osoittaa, että suomen kielen liikkumi-

nen Yhdysvaltoihin vähentää suomen kielen resurssien arvoa. Japanin kontekstissa 

kuitenkin myös englanti menettää merkityksensä, mikä näkyy diskursseissa. Mo-

nikieliset japaninsuomalaiset eivät ehkä siksi pidä englantia yhtä suuressa arvossa 

kuin voitaisiin kuvitella – he nimeävät sen lingua francaksi, mutta todellisuuden 

kieli on japani. Maailmalle menneiden monikielisten näkemys eri kielten osaami-

sen tärkeydestä on ehkä erilainen kuin mihin on totuttu. Englanti ei ole ylivoimai-

nen kansainvälisyyden kieli, koska muitakin kieliä tarvitaan. Ekspatriaattien näke-

mykset voisivatkin auttaa ymmärtämään monikielistyvää yhteiskuntaa Suomessa 

ja laajemmin maailmalla. 

Kun informantit puhuvat kielen merkityksistä itselleen, he luovat niistä kuvaa 

KONTRASTIIVISUUS-luokan kautta. Puhumisen tapa näyttää olevan erityisesti 

suomen kielelle ominainen. Esimerkeissä 88–90 aktivoituu diskurssi, jossa ensin 

kerrotaan jokin hyvä ja merkityksellinen asia suomesta. Sitten se kumotaan seuraa-

vassa mutta-lauseessa. Puhumisen tapa aktivoituu mutta + kielto -rakenteessa, ku-

ten esimerkit 88 ja 89 osoittavat. Mutta-lauseessa saatetaan myös kertoa jokin suo-

men puute. Se esitetään esimerkissä 90 mutta + jos -rakenteella: ensin kerrotaan 

suomen käyttötilanteesta, ja sitten osoitetaan ehtolauseessa suomen puutteellisuus. 

88. Veijo: et se on pieni, kieli jolla ei oo - - maailman, - menon, kannalta paljoo 

merkitystä mutta että kuitenki ((tauko)) voi sanoa että ehkä se - lisää sen 
oman, pienen mausteensa siihen, kuitenkin. mutta eipä suomen kielellä var-
maan suurta merkitystä, maailmalla ole. 

89. Krista: on se, joka päivä on semmonen olo et voi ku, sais, suomeeki puhua. 
mutta en tiiä, onko tässä joku kehitysvaihe nyt sittem menossa. 

90. Pertti: - - nämä yksinkertaaset että syödään, - mennään nukkumaan mennään, 

kylpyyn, - - nämä on tietenki suomen kielellä ((lapselle puhuessa)) mutta, 
sitten jos puhutaan vähänkin, pitempiä lauseita niin, - - tuloo sanottuu ehkä, 

- ensiksi japanin kielellä ja sitte suomen kielellä. 

Esimerkkien 88–90 perusteella suomen merkitys maailman kielenä ja itseilmaisun 

kielenä on ilmeisen puutteellinen. Veijo arvelee, että suomella on merkitys yhtenä 

kielenä muiden joukossa, mutta kumoaa sitten oman ajatuksensa. Krista epäilee 

omia sanojaan, kun hän on ensin esittänyt toiveensa suomen puhumisesta. Pertti 
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(esimerkki 90) taas kertoo suomessa havaitsemansa puutteen: hän ei hyödynnä sitä 

lasten kanssa kuin hyvi alkeellisella tasolla, sillä japani valikoituu vaativamman 

kielenkäytön kieleksi. Suomesta puhutaan siis vastakohtaisuuksien ja ristiriitojen 

kautta. Englannin ja japanin mutta-lauseet sen sijaan korostavat tilanteita ja ilmai-

sevat toimintaa olosuhteista huolimatta (en varsinaisesti opiskellu japani, mutta 

kuitenki yritin käyttääs sitä) tai tuovat tarkennuksia kielistä esitettyihin määritel-

miin (kaikki on kyllä kommunikaatiov välineitä mutta - - englanti ja suomi on enem-

män - - luonnollisempia). 

INTENSITEETTI-luokkaa analysoidessani huomasin, että informantit eivät 

intensifioi lähes ollenkaan kielen merkitystä itselleen. Tämä piirre puuttuu otok-

sesta lähes täysin. Ainoastaan yksi esimerkki on englannin preferensseissä (eng-

lanti on mulle, hyvin tärkees asemassa). Tämän havainnon myötä palasin koko-

naisaineiston konkordansseihin ja hain mahdollisia osumia lekseemeillä hyvin, tosi, 

hirveen, todella, kaikkein ja kaikista. Halusin nähdä, minkälaisissa lausekkeissa 

nämä intensiteettisanat toimivat määritteinä. Lopputulos on, että laajennetussakaan 

haussa informantit eivät erityisesti intensifioi kielten merkitystä. Esimerkiksi lau-

seke TOSI TÄRKEÄ esiintyy vain viisi kertaa tosi-intensiteettisanan noin 150 kon-

kordanssirivissä. 

Kielten rooli itseilmaisussa sekä ulosannin helppous tai vaikeus 

Informantit erittelevät diskurssissa kielet ilmaisuvoimaisiin ja muissa tehtävissä 

toimiviin kieliin. Esimerkki 91 on edelleen samaa haastattelukatkelmaa kuin tässä 

luvussa aiemmin esitellyt Miikan kommentit (esimerkit 86 ja 87). Siinä ja sitä seu-

raavissa esimerkeissä 92–94 ilmaisun työnjaot ja kontrastit nousevat semanttisista 

luokista KOMMUNIKOINTI, TAPA ja INTENSITEETTI. 

91. Miika: - - suomea on helppo käyttää - - englannis pitää vähän enemmän miet-
tiä aina kus sitä käyttää että - tulee semmost kunnon englantia suusta. japania 

pystyy sit taas niinku enemmän, - - luonnollisesti, se tulee luonnollisemmin 
ulos suusta ku englanti mut ei niin hyvin ku suomi kuitenkaa että, tämmö-

nen - - helppous puhuessa - - jos siihen pistää - - rankingin niin suomi japani 

englanti. 

92. Raija: - - moni asia käy nopeemmin selittää japaniks ku suomeks - - 

93. Tatu: - - kyllä se ((puhe)) silti, suomeks varmaan tulis, ihan pikkasen helpom-
min - - 
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94. Pertti: suomessa om mum mielestä hyvin vähemmän sellasta. että vois niinku 

ihan, että vois niinku lauseen niin, puoliksi puhua englanniksi ja puoliksi 
puhua, suomeksi niin se on huomattavasti se vaikeampaa. 

Itseilmaisun ja kommunikoinnin – välineellisen merkityksen – suhde on hankala. 

Mikä on kommunikointia ja mikä on syvempää, itselle merkityksellistä viestintää? 

Informantit puhuvat siitä, millä kielillä ilmaisu on sujuvaa, joten mielestäni ollaan 

itseilmaisun ja kommunikoinnin rajalla. Kielen ja ilmaisun kytkeytymistä eri aihei-

siin ja puhekumppaneihin analysoidaan myöhemmin, sillä se edustaa mielestäni 

erilaista itseilmaisun tasoa kuin tässä käsitelty ilmaisun helppous tai vaikeus. 

Esimerkistä 92 näkyy, että sujuvuus palvelee ensinnäkin kommunikointitilan-

teiden tarpeita, kun asioita voi selittää nopeemmin tietyllä kielellä. Toiseksi suju-

vuuden ilmaisimet liittyvät ehkä henkilökohtaiseen tuntemukseen ilmaisusta 

(helppo käyttää, helppous puhumisessa, tulis ihan pikkasen helpommin, tulee - ulos 

suusta). Kaikesta huolimatta informantit puhuvat kommunikoinnista ja sujuvuu-

desta melko yleisellä tasolla. Pertti kommentoi esimerkissä 94 ilmaisun estettä. Hä-

nen mukaansa vaikeus puhua kahta kieltä sekaisin on nimenomaan suomen kielen 

ominaisuus. Klustereiden analyysissa vaikeudella ja helppoudella taas osoitettiin 

aivan muunlaisia seikkoja, suomen kielen kieliopin ja kielen oppimisen vaikeutta 

(ks. luku 5.1.4). 

Miikan kuvaus luonnollisuudesta esimerkissä 91 kertoo puhumisen tavasta, 

jossa on kyse itseilmaisun laadusta. Nikokin on keskustelussa (esimerkki 75) ni-

mennyt kieliä enemmän luonnollisemmiksi, mutta päinvastoin kuin Miika hän va-

litsee tähän tehtävään englannin ja suomen. Niko perustelee luonnollisuutta sillä, 

että sitä ei tarvi ajatella, jolloin lähennellään monikielistä prosessointia. Sekä Mii-

kan että Nikon kuvauksissa ei ole enää kyse ainoastaan sellaisesta itseilmaisusta, 

jossa on keskeisintä viestin perille vieminen mahdollisimman hyvin. He pikemmin-

kin puhuvat siitä, miltä ilmaisut puhujasta tuntuvat. Se ohjaa syvempään ymmär-

rykseen itseilmaisusta, mitä seuraava alaluku edustaa. Selkeästi itseilmaisun voi-

masta puhuvat esimerkit, joissa esiintyy RAJOITUS JA MAHDOLLISUUS  

-luokan modaaliverbejä. Informantit kuvaavat tilanteita, joissa olis - hyvä, jos pys-
tys suomeks selittämään. Tällaiset itseilmaisun tilanteet voivat olla yksinkertaisia 

arkipäivän tapahtumia. Yksi informantti kuvaa miellyttäväksi sen, ku - saa käyä 

kaupassa suomeksi. Itseilmaisuun kietoutuu siis myös diskurssikäytänteitä ja toi-

mintaa, joka on informantille tietyssä ympäristössä tuttua. Kielenkäyttö on osa tätä 

tuttuuden ja ilmaisuvoiman tunnetta. Itseilmaisumahdollisuuksien puuttuminen tai 
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halu ilmaista itseä voivat ilmetä epämääräisenä tunteena vajavaisesta kielen voi-

masta, kuten Krista kuvaa: joka päivä on semmonen olo et voi ku sais suomeeki 

puhua. 

Ilmaisuvoima ja vuorovaikutus 

Informantit selostavat aineistossa kielen ilmaisun sidonnaisuutta aiheisiin ja puhe-

kumppaneihin. Diskurssi rakentuu KIELI JA KANSALLISUUS -luokan, KOM-

MUNIKOINTI-luokan sekä MENTAALISUUS-luokan ympäristöissä, kun kielten 

ilmaisuvoimaa vertaillaan. Diskurssissa päästään vuorovaikutuksen tasolle, jossa 

ilmaisun kieli tulee yksilölle merkityksellisemmäksi kuin edellisen alaluvun suju-

vuudesta puhuttaessa. Puhe itseilmaisusta aktivoituu, kun puheenaihe on erityinen. 

Silloin yhden kielen ilmaisuvoima ja toisen puutteellisuus itseilmaisun kielenä luo-

vat diskurssiin kontrastin. Osa esimerkeistä on tulosta haastattelukysymyksestä 

(liite 1): siinä tiedustellaan tilanteita, joissa informantit haluaisivat käyttää suomen 

kieltä: 

95. Niko: - - jos mulla vaikka itellä oj jotaki ongelmia, - - työongelma. - - mä 

aluksi - - tulin tänne niin mä varmaan toivoin sitä että pystyis niinkun, pu-
humaa joko englantia tai suomia. - - se vaa johtu siitä että - - mun japanin 

kieli ei ollu nii hyvä. mutta nyt sitten, emmä oikeestaan - toivo - - ku - - pai-

kallisten kanssa puhuminen ni se ei oo ennää ongelma. - - jos on joku - hen-
kilökohtane ongelma, nii joskus, - - mä, haluan puhua, mun suomalaisille 
kavereille. - - mää lähetän vaikka, tekstiviestin - - sitte pystyy, - - jauhamaan 

sitä - omalla kielellä. 

Niko kuvaa esimerkissä 95 suomen ja englannin ominaisuuksia itseilmaisussa ver-

rattuna japaniin, kun haastattelussa kysyttiin toiveista puhua suomea Japanissa. 

Esimerkissä käy ilmi se, että Japanissa englannin osaaminen ei edelleenkään ole 

itsestään selvää tai yleistä (ks. myös Kavanagh 2013). Lisäksi ongelmatilanteissa 

informanteilla on halu käyttää kieltä, jonka taito on vähintään riittävä ongelman 

selvittelyyn. Suomen kieleen kytkeytyy silti vielä toisenlainen itseilmaisun merki-

tys, jota Niko ei oikein osaa sanoittaa muuten kuin jauhamaan sitä - omalla kielellä. 

Ilmaus ei kuvaa ainoastaan puhumista suomeksi vaan samalla asian perinpohjaista 
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käsittelyä.44 Niko erottaa työongelman ja henkilökohtasen ongelman, joista ensim-

mäisen ratkaisemiseksi kelpaa kumpi vain kahdesta kielestä. Jälkimmäisessä ta-

pauksessa sen sijaan vain suomi täyttää itseilmaisun asettamat vaatimukset. Tarve 

ilmaista henkilökohtaiseen ongelmaan liittyviä asioita suomeksi voi olla kytkök-

sissä kognitiivisiin ulottuvuuksiin ja kykyihin – ongelmanratkaisuun tai tunteisiin 

–, jotka ovat erilaisia äidinkielellä. (ks. aiheesta Dewaele 2003, 2008, 2016). 

Suomi näyttäytyy vuorovaikutuksessa ilmaisuvoimaisena kielenä, kun puhu-

taan vivahteista, tunteista ja kiroilusta. Aineistossa on kuitenkin vastaesimerkkejä-

kin, kuten tämä luku osoittaa. Toisin kuin esimerkissä 95, suomi on Pertin mielestä 

tiettyjen aiheiden ilmaisussa puutteellinen, kuten esimerkki 96 osoittaa. 

96. Pertti: - - om paljo sellasia ajatuksia että minkä mä oon - oppinu, - lukenu 

esimerkiksi englannin kielellä - - kuinka sen sanoo sitte suomeksi, niin, - on 

niitä omia - -, ongelmia. että ei jotenki mum mielestä asioita ov vaikee sanoo 

suomeksi. - - jokkut asiat jokka on - oppinu - - täällä ollessa niin, on - tiettyjä 
hankaluuksia että mitenkä ne sanos sujuvasti suomen kielellä että - - sem 

merkityksen saa niinku tuoda mutta se ei niinku tunnu luontevalta ja, tuntuu 

niinku se suomen kieli että tämä ajatus jos sen ilimaasoo suomen kielellä, niin 

se tuntuu, kömpelöltä. 

Pertti kuvaa suomen ilmaisuvoiman puutetta sanalla (luonteva). Miika puolestaan 

käytti esimerkissä 91 samaa ilmausta kertoessaan suomen kielen ilmaisuvoiman 

paremmuudesta muihin kieliin nähden. Pertti viittaa ilmaisuvoiman rakentumisiin 

tilanteissa: Japaniin sidoksissa olevat asiat on ilmeisesti helpompi ilmaista japa-

niksi, samoin kuin japanin kielellä omaksutut asiat. Pertti saattaa viitata Japanissa 

opituilla asioilla kielen kulttuurisidonnaisuuteen. Yksi tapa ilmaista kulttuuria on 

koodinvaihto. Siinä viitataan konsepteihin, jotka kytkeytyvät tiettyyn kulttuuriin, 

esimerkiksi kaupunkien nimiin tai tervehdyksiin (Klimpfinger 2010: 252). 

Pertti sitoi edellä esimerkissä 96 ilmaisun puheenaiheisiin, mutta ilmaisuun 

vaikuttaa myös puhekumppani, joka tekee itseilmaisutilanteista erityisiä. Puheen-

aiheet asettavat toisinaan kielivaatimuksia, mutta puhekumppani taas voi vapauttaa 

informantit kielellisistä kahleista, kuten jaettua tilannetta käsittelevässä luvussa 

6.4.1 sai huomata. Esimerkissä 97 Lauri ja Krista keskustelevat suomalaisten 

kanssa puhumisesta, mutta kääntävät sitten keskustelun lähipiiriin kuuluvaan kes-

kustelukumppaniin. 

                                                        
44 Samankaltainen ongelmanratkaisuelementti oli mukana Nikon kielten luoman yhteisymmärryksen ja 
jaetun tilanteen kuvailussa luvussa 6.4.1, jossa hän puhui ajatusten muokkautumisesta eri kielillä. 
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97. Krista: - - ku puhhuu suomee, suomalaisen kanssa nii onhan se, ihan niinku 

eri asia, ku puhuu vaikka englantia, japanilaisen kanssa. - - koska siinä, - - 
on kaks ihmistä, joitte äidinkieli on suomi, nii, on siinä jotain eroa. 
Lauri: nii se on eri tasolla sillon. 

Krista: eri taso. ja et se on se ymmärrys mikä tulee myös sitte vastapuolelta 
että - - suomalaisten kanssa puhuessa tuntee kuuluvasa johonki. - - 
Lauri: - - mulla on yks hyvä, ystävä jonka, no periaatteessa sen äidinkieli on 

englanti - -. hänen kanssa on tuntunu - että - pystyn keskustelemaan ja tie-
tenki vaimon kanssa - - samalla tasolla ku, - suomen kieltä äidinkielen 
kanssa. mutta, nämä on molemmat ihmisiä - mie oon tuntenu tosi pitkään. 

Äidinkieli tekee itseilmaisusta erilaista Kristan ja Laurin mukaan – taso on erilai-

nen. Toiseksi Krista puhuu ymmärryksestä ja liittää itsensä suomalaisten joukkoon, 

joten hän rakentaa ilmaisun merkitystä identiteetin kautta. Ehkä japaninsuomalai-

silla informanteilla vertailukohtana ovat tilanteet, joissa keskustelu ja ymmärrys 

eivät välttämättä ole samalla tasolla. Toisaalta jaettu kokemus samasta tasosta on 

yhteydessä aiemmin puhuttuun tuttuuteen tai intiimiyteen. Lauri tuokin keskuste-

luun vielä erilaisen ulottuvuuden, intiimimmän puhekumppanin. Se antaa itseilmai-

sulle erilaisia ulottuvuuksia. Lauri nimeää hyvän ystävän sekä (japanilaisen) vai-

mon, joiden kanssa saavutetaan sama taso kuin äidinkielen ja saman kokemusmaa-

ilman jakavan ihmisen kanssa (ks. myös Mantila 2001). Informantit eivät kuiten-

kaan kovin tarkkaan eksplikoi, mikä kielessä on erilaista, kun se jaetaan tutun, in-

tiimin henkilön tai toisen suomalaisen kanssa. Intiimiys kuitenkin auttaa saavutta-

maan erityisen itseilmaisun ja yhteisymmärryksen tason informantin ja perheenjä-

senen kesken. Maisa kuvaa esimerkissä 98 japanin kielen käytön erityisyyttä puo-

lisonsa kanssa: 

98. Maisa: - silloin kum mä puhun sen ((miehen)) kans japanii nii mun japanin 

kielioppiki ov vähä, - - omituista - - se ei oo sellast japanii mitä japanilaiset 
parit puhuis keskenää ei todellakaa vaam mie puhun silloin mie puhun - - 

suomalaisena ja, japania - - keskenää 

Sanna: - - ni, suomalaista japania ((naurahtaa)) 

Maisa: - - ihan kum mie puhuisin sille suomeks mut mie puhuj japaniks - - siin 

kohtaa - - mä puhun mum miehelle japaniin nin mie en oo niin ahdistunu kum 

mie puhun japanii koska mie pystyn puhumaan sitä suorasti, - - sillon kum me 

puhutaa keskenämme nii sillois sillä niinku kielellä ei oo niinku sellast mites 

se sanot merkitystä - - koska - se on - meijän sellanen oma kieli, - - ne kolme 

((kieltä)) tulee sellases tavallaan uueks kieleks - - 
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Laurin kertoi esimerkissä 97, kuinka kielen ja ilmaisun keskinäiseen suhteeseen 

vaikuttaa puhekumppani. Lauri ei ole ainut informantti, jonka mielestä itselle tär-

keän ihmisen, esimerkiksi lähipiirin kuuluvan henkilön, kanssa puhuminen on eri-

laista. Esimerkissä 98 näkyy, että Maisalle japanin kielen puhekumppani näyttää 

olevan erittäin merkityksellinen. Hän ikään kuin määrittelee käyttämänsä japanin 

kielen uudestaan keskusteluesimerkissä. Miehen kanssa puhuttu japani eroaa sekä 

rakenteeltaan (kielioppi) että sosiaalisilta piirteiltään (mitä japanilaiset parit puhuis 

keskenää; suorasti) hänen muusta japanin kielen käytöstään. Se on luontevampaa 

eikä aiheuta negatiivisia tuntemuksia, ja Maisa rakentaa siitä kuvaa äidinkielen 

luontevuuden kautta yhdessä Sannan kanssa (suomalaista japania; ihan kum mie 

puhusin sille suomeks). Lopputulos on eräänlainen miehen kanssa jaettu japanin 

idiolekti tai sosiolekti (uueks kieleks). Maisa lukee siihen mukaan kaksi muuta 

kieltä (ne kolme), vaikka hänen miehensä ei osaa suomea eikä englantia. Suomi on 

Maisan kuvauksessa mukana vuorovaikutuksessa sosiaalisena piirteenä, mutta eng-

lannin osuus jää epäselväksi. 

Kielen ilmaisuvarat ja tunteet, itsensä kokeminen eri kielillä 

Tässä alaluvussa käsittelen tunteiden ilmaisun onnistumista eri kielillä. Puheta-

vassa korostuu suomen ylivoimaisuus – varsinkin negatiivisten tunteiden ilmaise-

misessa ja kiroilussa. Ennen kuin käsittelen tunteita ja niiden ilmaisua eri kielillä, 

on otettava huomioon yksi muissakin monikielisiä henkilöitä koskevissa tutkimuk-

sissa ilmennyt seikka: oman itsensä kokeminen eri kielillä. Sisällytin sen itseilmai-

sudiskurssiin, koska se, kuten itseilmaisukin, tuntuu kytkeytyvän kielen merkityk-

seen itselle. 

Tatu luonnehtii eri kielillä puhumista siten, että jotenki niinku luonnekki tuntu 

hieman vaihtuvan ja se äänen laatukin myös vaihtuu. Tämä on huomattu muissakin 

tutkimuksissa, esimerkiksi Dewaelen (2016: 99) informanttien joukossa on japanin 

kieltä toisena kielenä puhuvia henkilöitä, joilla on sama kokemus. Tatu kuvaa esi-

merkissä 99 omien luonteenpiirteidensä muuttumista, kun hän puhuu eri kielillä. 

99. Tatu: - - must tuntuu et mä oon ainaki paljo hiljasempi niinku japaniksi, ja 

sit paljo - - arrogantimpi ja - - kovaäänisempi ja myös innokkaampi englan-
niksi - - ehkä mä oon niinku suomeks - - varmaa vähä vetäytyvämpi ku eng-

lanniksi esimerkiks englanniks on kaikista - - avoimempi. 
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Kansallisuuksiin liittyvistä stereotypioista ja niiden paikkansapitävyydestä on kir-

joitettu paljon, ja suomalaisillakin on tapana puhua heimoeroista. Tatu kertoo miet-

tineensä luonteenmuutoksen paikkansapitävyyttä (onko se sit - vaan harhaa) ja 

syitä kielellisen ulosannin ja luonteen muutokseen (sattuu olemaan - kuullu paljo 

enemmän vaikka, esim englantia kuulee tosi paljo elokuvista niissä usein varmasti 

on semmosia niinku, avoimia innokkaita, hyökkääviä amerikkalaisia hahmoja). 

Dewaele (2016) esittää tutkimuksessaan luonteenmuutosten kytkeytyvän kulttuu-

riin, ja sama näyttää pätevän omassa aineistossani. Tatu kuvailee, kuinka japanin 

kieleen ja englannin kieleen kytkeytyvät kulttuurit ovat keskenään erilaisia. Oman 

minän kokeminen suomen kielen kautta nousee esille myös semanttisen preferens-

sin KOMMUNIKOINTI-luokassa. Siinä Niko kuvaa melko tyhjentävästi, mitä 

suomi merkitsee hänen minuudelleen: jos mää yritäm muuttaa sitä että mitem mä 

puhun suomia sittem mää en oo ennää se sama ihiminen. 

Tunteiden ilmaiseminen kumpuaa semanttisen preferenssin MENTAALI-

SUUS-luokan sanastosta, jolloin kyse on etenkin hyvin intiimien tunteiden ilmai-

sun vaikeudesta vieraalla kielellä (ks. myös Dewaele 2003, 2008, Dewaele & Sa-

lomidou 2016). Maisa ei voi mielestään ilmaista tunteitaan japanilaiselle puolisol-

leen täysin tai nii hyvin japanilla kuin kahdella muulla kielellä. Puheenaihe aktivoi-

tuu, kun Maisa keskustelee esimerkissä 100 Sannan kanssa oma kieli -nimityksestä. 

100. Maisa: - - jotenkim mie en sitä japanii niin en niin hirveen omaksi niinkun, 
kielekseni koe. mut se japani mitä mie puhum mun mieheni kanssa niin sem 

mie koe kyllä, ((tauko)) siinä tapaukses et se on oma kieli, mut, se on oma kieli 

jolla mie en kuitenkaan niinkum pysty, niit tunteitani mum miehelleni ilma-
semaan, täysin. niin hyvi kun mie pystyisin, ee oma kieli suomella tai oma 
kieli englannilla ilmasemaan - - 

Maisa on sitä mieltä, että japaninkielinen ilmaisu, ja nimenomaan tunteiden ilmaisu, 

on heikompaa kuin englannin- ja suomenkielinen. Hän on tätä mieltä, vaikka hän 

aiemmin esimerkissä 98 on nimennyt miehensä erityiseksi puhekumppaniksi, jonka 

kanssa japani saa erilaisen ilmaisuvoiman. Informanttien välillä on eroja siinä, 

minkä tai mitkä kielet he nimeävät itseilmaisun kannalta merkittävimmiksi ja missä 

kontekstissa. Itseilmaisuun liittyy ponnistelua, kun ei voi käyttää suomea: 

101. Miika: - - tekis mieli käyttää semmosia, nyanssieroja, ja vivahde-eroja -, il-

masemaan -, omia tunteita. - - suomeks - - ois miljoona vaihtoehtoa - ilmasta, 

just - se oikee tunnetila nii sit japaniks - ei tuu mieleen ku vaa kolme sanaa. 

sitte ov vaa niist - - valita - karkeesti se joka - lähimpänä - täsmää. sitä suomea 
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että - - omista - fiiliksistä ja - - mielipiteistä - - kertominen, joskus niin, tuottaa 

semmosen tunteen että, hitsi ku täv vois suomeks sanoo niin, se tulis niim paljo 

paremmin -, esille se mitä haluaa sanoa. 

Miika kertoo esimerkissä 101, kuinka tunteiden ilmaisussa tarvitaan vivahteita ja 

vaihtoehtoja. Japanin kielellä ilmaisu melkein onnistuu, mutta syvällisyys jää puut-

tumaan (just se oikee tunnetila). On yksi kieli, jolla saadaan aikaan täydellinen il-

maisu. Muilla kielillä tunteita ja mielipiteitä voi ilmaista – mutta ainoastaan lähes 

toivotulla tavalla (karkeesti, lähimpänä). Lappalainen (2002: 63) määrittelee iden-

titeettidiskurssiksi tapaukset, joissa informantti puhuu Miikan tavoin siitä, mikä ero 

on asioiden ilmaisemissa syvällisesti ja oikeasti. Samoin hänen informanttinsa mai-

nitsee kielen vivahteet, joilla tarkoitetaan ilmeisesti samaa kuin Miika esimerkis-

säni tarkoittaa nyanssieroilla ja vivahde-eroilla. Kiroilussa ja negatiivisten tuntei-

den ilmaisussakin suomi näyttää olevan ylivoimaisesti ilmaisuvoimaisin kieli, ku-

ten esimerkeissä 102–104 (kielen ilmaisuvoimasta ks. myös Mantila 2001: 371; 

Lappalainen 2002). 

102. Sara: ja sit just kiroilu nii suomessa om paremmat kirosanat - - 
103. Tuomo: jos mä oov vihanen, ((pitkä tauko)) mitehän se mennee ((pitkä tauko)) 

jos mää oon, vihanen, niin se, joskus vaihtuu suomeksi. - - no pistetään tällä 

tavalla että jos mulla - - mieliala muuttuu, nii se saattaa muuttua se että - 

millä kielellä mää ajattelen. 

104. Sanna: mä en osaa kiroilla japaniks ollenkaa. 

Japaniksi ja englanniksi kiroiluun informantit suhtautuvat melko neutraalisti. Se ei 

noussut japanin MENTAALISUUS-luokan preferensseissä kuin kerran esille, 

vaikka aineiston litteroineena tiedän, että kiroilun yhteydessä puhuttiin suomen li-

säksi japanista. Englannin kohdalla yhdessä esimerkissä todetaan näin: joideki ul-

komaalaisten, tuttujen kaa - niinku, englanniks puhuessa tulee joskus englanniks 

ehkä, kiroiltua. Japanin ja englannin kirosanojen ilmaisuvoiman puute käy ilmi 

seuraavasta esimerkistä, jossa olen juuri kysynyt Laurilta, millä kielellä hän kiroi-

lee. Hän kertoo kiroilevansa suomeksi ja jatkaa esimerkissä 105 näin: 

105. Lauri: - - ku ei japaniksi osaa voi kiroilla. eihän niillä ole semmosia englan-
niksi se kiroilu on semmosta, se ov vaan niinku, rumaa kielenkäyttöä tai, 

näin. ku suomeksi on niin värikäs kirjo on, satojatuhansia, mistä tahansa, kir-

jaimista voi vaan kasata jonku, semmosen kovan kuulosen sanan joka kuulos-

taa kirosanalta. ja, sitte muutenki niitä, sävyissä, tai suomen kielessä on niim 
paljon sävyjä. - - kyllä se kiroilu tulee, tässä vähä aika sitte meillä oli tuota, 
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vaimon kanssa otettiin, yhteen. - - sillom mulla jossaki vaiheessa sitte palo 
pinna. niin sillon tuli, saako tässä kiroilla. 

H: saa tässä kiroilla. 

Lauri: sillon tuli tämä voi perkeleen saatana ei vittujen kevät. niinku se tuli 
niinku tunteella ja se tuli suomeksi. ja, - - muutaman kerran tuolla toimistolla 

tullu ku meillä on semmonen tietokone ov vähän hankala niin - - mulla on tullu 

sitte for fucks sake. se ehkä tulee. nii mutta kyllä kiroilu tullee aika lailla, suo-
meksi. 

Laurin mukaan kiroilu muilla kielillä ei saa aikaan samaa merkitystä kuin se saa 

suomeksi. Sara taas sanoi aiemmin esimerkissä 102, että suomessa on paremmat 

kirosanat. Lauri ilmaisee asian siten, että japaniksi ei oo semmosia – ymmärtääk-

seni riittävän tunteellisia – kirosanoja. Englanniksi kiroileminen sen sijaan on Lau-

rille melko yhdentekevää (vaan - rumaa kielenkäyttöä). Miika käyttää esimerkissä 

101 tunteiden ilmaisusta puhuessaan sanaa nyanssiero, Lauri taas puhuu esimer-

kissä 105 sävyistä. Erilaisia sävyjä ja nyansseja tarvitaan vihan ilmaisemiseen, ki-

roiluun. Klusterianalyysin perusteella myös positiivisiin tunteisiin tarvitaan kielen 

ilmaisuvaroja (ks. rakastamisen ilmaisemisesta luku 5.6.1). Positiivisista tunteista 

kertovia esimerkkejä ei kuitenkaan osunut semanttisen preferenssin otokseen eikä 

siten MENTAALISUUS-luokkaan. 

Suomi hallitsee itseilmaisudiskurssia: sille annetaan selkeästi eniten itseilmai-

sun tehtäviä. Esimerkiksi englannista ja ilmaisusta taas puhutaan ainakin MEN-

TAALISUUS-luokan kautta neutraalisti, omaa toimintaa analysoiden (emmä tiiä 

ilmasenks mä tunteita parhaiten englanniksi). Diskurssi on ristiriidassa sellaisten 

puhumisen tapojen kanssa, joissa suomesta (ja kaikista kielistä) rakennetaan kuvaa 

välineellisinä ja ei kovin merkityksellisinä (ks. esim. luku 6.4.2). Yksi selitys saat-

taa olla kysymyksenasettelussa. Kun informantit vastaavat suoraan kysymykseen 

kielen merkityksestä, he saattavat vähätellä suomen tärkeyttä. Kuitenkin informan-

tit tuottavat diskurssia ilmaisuvoimasta, kun he alkavat puhua konkreettisista tilan-

teista, joissa kielen ilmaisuvaroja käytetään. 

6.4.4 Lasten kielellinen kasvatus ja perheen kielipolitiikka 

Lasten kielellistä kasvatusta ja perheen kielipolitiikkaa koskevassa diskurssissa en-

sinnäkin tuotetaan perheen kielikäytänteitä ja vanhempien työnjakoa kielellisessä 

kasvatuksessa (ks. myös Kavanagh 2013). Toisaalta lausutaan julki toiveita ja huo-

lia japanin ja suomen kielestä kielellisessä kasvatuksessa. Kolmas tämän diskurssin 
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piirre on perheen kielipolitiikka – tai paremminkin parisuhteen kielipolitiikka – 

jossa on kyse tasa-arvoisuudesta kielenkäytössä sekä solidaarisuudesta puhekump-

pania kohtaan. 

IHMISET- ja ADDITIIVISUUS-luokkien sanastosta näkyy, mitä kieltä aiotaan 

puhua lasten kanssa ja mitä toiveita tai haaveita se herättää. KOMMUNIKOINTI-

luokka taas rakentaa suomen preferensseissä puhua-verbin kautta sitä, mitä kukin 

puhuu lapselle. 

Perheen kielikäytänteet 

Japanilla ja suomella on IHMISET-luokassa preferenssi, jossa lapsi-sana johtaa 

keskusteluun lasten kielellisestä kasvatuksesta. Kiinnostuneita ollaan sekä omien 

lasten tulevaisuudesta että toisten perheiden kasvatuskäytännöistä, ja puhumisen 

tapa rakentuu IHMISET- ja ADDITIIVISUUS-luokissa. Kielellisiä valintoja taas 

referoidaan usein yksinkertaisesti KOMMUNIKOINTI-luokan puhua-verbillä, 

etenkin suomen tapauksessa. Kielellistä kasvatusta kysyttiin keskustelussa (liite 2), 

joten oletin sen nousevan esiin analyysissa. 

IHMISET-luokan perheeseen viittaavat substantiivit, kuten vaimo, eivät viittaa 

ainoastaan puhekumppaniin vaan lisäksi työnjakoon lastenkasvatuksessa (minä pu-

husin lapselle suomea ja sitte jos, vaimo ois japanilainen hän puhuis japania) 

Toiseksi ADDITIIVISUUS-luokan kvanttoripronominilla monesti lisätään toinen 

vanhempi mukaan kuvaukseen ja raportoidaan oman perheen kielikäytänteitä tai 

kasvatusaikomuksia (puhutaan lapsillemme - molemmat omaa kieltä). Puhumisen 

tapa kasautuu tyypillisesti additiivisten pronominien molemmat ja kumpikin ympä-

rille, kun puhutaan omasta perheestä. Esimerkeissä kuvataan omaa ja perheen kie-

lellistä tilannetta valintojen perusteena, kuten esimerkissä 106: 

106. Lauri: - - se ((englanti)) ei ole sinun natiivikieli niin - - se lapsi ei, - pysty sitä 

imemään sillä lailla samalla - samallai ku jos sie puhut - vierasta kieltä, - -. 

että, siksiki, no englantia se oppii vähä niinku auttavasti. - - koska meistä ei 
kumpikaa oo natiivi nii, - - aateltii että kumpiki opettaa vaan sitä omaa kiel-

tään -. 

Lauri ja hänen vaimonsa ovat arvioineet lastenkasvatussuunnitelmissaan oman ti-

lanteensa (ei kumpikaa oo natiivi), jolloin he ovat jättäneet aikomuksista kokonaan 

pois englannin opettamisen. Lauri kertoo tulevasta tilanteesta, jossa he vaimon 

kanssa puhuvat mahdolliselle lapselle suomea ja japania. Perheen kielikäytänteistä 
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raportoidaan myös ilman lastenkasvatuselementtiä (lapset puhuu keskenääj japa-

nia; puhutaa keskenämme englantia), mutta samalla puhutaan keskinäisestä ym-

märryksestä sekä vaivattomuudesta, jolla monikielisissä perheissä hyödynnetään 

useita kieliä kommunikaatiossa. Oman perheen sisäisten käytäntöjen lisäksi aineis-

tossa on havaittavissa raportointia muiden perheiden toteuttamista valinnoista kie-

lellisessä kasvatuksessa, kuten esimerkki 107 havainnollistaa. 

107. Pertti: - - mä tiedän kans niitä kiinalaisia pariskuntia jokka on täällä asuu 

Japanissa että, ne molemmat on kiinalaasia molempien vanhempien äidin-
kieli on kiina, ne puhuu kiinaa kotona, mutta, kumminkin niin, se lapsen, 

vahvin kieli on japani. 

Esimerkissä 107 molemmat viittaa kahteen ulkomaalaiseen, joilla on lapsia Japa-

nissa. Pertti osoittaa kiinnostusta toisten perheiden kielitilanteeseen ja -valintoihin 

ja jatkaa siitä myöhemmin vertailun kautta omien käytänteidensä pohtimiseen. 

Muutkin japaninsuomalaiset osoittavat kiinnostusta toisten Japanissa asuvien ulko-

maalaisten kielitilanteita kohtaan. He puhuvat sekä tuttujen että tuntemattomien te-

kemistä ratkaisuista ja vertaavat niihin omaa tilannettaan. 

Haaveet, toiveet ja uhkakuvat 

Edellisessä alaluvussa esitetyt informanttien selonteot tuovat sinänsä tärkeää tietoa 

kielivalinnoista perheessä, mutta vielä mielenkiintoisempia ovat lastenkasvatuksen 

herättämät toiveet ja uhkakuvat. Paitsi suomeen myös japanin kieleen kohdistuu 

diskurssissa toiveita, joissa haluttaisiin välittää kieli lapsille. Niissä ilmaistaan toi-

veita monikielisyydestä (et lapset pystyis - - puhumaa suomee japanii ja englantii) 

tai siitä, kuka puhuu lasten kanssa mitäkin (haluaisin että se menis että minä puhu-

sin lapselle suomea ja - - vaimo - - japania). Lisäksi esillä on suomen kielen säily-

minen, jota osoittaa LIIKE, PYSYVYYS JA MUUTOS -luokan sanasto. Eeva ker-

too kielten käytöstä perheessään: yhteinen kieli miehen kanssa on vähitellen vaih-

tunut englannista japaniksi. Lapsille hän puhui aiemmin suomea, mutta tilanne 

muuttui myöhemmin, kuten Eeva esimerkissä 108 kertoo. 

108. Eeva: - - lapset tykkäs että, liiav vaikeeks menee. ku tääl on - semmonen, hassu 

systeemi kun, - - ne on yläasteella - - ne liittyy johonki urheiluklubiin - - niin 

niil aamulla jo seittemältä - alkaa harjotukset, - - kouluj jälkeev vielä ne saat-

taa tulla kottiin puol seittemän puol kahdeksan illalla. no syö siinä sitte ja tee 

kotitehtävät, ja sittem pitäs vielä suomen kieltä siinä ymmärtää ku äiti alkaa 
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puhhuu suomen kieltä. nii se, - - sanavarasto jäi semmoselle - - sanavarasto 

ei kasvanu. - - sit ne - väsy et, - emmä ymmärrä mitä sä sanot - . yritin et niillä 

- - on, suomen kieli ni pohja mul lapsilla. - - se ((tytär)) aina sannoo että kyllä 

mä tiedän, että mistä te puhutte mutta ei ossaa niinku tulla sanomaa siihem 

mittään. et semmonen, - suomen kielen pohja on jääny - - 

Esimerkissä 108 jäädä-verbi on tulkittavissa negatiivisesti. Lasten kielitaito pysyi 

tilassa, jossa se oli lapsena, eikä siihen enää tullut parannusta (sanavarasto ei kas-

vanu). Eevan tyttärellä on kuitenkin säilynyt jonkinlainen kielitaito, pohja, kuten 

Eeva toistuvasti kertoo. Eeva myös selittää, miksi ei jatkanut lasten kasvatusta suo-

meksi: siihen vaikutti japanilainen koulujärjestelmä ja sen asettamat rajoitukset ko-

tielämälle. Koulussa ja harrastuksissa ollaan aamusta iltaan, eikä vapaa-aikaa juuri 

ole (ks. myös Silverman 2017). Eeva kuvaa omia ponnistelujaan lasten kielitaidon 

saavuttamiseksi (yritin), mutta yhteisön ja jokapäiväisen elämän kannalta tärkeäm-

mät seikat menivät edelle (urheiluklubi, kotitehtävät) (ks. siirtolaisten kielellisen 

elämän käännekohdista Karjalainen 2012: 229). 

Japanissa on edelleen tyypillistä, että ensimmäisen lapsen synnyttyä äiti jää 

kotiin hoitamaan lapsia. Voisi siis olettaa, että jos kotiin jäävä vanhempi on suoma-

lainen, lapsi kasvaisi kaksikieliseksi. Eevakin on puhunut kotona ollessaan pienille 

lapsilleen omaa kieltään, suomea. Tilanne on muuttunut koulun alettua, kun lasta 

on esimerkiksi yritetty säästää ylimääräiseltä rasitukselta (sit ne väsy) tai jopa kiu-

saamiselta. Äidin suomalaisuus ei siis suoraan ennusta lapsen kielitaitoa – japani-

lainen ympäristö on voimakkaasti assimiloiva (ks. myös Silverman 2017 ja sen läh-

teet). Aineistossani on nähtävissä, että jotkin suomalaiset isät ovat pitäneet kiinni 

lastensa suomen kielestä, vaikka ovatkin työssäkäyviä. Kielellinen kasvatus kui-

tenkin vaatii johdonmukaisuutta, jota kuvaa Joonaksen kommentti: määhän en 

omille lapsille vapaaehtoisesti japania puhu. 

TAITO JA OPISKELU -luokan sanastossa aktivoituu se, että monikielisissä 

perheissä kohdistetaan toiveita lasten suomen kielen oppimiseen Lasten kielellinen 

kehitys näyttää huolestuttavan informantteja enemmän kuin oman suomen kielen 

tilanne. Esimerkissä 109 Miika puhuu suomen kielestä ja suomalaisuudesta sekä 

monikielisistä lapsista. Hän ei varsinaisesti ole huolissaan kuvitellun lapsen tilan-

teesta, mutta hänen puheenvuorossaan on implikaatio kielen opettamisen vaikeu-

desta Japanissa: 

109. Miika: - - vaikka niinku, kaikesta yrittämisestä huolimatta se lapsi osais suo-

men kielen vaikka vaan puolinaisesti, ja puhus täydellistä japania - - niin 
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emmä siinäkään tilanteessa niinku lähtis sanomaan et sä nyt ihan niin suoma-

lainen oo ku kaikki muut - - 

110. Lauri: - - jos sanotaan et minun lapsi puhus pelekästääj japania nii tuntus, 

tosi hankalalta ajatella et se on kuitenki minun lapsi, mutta, mie en pysty 
sille, puhumaan, ku hyvir rajallisesti. ja, niinku tätäki välttääkseni niim me 

nytte, puhutaan alusta asti justiin sitä omaa äidinkieltä että, se englannin op-

pimine, se on sitte oppiiko vai eikö mutta että kuhan se oppis suomea ja japa-

nia että se voi molemmille sukulaisille aina niinku molemman puolen suku-
laisille ainaki jutella. 

Miika vertaa esimerkissä 109, kuinka Japanissa saavutettu suomen kielen taito voi 

olla puutteellinen (puolinaisesti), toisin kuin japanin taito (täydellistä) (autenttisuu-

desta ja vaillinaisista resursseista ks. esim. Karjalainen 2012: 233). Esimerkissä 110 

Lauri taas käsittelee asiaa toisenlaisesta lähtökohdasta ja perustelee, miksi molem-

pien vanhempien tulisi välittää oma kielensä lapselle. Yksi syy ovat yhteydet suku-

laisiin ja perheeseen, joilla myös esimerkiksi Weckströmin (2011) ruotsinsuoma-

laiset informantit perustelevat suomen kielen tärkeyttä lasten kasvatuksessa. Lauri 

kuvaa, kuinka tärkeää on saada omaan lapseen yhteys kielen avulla. Japaniksi tämä 

ei onnistu kuin hyvir rajallisesti. Laurin ja Kristan keskustelu jatkuu, mutta esimer-

kissä 111 Krista on eri mieltä kielikasvatuksesta, sillä hänen huolensa ovat erilaiset 

kuin Laurilla: 

111. Krista: - - meillä taas on, ollu se että, ei tavallaan haluta sekottaa lapsem 
päätä, sillä - - on nähny sitä et mitenkä, voi mennä ne kielet just sekasi ja 

olla vaikeuksia sitte koulussa ja kommunikoinnissa muitten lasten kanssa. 
joten tavallaan että, ei menis lapsi, sekasin - alussa et totta kai sit myöhem-

mällä, että yli kolmevuotiaana, viisvuotiaana voi sitte jo ruveta suomen kieltä 

käyttämmään kuhan on ensiks niinku se, tavallaan japanin pohja, koska Ja-
panissa ollaan, ja ois tärkeetä että ossais sitte kommunikoija, päiväkodissa 

niinku muitten japanilaisten lasten kanssa. - - mutta että totta kai myöhem-
min sitte, ois se suomi 

Lauri: itellä, mulla 

Krista: jossaiv vaiheessa. 

Lauri: tullee se että, myöhemmin tarkottaa liiam myöhään sitten. 

Krista on huolissaan lapsen kielellisestä kehityksestä (voi mennä kielet just sekasi; 

olla vaikeuksia kommunikoinnissa) sekä sosiaalisista suhteista ympäristön kanssa 

(Japanissa ollaan; ossais - kommunikoija japanilaisten lasten kanssa). Laurin 
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huoli edellisessä esimerkissä oli päinvastainen: se koski kielellistä yhteyttä ja sitä 

kautta identiteettiä. Lauri siis näkee kielen välittämisen lapsille yksilön kannalta ja 

hänen omana oikeutenaan tuntea yhteyttä lapseen kielen kautta, vaikka usein pu-

hutaan juuri lapsen oikeuksista. Kristan kommentissa taas välittyy yhteisön näkö-

kulma, jolloin tärkeää on lapsen kuuluminen omaan viiteryhmään kielen kautta. 

Kristalle siis on katkelman perusteella keskeisempää lapsen yhteiskunnallinen osal-

lisuus – nimenomaan japanilaiseen yhteiskuntaan – kuin yhteys toisen vanhemman 

kieleen ja sitä kautta kotimaahan ja kulttuuriin. 

Lauri ja Krista ovat tavanneet toisensa ennen parikeskustelua, mutta eivät kui-

tenkaan näe usein tai varsinaisesti tunne toisiaan. Silti he uskaltavat olla keskuste-

lussa eri mieltä, ja Lauri osoittaakin Kristan ehdottaman systeemin omalla (itellä 

mulla) kohdallaan toimimattomaksi (liian myöhään). Krista vetoaa mahdollisesti 

toisten kokemuksiin lastenkasvatuksesta (on nähny) ja haluaa välttää lapselle mah-

dollisesti koituvan epätoivotun lopputuloksen (ks. myös Silverman 2017). Esimer-

kissä heijastuvien monikieliseen kasvatukseen kohdistuvien huolien takia olisi 

hyvä, jos siirtolaiset ja ekspatriaatit – japaninsuomalaiset heidän joukossaan – sai-

sivat tietoa ja kokemuksia lasten kasvatuksesta sekä vertaisryhmältä että tutkimuk-

sista. 

Lauri haluaa tehdä Kristalle tiettäväksi mielipiteensä lasten monikielisestä kas-

vatuksesta (esimerkki 111) ja mahdollisesti myös vaikuttaa mielipiteisiin. Saman-

kaltainen mutta suorempi vaikuttamisyritys näkyy englannin kielen KOMMUNI-

KOINTI-luokan konkordanssiriveissä. Englannin kieli ei aktivoi diskurssia lasten 

kasvatuksesta lähes ollenkaan, mutta esimerkki on mielestäni poikkeuksellisuudes-

saan mielenkiintoinen. Niko kertoo Veijolle, ettei aio opettaa vastasyntyneelle vau-

valleen suomen kieltä. Syy on ilmeisesti aikapula, johon informantit ovat viitanneet 

aiemminkin. Veijo vertaa esimerkissä 112 Nikon tilannetta ja mielipiteitä vuosien 

takaiseen hetkeen, kun hän sai lapsen Japanissa: 

112. Niko: - - se, tuntuu vähä se suomen opettamine -, semmoselta, miten, miksi 

sitä nyt sanos, turhalta ((tauko)) tai no ei, ei turhalta mutta - - ((tauko)) ku 

siihen on niiv vähä aikaa mitä - - siihem - pystyy - oikeesti pistämmää. - -, 
suomen puhumisseen 

Veijo: ((naurahtaa)) sie puhuit juuri niinkum minä, tähän, vaimo, pisti pahan 

sanan että sinun on pakko puhua lapsille tuota suomea kun, alun perin minä 
sanoin vaimolle että, eikö olisi parasta että opetetaan lapsille vain englanti 
hyvin että minä puhun hänelle englantia. vaimo menas oikein suuttua ja 
sano et kyllä sun nyt pitää oma kieles lapsille, - opettaa että 
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Niko: jaa 

Veijo: ainaki pohjat antaa että jos ne on myöhemmi, kiinnostuneita esimerkiksi 

Suomeen, opiskelemaan menemisestä - - ja minä ajattelin et no, - tietysti siinä 
on järkeä että, et kum minä päätin et no minä puhuin, suomea lapsille mut 
jos olis ollu musta kiinni niin, olisi voinu kyllä olla nii että mä puhuv vaan 
englantia. 
Niko: joo. no vähä samalla, samoilla tuota niin, samassa lähtökuopassa jota 

ei halua myöntää. 

Veijo ja Niko tuntevat toisensa entuudestaan, joten Veijo mahdollisesti koettaa ys-

tävällisesti ohjata Nikoa. Hän kertoo oman kokemuksensa, jonka voi tulkita toi-

mintaohjeeksi lastenkasvatuksessa. Niko taas ikään kuin oikeuttaa ympäristön olo-

jen, perheenisän pitkien työpäivien, perusteella (siihen on niiv vähä aikaa) sen, että 

hän ei aio kasvattaa lastaan suomeksi. Katkelman lopussa Niko myöntää tiedosta-

vansa ristiriitaisen tilanteen: hänen toimintansa ei ehkä ole linjassa sen kanssa, mitä 

hän haluaisi tehdä. Japanin kontekstissa kielen siirtäminen toiselle polvelle ei siis 

näytä olevan itsestään selvä valinta, eikä japaninsuomalaisten toisella polvella ole 

kasvuympäristössään välttämättä muita suomenkielisiä henkilöitä kuin oma äiti tai 

isä (vrt. Iskanius 2006: 172; Weckström 2011: 152). 

Informanttien lastenkasvatuskeskustelut osoittavat paikoin hyvin määrätie-

toista suhtautumista lasten kieleen, mutta toisaalta myös ristiriitaisia tuntemuksia. 

Mielenkiintoinen piirre informanttien lastenkasvatuskeskustelussa on vielä se, että 

siitä puuttuu lähes täysin Japanissa monikulttuurisista lapsista käytetty termi haafu 

(ks. esim. Kavanagh 2013), samoin kuin informanttien suomentama vastine puoli-

kas. Termillä tarkoitetaan yleensä Japanissa syntynyttä lasta, jonka toinen van-

hempi on japanilainen ja toinen ulkomaalainen. Haafu mainitaan aineistossa vain 

kerran, ja haafua ja puolikasta käytetään yhteensä vain kahdessa keskustelussa. 

Kun diskurssianalyysissa tarkastellaan kielellisiä valintoja ja niissä rakentuvia mer-

kityksiä, keskeistä on myös se, mitä ei valita (esim. Pietikäinen & Mäntynen 2009: 

71). Siksi haafu-termin puuttuminen informanttien monikulttuurisuutta ja -kieli-

syyttä käsittelevästä keskustelusta on merkittävää. Se kertoo siitä, kuinka he halua-

vat nimetä omia lapsiaan ja millaista Japanissa asuvista ulkomaalaisista kertovaa 

puhumisen tapaa he haluavat tällä tavalla uusintaa. Kyseessä saattaa olla kielen-

käyttöön ja siihen liittyvään ideologiaan kytköksissä oleva ajatus itsestäänselvyyk-

sien rikkomisesta tai muutoksen mahdollisuudesta (ks. myös Pietikäinen & Män-

tynen 2009: 73). Muutoshakuisuus ei kuitenkaan näytä olevan tietoista tai sitä ei 
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ainakaan suoraan sanota aineistossa. Toisin on tarkoituksellisissa yrityksissä muut-

taa ajatuksia monikulttuurisista perheistä ja lapsista käyttämällä haafun, puolik-

kaan, sijaan termiä daburu ’tupla’, joka vajaavaisuuden sijaan korostaa jonkin li-

säämistä identiteettiin (Kamada 2010). 

Solidaarisuus ja perheen kielipolitiikka 

Yksi perheen sisäisten kielivalintojen piirre aineistossani on kielen ja vallan kysy-

myksiä koskeva puhumisen tapa, jossa käsitellään perheen kielipolitiikkaa. Puhe-

tapa lähentelee kielten valtasuhteita tai kielellistä vallankäyttöä käsittelevää kes-

kustelua, jota yleensä käydään kielten, yhteiskunnan ja erilaisten kielenpuhujaryh-

mien välillä (kielestä ja vallasta ks. tarkemmin luku 4.1.2). Aineistossani on kui-

tenkin esimerkkejä, joissa vallasta puhutaan henkilöiden välisissä suhteissa. Ne 

nousevat etenkin ADDITIIVISUUS-luokasta, ja niissä pyritään välttämään vallan-

käyttöä kielen kautta. Sen sijaan haetaan kielellistä solidaarisuutta ja tasapainoa 

eikä tavoitella itselle hallitsevaa asemaa. Kyseessä on siis mikrotason, parisuhteen 

ja arjen, kieli ja valta eikä yhteiskunnan tai yhteisön harjoittama kielellinen valta 

makrotasolla. 

113. Krista: - - mutta aika iso osa, nykysin on -, japania. kotonakkiin. - -  ylleensä 

sitte vaa erimielisyydet on että hän puhuu, japania minä puhun englantia. 
ja ne mennee niinku ristiin tällein. molemmat ymmärtää, mut se on jotenki 
nopeempi puhua sitte, vahvemmalla kielellä. ((nauraa)) 

Esimerkissä 113 Krista kertoo, että hän käyttää kotona miehen kanssa japania ja 

englantia. Ilmeisesti hänen kielitaitonsa kehittymisen ansiosta japanin käyttö on li-

sääntynyt. Kuitenkin erityistilanteessa, jossa tunteet ovat kyseessä (ks. myös luku 

6.4.3), hän käyttää vahvempaa kieltä, jolla ilmaisu sujuu helpommin. Silloin hae-

taan yhteistä ymmärrystä kahdella kielellä, jolloin on hänen etunsa puhua muuta 

kieltä kuin japania. Keskusteluun haetaan siis tasapuolisuutta ja tasa-arvoa parisuh-

teen kielipoliittisilla valinnoilla. Usein se tehdään siten, että jotenkin mukaudutaan 

heikomman osapuolen kieleen tai kielitaitoon. 

Tatu selittää parisuhteensa kielivalintoja sekä haastattelussa että keskustelussa. 

Haastattelussa käy ilmi, että Tatun ja hänen aasialaisen tyttöystävänsä yhteinen 

kieli ei ole koskaan ollut englanti. Tatu perustelee sitä esimerkissä 114 seuraavasti: 

114. Tatu: - - mä oom puhunu sitä ((englantia)) niim paljo enemmän et sit sen takii 

vähän niinku, on kiusallista sen sem puhua sitä ku se - tuntee et mä oon niinku 
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voimakkaampi siinä kielessä. et se om parempi puhua sit sitä vaa, sitä kieltä 

mitä me puhutaa yhtä, huonosti molemmat yhtä huonosti tai yhtä hyvin. 

Tatu kuvaa kielitaitoaan ja havainnoi toisen osapuolen tuntemuksia tilanteessa (on 

kiusallista; se tuntee). Kielellisen solidaarisuuden hakeminen saattaa olla japani-

laisesta kulttuurista kumpuavaa – haetaan aina harmoniaa ja tasapainoa sekä tun-

nustellaan keskustelun ilmapiiriä. Tatu jatkaa esimerkissä 115 keskustelua samasta 

aiheesta Joonaksen kanssa: 

115. Tatu: - - kum meil ((Tatulla ja aasialaisella tyttöystävällä)) on nyt - yhteinen 

kieli se - - japani mikä ei oo kummankaan ensimmäinen kieli. mum mielest se 

olis hirmu hyvä, tilaisuus - koska, sillon kumpikaan ei oo niinku se domi-
noiva, - - jos meil ois joku, englantia puhuva, ryhmä siinä. - - se mun englanti 

ov - - vahvempi ku hänen - - sekin pieni ero tekee sen jo että, jotenki, hänelle 
tulee heikompi olo. 

- - 

Joonas: - - mielenkiintonen tuo sun kommentti siitä että, - - jos, - - on vaikka 

((aasialainen)) ja suomalainen, ja, - - kommunikoidaan englanniksi ((Joonas 

tarkoittaa sanoa japaniksi)) - - tavallaan että on, semmosella neutraalilla alu-
eella se kommunikaatio koko ajan 

Tatu: - - meillä se englanti sattuu olemaan et mä oon niim paljo, pidempään 

puhunu englantia et se, alkaa olla mulle jo lähellä - - itsevarmaa ja, nii domi-
noivaa mutta, juuri tää japani on se koska, nii 

Joonas: öö eiku siis nii nii anteeksi - tarkotin japania 

Tatu: nii niin koska se on meillä niinku yhtä vahva molemmilla. 
Joonas: - - aivan. - - jännä, juttu koska, se ei oo, - - kummankaan - natiivikieli. 
- - 

Tatu: - - kumpikaa oo se, auktoriteetti siinä kielessä, et mum mielestä se on - 

hyvä, se 

Joonas: - se on ihan kiva juttu varmasti. koska nyt ku me ollaan Japanissa, ja, 

vaimo puhuu japania niin totta kai se on hirveen dominoiva. periaatteessa 

yheksänkyt prosenttia siitä keskustelusta, mitä meijän perheessä tehdään niin 

totta kai se oj japania. lapset puhuu japania äidille. - ja on, hyvin, natiiveja 

japanilaisia totta kai koska ne on syntyny ja kasvanu Japanissa mutta, ymmär-

tää kyllä myös hyvin suomea. 
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Tatu perustelee kielenkäyttöä ja kielenvalintaa tyttöystävän kanssa tietynlaisella 

jaetulla tasolla (yhtä vahva molemmilla; ei kummankaan ensimmäinen kieli). Eri-

laiseen taitotasoon ja tottumukseen puhua englantia hän viittaa sanoilla, joissa ku-

vastuvat erilaiset valtasuhteet (dominoiva, auktoriteetti, itsevarma ja heikompi). 

Joonas taas kommentoi kuvausta mielenkiintonen ja jännä: hänen perhetilanteensa 

on erilainen, koska vaimo on japanilainen. Voisi ehkä päätellä, että Joonaksen mie-

lestä ajatus kolmannen kielen (ja vieläpä japanin) valitsemisesta lingua francaksi 

on uusi, sillä hän kommentoi sitä seuraavasti: ei kummankaan natiivikieli. Hän tun-

tuu kuitenkin ymmärtävän Tatun näkökulman (neutraalilla alueella), mutta hänelle 

itselleen on ilmeisesti ollut luonnollinen valinta puhua japania perheessä. Syy voi 

olla esimerkiksi vaimon natiivipuhujastatus. Joka tapauksessa informanttini ovat 

tässä luvussa antaneet lingua francalle uudenlaisen merkityksen, joka ei länsimai-

sessa kontekstissa tule välttämättä mieleen. Lingua franca ei ensinnäkään välttä-

mättä ole englanti, ja toiseksi lingua franca ei tarkoita kansainvälisyyden kieltä 

vaan yhteistä kieltä, joka luo kielellistä solidaarisuutta. 

6.4.5 Kielitaito 

Kielitaidon diskurssi nousee semanttisen preferenssin analyysissa säännöllisesti 

esille, vaikka tämä näkökulma kieleen ei sisältynyt tutkimuskysymyksiini. Kysyin 

informanteilta, mitä kieliä he olivat opiskelleet, milloin ja missä sekä mitä kieliä he 

käyttivät arjessaan ja minkä verran (ks. liite 1). Sen sijaan en pyytänyt heitä kom-

mentoimaan kielitaitoaan missään kielessä, mutta sanoisin, että kielitaito on oleel-

lista heidän arjessaan. Kaiken kaikkiaan aineistossa aktivoituu jostain syystä huo-

non kielitaidon diskurssi. Se on olemassa myös klusterianalyysissa japanin kielestä 

puhuttaessa (luku 5.4.1). Klustereissa taito rakentuu adjektiivivalinnoissa ja kuvai-

luissa; semanttisessa preferenssissä se aktivoituu myös käytetyissä verbeissä. 

Kielitaito aktivoituu TAITO JA OPISKELU -luokan institutionaalisessa sanas-

tossa (esim. koulu) ja verbivalinnoissa sekä semanttisen luokan ARVO JA LAATU 

tuottamissa kuvailevissa adjektiiveissa. Diskurssissa japanin ja englannin kielen 

hyvyys tai huonous ovat sidoksissa kielitaitoon. Edellisiä huomattavasti pienem-

män roolin diskurssissa saavat vielä kaksi muuta semanttista luokkaa. Kielen ja 

kielitaidon hyvyyttä verrataan kielen ideaaliin, mikä näkyy TAPA-luokan adver-

beina. Lisäksi AIKA JA TOISTUVUUS -luokka nostaa esille informanttien kon-

tekstin piirteet: kielitaidossa on tapahtunut kehitystä Japanissa asumisen aikana. 

Toisessa alaluvussa erityisesti MÄÄRÄ- ja INTENSITEETTI -luokkien il-

maukset ovat osaltaan luomassa kuvaa omasta, monesti heikoksi luonnehditusta 
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kielitaidosta. Omaa huonoa japanin taitoa vielä korostavat TAITO JA OPISKELU 

-luokan osata-verbin preferenssit ja niiden ympärille kasautuva puhumisen tapa. 

Hyvä ja huono kielitaito 

Japani ja englanti aktivoivat diskurssia, jossa puhutaan kielestä taitona. Tästä ker-

tovat jo jonkin verran japanin ja englannin preferenssit TAITO JA OPISKELU -

luokan institutionaaliseen sanastoon (lukiossa, oppitunneilla, kurssin, kouluaikana), 

joka kytkee kielet opittuun taitoon ja hankittuun koulutukseen. Samoin japanin yh-

teydessä jotkut informantit puhuvat tasosta, kehityksen asteesta, jota voi myös mi-

tata. Merkittävä on kuitenkin japaniin ja englantiin kiinnittyvä diskurssi, jossa kie-

len hyvyys ja huonous ovat sidoksissa kielitaitoon. Diskurssia aktivoidaan ensin-

näkin ARVO JA LAATU -luokan lekseemeillä, kuten huonontunut, parantunu ja 

hyvä. Adjektiivi hyvä ilmaisee kielitaitoa kahdella tavalla: esimerkissä 116 ilmaus 

olla hyvä jossakin aktivoi merkityksen ’taitava, kyvykäs, lahjakas’. Esimerkissä 

117 taas kerrotaan, että jokin oli hyvä eli ’sopiva, tarkoituksenmukainen, riittävä’. 

Toisaalta puhe kielitaidosta ilmenee hyvän vastakohdan eli huonouden kautta, ku-

ten esimerkissä 118. 

116. Sara: mää oon kohtuu hyvä japanissa. 

117. Veijo: - - vaimon englanti oli kohtalaisen hyvä. 
118. Sara: - - oma japanin osaaminenki ehkä vähä huonontunut - - 

Saviniemi (2015: 213) esittää hyvän olevan merkitykseltään tyhjä ja epätäsmälli-

nenkin ilmaus, kun sillä kuvataan kieltä. Esimerkkien konteksti kuitenkin osoittaa, 

että hyvyydessä kyse on kielitaidosta. Sara sanoo juuri ennen esimerkkiä 116: mää 

ossaan japania. Esimerkissä 118 hän taas eksplikoi, että osaaminenki on huonon-

tunut. Samoin kuin Saviniemen (2015) tutkimuksessa, informantit eivät useinkaan 

määrittele tai selitä, mitä hyvä (tai huono) kielitaito sisältää. Miika vihjaa esimer-

kissä 119 huonon kielitaidon ominaisuuksiin: 

119. Miika - - me, puhutaan semmosta niinku, broken japanese elikkä - - ulkkari-
japania - - viime aikoina me ollaan havahduttu siihem molemmat - et se on 

ongelma että, meiän välille jää semmosia - - outoja - ilmaisuja ja kielioppi, 
rakenteita pyörimään joita kukaan ei korjaa. 

Miika kuvaa omaa ja ei-japanilaisen tyttöystävänsä puhumaa kielenmuotoa. Se on 

broken tai ulkkarijapania, mutta perusteet ovat ilmeisesti sanastossa ja rakenteissa, 
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kielioppivirheissä (vrt. luku suomen kieli luku 5.1.4). Vaikka sääntö- ja virhekes-

keisyys onkin yksi tunnistettava näkökulma kieleen (esim. Haakana & Mäntynen 

2002: 292; Piippo, Vaattovaara & Voutilainen 2016: 25), suomen kielen virheelli-

syys ei aktivoidu tässä diskurssissa. Sen sijaan suomen kielen vaikeuden yhtey-

dessä (luvussa 5.1.4) kyllä puhutaan kielioppisäännöistä. Saviniemi (2015) on tut-

kinut toimitushenkilökunnan kielenhuoltotietoja, -käytäntöjä ja -diskursseja ja 

muotoillut (Vaattovaaran & Soininen-Stojanovin 2006: 225 ja Prestonin 2002: 64 

perusteella) kuvion semimaallikoiden kielikäsityksestä (Saviniemi 2015: 218). 

Siinä on jaoteltu hyvä ja huono kieli, ja huonoon kieleen kuuluvat epätäsmällinen 

kieli, virheet ja murteet. Näkemykseen hyvästä kielestä taas yhdistyvät normatiivi-

suus ja esteettisyys. (Saviniemi 2015: 208.) Edellisessä esimerkissä 119 kuvailtuja 

kielioppiseikkoja voisi verrata Saviniemen informanttien diskurssiin huonosta kie-

lestä ja virheistä. Toisaalta huonoa kieltä on hyvän kielen vastaisuus, epänormatii-

visuus, samoin kuin Saviniemellä (2015), jonka aineistossa normatiivisuus tarkoit-

taa kouluun ja kielioppiin kytkeytyvää normatiivisuutta. 

Samoin kuin epäilemättä Saviniemen informantit, myös omat haastateltavani 

vertaavat kielitaitoaan ideaaliin kielestä (ks. myös Rintala 1998, 2000; Piippo, 

Vaattovaara & Voutilainen 2016: 25, ks. luvut 5.1.3 ja 6.4.7). Sen paljastaa jo Mii-

kan esimerkki 119, mutta se on havaittavissa myös kielitaitoon yhdistyvissä adver-

beissa, joita on semanttisen preferenssin TAPA-luokassa. Esimerkiksi lasten kieli-

taitoon viitataan osais suomen kielen vaikka vain puolinaisesti. Toinen informantti 

ihmettelee, kun maahanmuuttajalapset puhuvat suomea täydellisesti. Viittasivatpa 

puolinaisesti tai täydellisesti sitten mihin tahansa, monikielisyyden monenlaiset 

kasvot ja erilaiset suomen kielet eivät ole sanavalinnoissa läsnä, vaan vertailukoh-

taa haetaan ilmeisesti Suomessa puhutusta natiivisuomesta. Niemelä (2016: 89–90, 

tulossa) taas on havainnut, että suomalaiset vertaavat ulkomaalaisten puhumaa suo-

mea ”oikeaan kieleen” tai kirjakieleen. 

Kielitaidon kuvailussa on vielä huomioitava aikaulottuvuus, joka aktivoituu 

AIKA JA TOISTUVUUS -luokan sanoissa. Se on ymmärrettävä informanttien kon-

tekstista käsin: heidän kielellisessä elämässään moni asia on muuttunut Japaniin 

muuton jälkeen, eikä niistä vähäisin ole kielitaito. Kielitaitoa verrataan usein aika-

janalla menneen ja tulevan välillä: japani oli aluksi vaikeaa; muj japani oli - - sillov 
viel erittäin huonoa; en käyttäny alussa japania ku emmä ymmärtäny sitä. Ajanil-

mauksissa on olemassa implikaatio, että kielitaidon tila ei enää ole sama, kuin 

aluksi, sillov viel ja alussa, vaan halutaan korostaa nykyistä, parempaa tilannetta. 
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Oma, huono kielitaito 

Japaninsuomalaiset määrittävät aineistossa kielitaitoaan hyvä–huono-akselilla. 

Usein arviointi koskee omaa kielitaitoa ja on vieläpä negatiivista, mikä korostuu 

evaluaatioihin kietoutuvissa määrän ja intensiteetin ilmauksissa. Niitä käytetään 

erityisesti japanista puhuttaessa. Esimerkeissä 120 ja 121 on kielitaidon hyvyyttä 

määritelty kohtuullista ja suhteellista määrää ilmaisevilla intensiteettisanoilla 

(VISK § 664) kohtuu ja kohtalainen, mutta aineistossa on tendenssiä kuvata omaa 

kielitaidon heikkoutta vahvistavilla intensiteettisanoilla sekä määrän adverbeilla: 

120. Krista: - - tervehdykset ja kiitokset sannoo japaniks että, hyvin vähän. 

121. Tuomo: - - tutkimuksesta en osaa yhtääm puhua japaniksi. 

Joissain esimerkeissä informantit vain tyytyvät esittämään toteamuksen kielitaidon 

huonoudesta, toisissa kuvataan kielitaidon osa-alueita. Esimerkissä 120 Krista ku-

vaa aikaisempaa arkista kielenkäyttöään – mitä hän osasi sanoa japaniksi. Tuomo 

taas selittää esimerkissä 121 kielitaidon heikkoutta erityisellä domeenilla – kyky 

käyttää japaninkielistä erikoisalan sanastoa puuttuu. Osaltaan kuvaa puutteellisesta 

kielitaidosta rakentaa OSATA-verbin preferenssi. Se ilmenee etenkin japanin prefe-

renssissä yhdessä kieltoverbin kanssa. Semanttinen luokka TAITO JA OPISKELU 

on mentaalisuuden ja KOMMUNIKOINTI-luokan ohella luokkia, joissa verbien 

kieltomuotoja on selvästi muita luokkia enemmän (esimerkki 121). Toisten kieli-

taitoa kohtaan ollaan suopeampia (ks. myös edellä esimerkki 117), ja siitä puhutaan 

vähemmän. Lähinnä se on kommentointia lasten kielitaidosta (ks. luku 6.4.4, esi-

merkit 108 ja 109). 

6.4.6 Monikielinen prosessointi 

Informantit ovat aiemmissa diskursseissa kuvanneet kielille monia käyttötarkoituk-

sia ja vertailleet eri kieliä eri rooleissa. Kieliä yhdistää erityisesti MENTAALI-

SUUS-luokan esiin nostama diskurssi, jossa puhtaan kielistä kognitiivisella tasolla: 

kuinka ne toimivat ja valikoituvat. Siinä liikutaan päänsisäisen kielen ja ulosannin 

– viestinnän – rajalla, kun informantit kuvailevat kielen tuottamisen prosesseja. Kä-

sittelen luvussa ensin yleisesti diskurssissa rakentuvaa kielen kognitiivista proses-

sointia. Sen jälkeen siirryn AIKA JA TOISTUVUUS -luokan aktivoimiin kuvauk-

siin siitä, kuinka ajan kuluessa useiden kielten yhtäaikainen kognitiivinen hallinta 

on muuttunut ja parantunut. Lopuksi tarkastelen diskurssissa välittyviä tilanteita, 

joissa oman kognition ja kielellisen ulosannin yhteistyö ei toimi toivotulla tavalla. 
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Yksinkertaisimmillaan monikielisen prosessoinnin diskurssissa on kyse siitä, 

miten eri kognitiiviset toiminnot informanttien mukaan jakautuvat eri kielille. Dis-

kurssi koodautuu luonnollisesti semanttisen luokan MENTAALISUUS sanastoon. 

Osa kognitioverbeistä nousee haastattelukysymyksistä (ks. liite 1): Japanissa mie 

ajattelen japaniksi. Laskemisen (saatan ehkä mahollisesti laskea japanikskin niitä) 

taas useat informantit nimesivät toiminnoksi, jonka he vieläkin tekevät yleensä suo-

men kiellä. Aineistossa on toki myös muunlaista kuvausta kielten päänsisäisestä 

työstämisestä – usein tämän prosessin vaikeudesta tai helppoudesta. Neutraalia ku-

vausta monikielisestä prosessoinnista edustavat seuraavat esimerkit: 

122. Eeva: unia - - nään englannin kielellä ja - - japaniks -. 

123. Niko: - - japaniksi kum mää puhun, niim mää ajattelm myöskin englanniksi 

ja japaniksi. 

124. Niko: - - mää käännän mun suomenkieliset ajatukset - niin että toiset ym-

märtää. 

Informantit toteavat esimerkeissä 122–124 ensinnäkin kielen kognitiivisen työn-

jaon (vrt. luku 6.4.2 kielten työnjaosta ja luku 6.4 sosiolingvistisestä taustatiedosta). 

Toiseksi informanttien sanojen mukaan jo ajatteluprosessit ja kognitiiviset toimin-

not sisältävät useita yhtä aikaa toimivia kieliä. Samalla hahmottuu se, miten infor-

manttien mukaan ajattelu ja puhe kulkevat yhdessä ja kielellinen ulosanti on suh-

teessa kognition kieleen. 

Prosessoinnin helpottuminen ja automatisoituminen 

Informanttien monikielisessä arjessa keskeistä on ajan myötä tapahtuva prosessoin-

nin kehittyminen ja automatisoituminen. Se aktivoituu paitsi MENTAALISUUS-

luokan kognitiivisia toimintoja kuvaavissa verbeissä myös AIKA JA TOISTU-

VUUS -luokan ajanilmauksissa. Muutamissa tapauksissa prosessoinnin automati-

soituminen kiinnittyy LIIKE, PYSYVYYS JA MUUTOS -luokkaan. Yllättäen 

kaikki monikielisen prosessoinnin helpottumisesta kertovat esimerkit osoittautuvat 

semanttisen preferenssin analyysissa saman informantin, Joonaksen, tuottamaksi 

diskurssiksi. Oletan, että tämä puhumisen tapa on olemassa muillakin informan-

teilla, mutta se ei näy otoksessani. 

Joonas kuvailee, kuinka japani on jo niin automatisoitunu mum päässä. Joonas 

käyttää verbiä automatisoitua, joka jo yksinään ilmaisee tilan muutosta. Muutos 

prosessoinnissa on olemassa myös verbin aikamuodossa sekä prosessoinnissa ta-

pahtuneen kehityksen aste jo-partikkelissa. Prosessin muuttumisesta helpommaksi 
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ajan myötä taas kertoo myös kuvaus: ei tuu enää, hirveesti mietittyä ensiksi suo-

meksi mitä sanoo japaniksi. Toisin sanoen kielen puhuminen ei vaadi yhtä paljon 

aivokapasiteetin käyttämistä kuin aikaisemmin. Pitempi katkelma Joonaksen se-

lonteosta osoittaa selkeästi diskurssin rakennusainekset: 

125. Joonas: mä, alkuaikoina ajattelin suomeksi, ja mä käänsin sem päässä japa-

niksi. mutta, siit on tullu jo niin, - - musta tuntuu mulla on niinku kaks eri 

koteloa päässä - ja se, - japanilainen tulee japanilaisesta kotelosta. 

Esimerkissä 125 diskurssi monikielisen prosessin helpottumisesta aktivoituu japa-

nin MENTAALISUUS-luokan sanaston, ajanilmauksien sekä muutosta kuvaavien 

verbien yhteisvaikutuksessa. Joonas kertoo, kuinka japaniksi toimiminen vaati toi-

sen ajattelukielen alkuaikoina, ja menneet aikamuodot kertovat silloisesta (ajattelin, 

käänsin), nyt jo muuttuneesta tilanteesta. Kehitys on tapahtunut hänen oman päänsä 

sisällä, ja nykyistä kognitiivista kielten tilaa hän kuvaa kotelo-metaforalla. Ajatte-

lun eriytyminen ja jopa itsensä eri ihmiseksi eri kielillä tunteminen on havaittu 

muissakin monikielisyystutkimuksissa. (ks. esim. Dewaele 2016). 

Ajanilmauksilla on merkittävä osa siinä, kuinka prosessoinnissa tapahtuva 

muutos ja kehitys näyttäytyvät diskurssissa. Ne implikoivat mennyttä, jo tapahtu-

nutta tilannetta, jonka olosuhteet eivät enää pidä paikkaansa. Ilmiön toinen puoli 

on toivottu tai vielä tapahtumaton muutos, jota odotetaan, kuten esimerkissä 126. 

126. Krista: ei niinku ajatukset tuuv vielä, 
Lauri: joo ei ei mullakaan 

Krista: japaniksi, vieläkään 

Kielellisen prosessoinnin helpottuminen on japanin kielestä puhumisen tapa, joka 

ei aktivoidu suomen tai englannin kielestä puhuttaessa. Suomen kielessä tuskin on 

tällaista muutosta ollut, ellei lasketa yksittäisiä Suomen-vierailuja, joiden aikana 

kieltä täytyy muistella. Englannista ei puhuta prosessoinnin helpottumisen kautta 

ehkä siksi, että yhteiskunnan valtakieli on kuitenkin japani, jolla jokapäiväiset asiat 

täytyy selvittää, kuten yksi informanttini sanoo. Toisin on varmasti sellaisissa kon-

teksteissa, joissa englanti on valtakielenä. Suomi ja englanti eivät siis ole tärkeitä 

monikielisen prosessoinnin kehittymisen kuvauksessa. Suomi – japanin ohella – on 

seuraavassa alaluvussa keskeisessä roolissa, kun puhutaan usean kielen yhtäaikai-

sesta käytöstä ja kognitiivista vaikeuksista. 
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Kielellinen apparaatti jumissa 

Monikieliseen prosessointiin kuuluu olennaisesti sen kuvailu, kuinka oma kielten 

prosessointi ei toimikaan toivotulla tavalla ja kieliapparaatti menee jumiin. Moni-

kielisen prosessoinnin hankaluus kirjoittuu diskurssiin semanttisen luokan MEN-

TAALISUUS verbeissä sekä lisäksi METAKIELI-luokassa, jossa ilmaistaan, missä 

prosessoinnin katkos ilmenee. 

127. Miika: - - suomeks - - ois miljoona vaihtoehtoa - ilmasta, just - se oikee tun-

netila nii sit japaniks - ei tuu mieleen ku vaa kolme sanaa. 

128. Miika: - - Japanista ku käy -, Suomessa niin - - suomen kielen sanoja ei tuum 
mieleen, ja sitte alkaa käyttää jotai kiertoilmasuja, - - 

Informanttien kielet tuntuvat menevän ikään kuin jumiin joissain tilanteissa, kuten 

esimerkit 127 ja 128 havainnollistavat. Itsensä ja omien tunteiden ilmaiseminen on 

Miikalle vaikeaa, koska hän ei saa vieraalla kielellä puristettua itsestään sopivaa 

sanastoa (esimerkki 127). Sama hankaluus toistuu suomen kielessä, kun Suomesta 

on ollut tarpeeksi kauan pois (esimerkki 128). 

Usean kielen tuottamia vaikeuksia kuvataan päänsisäisenä onnistumattomana 

tai työläänä prosessina. Osittain kyse on ilmaisuvoimasta eri kielillä (ks. sama esi-

merkki luvussa 6.4.3). Toisaalta vieraan kielen repertuaariin ei ehkä ole omaksuttu 

rikasta tunnesanastoa. Ei tuu mieleen kuitenkin antaa ymmärtää, että kyse on kui-

tenkin ainakin hetkittäisestä muistamattomuudesta tai hankaluudesta saada kielet 

järjestykseen. Päänsisäinen prosessointivaihe on diskurssissa ikään kuin toivotun 

ilmaisun ja ulosannin välissä. Käsitän sen itseilmaisusta erillisenä diskurssina, sillä 

juuri prosessointivaiheesta on haluttu kertoa, kuten esimerkissä 129. 

129. Joonas: - - jos, puhutaan oikeen vaikeista asioista tai - - pitää - - selittää sun 

tunteita - -  niin, se ei riitä että sä, käännät sem mitä sä, - yrität sanoa suo-
meksi sum päässä japaniksi, koska se ei tarkota kulttuurisesti japanilaisille 
mitään.- - sum pitäs - oppia kääntää sun tunteet sille kielelle, joka välttämättä, 

taas sitte ei tarkota sitä että se on, eksaktisti sama mitä sä sanoit suomeksi.- - 

ois hirveen hauska ku sä pystysit vaan suomeksi selittää että, nyt mua ihan 

oikeesti vituttaa. ((nauraa)) - - mutta sum pitää vaan se kääntää että nyt mua 

- harmittaa aika paljon. 

Päässään tapahtuvaa prosessia Joonas kuvaa ensinnäkin siten, että hän kääntää suo-

menkielisen toivotun ilmaisun. Työläyttä kuvaa yrittää-verbi, ja mielenkiintoinen 

on myös kuvaus, jossa Joonas puhuu tunteiden kääntämisestä. Hänellä on tunne, 
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jota hän ei suoraan sanoita jollain kielellä, vaan ulosantia edeltää tietoinen, kogni-

tiivinen prosessointivaihe. 

6.4.7 Hyvyys ja huonous 

Kielen hyvyys ja huonous sekä kauneus ja puhtaus ovat diskurssina mielenkiintoi-

nen, sillä en haastattelu- enkä keskustelutilanteissa pyytänyt informantteja arvotta-

maan kieliä siltä kannalta, mitkä niistä ovat heidän mielestään hyviä tai huonoja. 

Silti semanttisen luokan ARVO JA LAATU sanastossa tällaiset evaluaatiot kielestä 

tulevat pintaan. Diskurssi kielen hyvyydestä ja huonoudesta sekä kauneudesta ja 

puhtaudesta nousee ainoastaan tästä luokasta. Se on poikkeuksellista, sillä aineiston 

muut diskurssit koostuvat eri luokista. Lisäksi puhe kielen hyvyydestä ja huonou-

desta on lähes pelkästään suomen diskurssi. Muut kielet rakentuvat ARVO JA 

LAATU -luokan sanastossa taitona. Diskurssiin kuuluu myös suomeen liitetty pu-

humisen tapa kielen kauneudesta ja puhtaudesta, jota käsiteltiin jo klustereissa (ks. 

luku 5.1.3). Kerron ensin hyvyyden tai huonouden mukaan arvotetusta suomen kie-

lestä ja siitä, mistä silloin puhutaan, kun suomen kieli asetetaan tälle akselille. Sit-

ten siirryn puheeseen suomen kielen kauneudesta ja puhtaudesta, joka näyttää ra-

joittuvan vain tiettyjen informanttien selontekoihin. 

Luvussa 6.4.5 kävi ilmi, että japanista ja englannista puhuttaessa arviot kielen 

hyvyydestä ja huonoudesta olivat diskurssia kielitaidosta. Kun informantit kuvaa-

vat suomen kielen huonontumista (on menny huonoksi), on tilanne toinen. Tämä on 

nähtävissä esimerkissä 130. 

130. Maisa: - - se kieli mitä myö puhutaa - usein ni se on niitten kolmen kielten 

sekotusta. - -, ainaham me naurettaa sitä et miten meijän suomen kieli on 

menny huonoksi. täytyy sit kolmel kielel, sotkottaa - - 

Suomen kielen huonontuminen tarkoittaa kielten sekoittumista, kolmella kielellä 

huonosti puhumista, sotkottamista. Suomen kieli on menny huonoksi eli se on ’laa-

dultaan vajavainen, puutteellinen, viallinen’. Kieleen suhtaudutaan suomalaisessa 

keskustelussa arvoväritteisesti ja uskotaan, että jokin kielenmuoto on toista pa-

rempi. Samoin paljon puhetta herättää ”kielen rappio”, jossa esimerkiksi vieraat 

kielet nähdään uhkana. (Hiidenmaa 2003: 13–15, 22–23; ks. myös Haakana & 

Mäntynen 2002: 301, 305; Heikkinen & Mantila 2011: 26–27; Leppänen & Pahta 
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2012.)45 Laakson (2010a: 323) mukaan maallikot puhuvat mielellään kielten se-

koittumisesta, kun taas kielentutkijat varovat erottelemasta ”puhtaita kieliä” ja ”se-

kakieliä” (Laakso 2010a: 324). Kielten sekoittumisen kautta suomea arvottaa myös 

esimerkki 134, jossa informantti puhuu mielestään andy mccoy -suomea. Artistin 

nimi implikoi tässä englantivaikutteista, ehkä myös naurettavaa suomea (ks. myös 

luvusta 6.3 ARVO JA LAATU). Suomalaiset arvostelevatkin suomen kielen käy-

tössä usein englannin vaikutusta (Hiidenmaa 2003: 15; Piippo, Vaattovaara & Vou-

tilainen 2016: 25). 

131. Joonas: että toivottavasti ne joskus vanhempana, ois kiitollisia siitä että isä 

pani siihen, efforttia. no ei nyt mä puhun taas, andy mccoy -suomea. 

Esimerkissä 131 Joonas hakee sopivaa ilmausta ja päätyy englanninkieliseen sa-

naan suomenkielisen asemesta. Saman tien hän kommentoi omaa puhettaan puut-

teelliseksi. Mielenkiintoista on, että oman kielen huonoutta kommentoidaan avoi-

mesti: haastatellessani informantteja esimerkiksi kenenkään koodinvaihdot – tai 

mikään muukaan seikka – eivät haitanneet ymmärrettävyyttä. On esitetty, että on 

olemassa ”idea kielestä”, joka on sen variaatioiden ja epätäydellisten versioiden 

yläpuolella. Tätä kieltä koetetaan sitten suojella kielipolitiikalla ja lainsäädännöllä 

(Hobsbawm 1990: 57). Wright (2007: 205) kysyy, mikä on se kieli, jota pitää suo-

jella – onko se ideaali systeemi, joka on sen käyttäjien ja todellisen, varioivan kie-

len käytön ulkopuolella? 

Informanteillani kielen ideaali ’hyvä kieli’ näyttäisi tarkoittavan vieraista vai-

kutteista vapaata suomen kieltä (ks. myös klusterit). Saviniemen (2015) aineistossa 

ei esiintynyt juurikaan kielten sekoittumisesta puhumista kielen hyvyyden ja huo-

nouden kuvailussa (ks. myös luku 6.4.5 kielitaidosta). Sen sijaan Csernicskó ja Lai-

honen (2016) ovat saaneet samankaltaisia tuloksia tutkiessaan Karpaatorutenian 

alueen46 unkarinkielisiä asukkaita. Heidänkin informanttinsa kuvaavat toisten un-

karinkielisten kanssa puhumaansa (natiivia) kieltä sekakieleksi, kun siihen sekoit-

tuu englannin kielen sanoja. Japaninsuomalaisten puhe oman kielen huonoudesta 

ja sekoittumisesta ei liity siihen, että sitä verrattaisiin johonkin prestiisikieleen, ku-

ten vähemmistökielten tutkimuksissa on havaittu (vrt. Csernicskó & Laihonen 

2016). Esimerkiksi japanin kieli määriteltiin aineistossani maan viralliseksi kie-

                                                        
45 Sama diskurssi on esillä suomalaisessa lehdistössä: ks. esim. Helsingin Sanomien artikkeli Uusi koti-
maa sai suomen kielen solmuun (HS 25.3.2018). 
46 Ukrainassa sijaitseva Karpaatorutenia on kielitilanteeltaan heteroglossinen, ja alueella on historialli-
sista syistä syntyneitä kielivähemmistöjä (Csernicskó & Laihonen 2016). 
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leksi, jota täytyy osata. Informanttieni osalta kyse on lähinnä ympäristön sanele-

masta käytännön kielivalinnasta eikä suoraan kielten vähemmistö- tai prestiisiase-

masta. 

Esimerkin 131 kaltaiset kuvaukset suomen kielen hyvyydestä ja huonoudesta 

tuovat toisin sanoen uuden ulottuvuuden Saviniemen (2015) kuvaaman kaltaisiin 

(semi)maallikoiden kielikäsityksiin. Toisaalta Saviniemen tutkimuksen keskittymi-

nen kielenhuoltoon voi olla yksi syy, että kielen sekoittuminen ei tule hänen aineis-

tossaan esille. Tutkimukset esimerkiksi maahanmuuttajien kielen arvottamisesta 

voisivat olla erilaisia. 

Muita kieliä kuin suomea ei juuri arvotettu hyväksi tai huonoksi. Vieraassa kie-

lessä ideaali ei ehkä ole niin syvälle juurtunut ja opittu kuin se äidinkielessä on (ks. 

myös Heikkinen & Mantila 2011: 34). Toiseksi äidinkieltä saattaa olla helpompi 

arvottaa kuin suhteellisen vähän aikaa käytettyä kieltä. Arvottamiseen saattaa vai-

kuttaa myös esimerkiksi se virhekeskeinen ja normatiivinen suhtautuminen suo-

meen (ks. esim. Haakana & Mäntynen 2002: 292), jonka yhtenä lähteenä voivat 

olla kokemukset äidinkielen opetuksesta koulussa (Dufva ym. 1996: 52; ks. myös 

äidinkieli-termin kytköksestä kouluun ja äidinkielen opetukseen esim. Mantila 

1999: 5). Iskanius pitää mielenkiintoisena sitä, että hänen väitöstutkimuksessaan 

venäläisnuoret suhtautuivat venäjään myönteisemmin kuin suomeen (Iskanius 

2002: 210). Omassa työssäni tilanne tosin näyttää olevan päinvastainen: suomeen 

suhtaudutaan ainakin tässä diskurssissa kriittisesti. Se on ristiriidassa sen kanssa, 

että yleensä kunnollisen kielen vaatimukset kohdistuvat kieliyhteisön ulkopuolisiin 

jäseniin (ks. esim. Niemelä 2016). Etenkin varhaisissa yhteisöissä vain omaa kieltä 

pidettiin oikeana ja muut kielet olivat virheellisiä, epäkelpoja tai jopa ei-ihmismäi-

siä. (Dufva 2002: 24.) Kieleen kohdistuvia vaatimuksia tunnutaan sovellettavan 

oman yhteisön jäseniin ja itseen japaninsuomalaisten joukossa, eikä Dufvan (2002: 

24) esittämä omaan ryhmään positiivisesti suhtautuminen päde. Toisaalta suomen 

kielen (näennäisen) huonontuminen koodinvaihdon kautta saattaa olla japaninsuo-

malaisten yhteinen hauska puheenaihe (ks. esimerkki 130). Diskurssissa jaetaan 

kielellistä arkea, jossa suomen kielen käyttöympäristöt ovat rajalliset ja jokapäiväi-

nen elämä on pitkälti japanin varassa. Semanttisen preferenssin aineistossa on yksi 

poikkeava esimerkki muiden kielen kuin suomen arvottamisesta hyvä–huono-ak-

selilla. 

132. Miika: - - suomea on helppo käyttää - - englannis pitää vähän enemmän miet-

tiä aina kus sitä käyttää että niinku, tulee semmost kunnon englantia suusta. 

japania pystyy sit taas - - se tulee luonnollisemmin ulos suusta ku englanti. 
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Esimerkkiä 132 tarkastelin luvussa 6.4.3 itseilmaisun kannalta (esimerkki 91), 

mutta nyt huomio kiinnittyy siihen, että englannille annetaan selonteossa selkeä 

tasovaatimus. Suomea ja japania kuvaa vaivattomuus, mutta jostain syystä englan-

nin täytyy olla jollain tavalla oikeanlaista. Toisin kuin suomen kohdalla, infor-

mantti ei eksplikoi, mitä kunnon englanti tarkoittaa. Kysymys tuskin on pohjim-

miltaan englannin osaamattomuudesta, vaikka tätä katkelmaa ennen Miika on poh-

diskellut englannin taitoaan. Hän sanoo, että oma tankeroenglanti hävettää ja no-

lottaa. 

Suomen kielestä puhutaan hyvyyden ja huonouden lisäksi kauniina ja puh-

taana. Samoin kuin Mäntysen (2003: 166–167) ja Saviniemen (2015: 215) aineis-

toissa myös omassa työssäni kielen esteettisyyden, esimerkiksi kauneuden, kuvaa-

minen näyttäisi olevan harvinaista – ainakin semanttisen preferenssin näkökul-

masta. Aineistossani se kuitenkin ilmenee nimenomaan suomen kieltä kuvailtaessa 

(ks. myös klusterit, luku 5.1.3.). Tosin Mäntysen ja Saviniemen aineistot ja tutki-

mukset käsittelevät kieltä ja sen hyvyyttä ja huonoutta erilaisista lähtökohdista. 

Tutkimuksessani kielen esteettisyyden kuvailu olisi voinut olla todennäköisempää 

kuin edellä mainituissa tutkimuksissa – keskustellaanhan aineistossani kielistä 

melko laajasti. 

Kun suomen kieleen viitataan adjektiivilla puhasta, se indikoi olemassa olevaa 

kielen ideaalia (ks. myös Piippo, Vaattovaara & Voutilainen 2016: 25), kuten myös 

aiemmat viittaukset kielten sekoittumiseen, kun puhuttiin vieraista vaikutteista. 

Puhtauden vastakohtaa kuvaa silloin sekotusta, jossa informantti kertoo kolmen 

kielen yhtäaikaisesta käytöstä, koodinvaihdosta. Sama substantiivi toistuu myös 

englannin preferenssinä, kun viitataan puheeseen, joka sisältää sekä suomen että 

englannin kieltä (sekoitusta sellast ihmeellistä). Esimerkissä aktivoituu joko puh-

das ja hyvä kieli (esim. Vaattovaara & Poutiainen 2017: 335) tai sen vastakohta, 

jollain tavalla viallinen, puutteellinen tai omituinen kieli. Suomi on huonoa silloin, 

kun siihen sekoittuu enemmän kuin yhden kielen aineksia (ks. suomen kielen hy-

vyydestä, huonoudesta ja ideaalista luku 5.1.3). Nykysosiolingvistiikassa puhutaan 

kielenkäyttäjien resursseista ja repertuaareista sekä niiden vapaasta hyödyntämi-

sestä (ks. luku 3.2.3). Samoin kielten rajat ovat nykykäsityksen mukaan häilyviä ja 

monikielisyys hybridiä (Blommaert 2003: 615; García 2007; Blommaert & Ramp-

ton 2011: 3; De Fina & Perrino 2013: 513; De Fina 2013). Informanttini näyttävät-

kin hyödyntävän kielellisiä resurssejaan esimerkiksi itseilmaisussa. Silti nämä mo-

nikieliset kielenkäyttäjät arvottavat kieliä siten, että ne näyttäytyvät edelleenkin 

selvärajaisina entiteetteinä, joista voi tulla sellast ihmeellistä sekotusta, kun useita 

kieliä käytetään yhtä aikaa. 
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6.4.8 Metakieli 

Metakieli on pieni diskurssi, mutta se on aineiston käsittelyn ja luokittelun alku-

metreillä muotoutunut omaksi kokonaisuudekseen. Siinä informantit puhuvat täy-

sin haastattelun ja keskustelun aiheiden ja tutkijan oletusten vastaisesti kielestä hy-

vin mekaanisella tasolla. Sekä japaniin, englantiin että suomeen liitetään merkityk-

siä, jotka käsittelevät kielen rakenteellisia ominaisuuksia aina fonologisista piir-

teistä ortografiaan asti. Voisi olettaa, että täysin tuntematonta kieltä, josta ei tiedetä 

juuri mitään, kommentoidaan vaikkapa aistihavaintojen perusteella (kuulostaa jän-

nältä) tai sitten jonkin tunnetun ulkoisen seikan, esimerkiksi kirjoitusjärjestelmän, 

perusteella. Mielenkiintoista kuitenkin on, että tällaiset seikat tulevat haastatelta-

villa japaninsuomalaisilla mieleen. Hehän voisivat kertoa myös kokemuksiaan kie-

lestä, eivät ainoastaan kuvailla kielioppia. Metakielidiskurssiin pätee sama odotta-

mattomuus kuin kielitaitodiskurssiin (ks. luku 6.4.5): en haastattelu- tai parikeskus-

telukysymyksissäni kysy kieliopista tai kielen systeemistä mitään. Kuitenkin niistä 

puhutaan esimerkiksi vastauksena kysymykseen: ”Millainen suomen kieli on?” (ks. 

liite 1, ks. myös klusterit, luku 5.1.4). 

Metakielidiskurssi rakentuu ensinnäkin samannimisestä semanttisesta luo-

kasta, jossa oli havaittavissa juuri kielen rakenteellisia ominaisuuksia kuvaavia 

lekseemejä. Toiseksi LIIKE, PYSYVYYS JA MUUTOS -luokasta nousee se, mistä 

esimerkiksi oman puheen ainekset ovat peräisin. Lopuksi vielä luokka PAIKKA JA 

TILANNE tuottaa diskurssia, kun puhutaan englannin kielen läheisyydestä ja kau-

kaisuudesta. Tulla-, mennä- ja puuttua-verbit japanin preferenssinä rakentavat me-

takielistä diskurssia. Niissä kuvataan esimerkkien 133 ja 134 tavoin, kuinka oma 

kieli tai kieli yleensä rakentuu. 

133. Maisa: se miltä se näyttää ni sen ääni - - ((nauraa)) 

- - 

Sanna: nii mut ne tulee japanista koska ne puuttuu muista 

134. Maisa: - - englannissa on he ja she elikkä siis sukupuolem mukaan mennään 
ja japanissakin on. kare on niinku miehestä - - 

Esimerkissä 133 Sanna ja Maisa keskustelevat siitä, millaiset piirteet heidän käyt-

tämässään kielessä ovat peräisin japanin kielestä. Tarkemmin he puhuvat japanin 

onomatopoieettisista sanoista, joilla kuvataan esimerkiksi erilaisia ääniä sekä esi-

neiden tai asioiden ulkonäköä, rakennetta ja tuntumaa. Sanna kuvaa tulla-verbillä 

sitä, että tällaisten asioiden kertomiseen hän käyttää omassa puheessaan japanin-

kielisiä sanoja, koska kahden muun kielen resurssit eivät riitä tähän (ne puuttuu 
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muista). Maisa taas puhuu esimerkin 134 haastattelukatkelmassa kielten ominai-

suuksista ja siitä, kuinka englannissa ja japanissa koodataan kieliopillisesti suku-

puolta. 

Metakieli aktivoituu useissa maininnoissa, jotka koskevat kielen äänneraken-

netta (äännetää, äänirakenne, ääntäminen) sekä ortografiaa. Ensimmäinen mah-

dollisesti kumpuaa jo klustereissa käsitellystä suomen ja japanin vertailusta, jossa 

näiden kielten puhujat usein pitävät toistensa kielten äännerakennetta tuttuina (ks. 

myös Länsisalmi 2017). Öökkösiä, latinalaisilla aakkosilla ja kirjoitusjärjestelmä 

taas ilmentävät paitsi suomen eroa useisiin muihin kieliin myös japanin ortografista 

eroa suureen osaan maailman kielistä. Verbi, synonyymiksi ja kieliopillisesti taas 

kertovat hyvin analyyttisesta kieleen kohdistuvasta puheesta. 

Lopuksi vielä englanti aktivoi metakielisen diskurssin, jossa pohditaan kielen 

läheisyyttä tai kaukaisuutta. Se ei kuitenkaan tarkoita kielen henkilökohtaista mer-

kitystä vaan koodautuu kielten erilaisuutena, etäisyytenä toisiinsa (suomi ja japani 

on - tosi, lähekkäin. mutta sitte englanti ja japani se on, aika erilaista). Tämänkal-

taisissa metakielisissä kommenteissa piirretään ikään kuin kielikarttaa. Silloin kie-

let näyttäytyvät melko selvärajaisina entiteetteinä, joiden keskinäiset suhteet raken-

tuvat kielten ominaisuuksien perusteella. 

6.4.9 Muutos 

Diskurssi muutoksesta rakentuu LIIKE, PYSYVYYS JA MUUTOS -luokassa ja 

AIKA JA TOISTUVUUS -luokassa, mutta keskeistä on diskurssin päällekkäisyys 

muiden, jo esiteltyjen diskurssien kanssa. Muutos onkin puhumisen tapa, joka lä-

päisee japaninsuomalaisten informanttien muita diskursseja. Se nousee heidän ti-

lanteistaan, ja muutoksen ja pysyvyyden vastavoimat ovat siirtolaisuuden koke-

muksessa vahvasti läsnä. Ajassa ennen ja nyt rakentuu informanttien kielielämä-

kerta (kielielämäkerroista ks. esim. Karjalainen 2012), jonka monet vaiheet koros-

tuvat siirtolaisuuden tilanteessa. 

Muutoksesta puhutaan esimerkiksi kielitaidon kehittymisenä tai huonontumi-

sena (luku 6.4.5) sekä prosessoinnin muutoksena (luku 6.4.6). Kun puhutaan suo-

men kielen muutoksesta, kyse on kielen huononemisesta, kun siihen sekoittuu vie-

raita aineksia (on menny huonoks). Japaniin liitetään kielitaidon kehittyminen (muj 

japani oli - - sillov viel erittäin huonoa) ja japaninkielisen prosessoinnin helpottu-

minen (monikielinen prosessointi luku 6.4.6) (alkuaikoina ajattelin suomeksi, ja 

mä käänsin sem päässä japaniksi). Muutos rakentuu verbimuotoina ja ajanilmauk-
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sina, jotka suhteuttavat nykyisen tilanteen menneeseen. Joskus informantit siis eks-

plikoivat lähtötilanteen (alkuaikoina), mutta toisinaan muutos jää implisiittisem-

mäksi, esimerkiksi verbimuodon varaan (on menny huonoks). 

Muutos ilmenee jo tapahtuneena ilmiönä, verrattuna menneeseen. Elämä kiel-

ten kanssa ei kuitenkaan ole pysähtynyt tiettyyn tilaan tai lopputulokseen, vaan 

muutoksen mahdollisuus tulevaisuudessa on läsnä diskurssissa. Eeva kuvaa kielen-

käyttöä, kuinka menee, vähäseks tämä suomen kielen, puhuminen. Hän kuvailee 

resurssin muutosta, joka on ilmeisimmin koko ajan käynnissä, muutoksen tilassa. 

Jotain on hänen suomen kielen puhumiselleen jo tapahtunut, mutta mitä ilmeisim-

min muutosta on vielä luvassa. Muutoksessa myös on selvästi kielelliseen tulevai-

suuteen katsovia piirteitä. Yksi informantti pohtii omaa osallisuuttaan yhteisössä ja 

mahdollista oman roolinsa muutosta siinä (et vaikka mä puhusin täydellisesti japa-

nia, nii en tiiä, tulleeko sitä ikinä olemaan niinku, tavallaa, pidetäänkö sitä samal-

laisena, ku kaikkia muita.) Puhe muutoksesta ei siis selkeästi rakennu yhden aiheen 

ympärille. 

AIKA JA TOISTUVUUS -luokan sanat rakentavat kuvaa ajasta ennen ja jäl-

keen ulkomaille muuton, mutta myös yksittäisistä kielenkäyttötilanteista ja niiden 

ehdoista. Informantit selostavat, mitä kieliä käytettiin ja mihin tarkoitukseen kus-

sakin informantin kielielämäkerran vaiheessa (sillon ku mä aloin japania opiskella; 

sillonki puhuttiin - pääosin englantia). Kielielämäkertaa mielenkiintoisempia ovat 

jo klustereissa ilmenneet (ks. luku 5.1.1) informanttien nykytilanteeseen sitovat 

ajanilmaukset nyt ja tällä hetkellä, kun he kuvasivat kielen merkitystä itselle. Nyt-

partikkeli tulee esiin selonteoissa, joissa verrataan kielenkäytön nykytilannetta 

menneeseen (englantii tulee - nyt vähemmä ku sitä japania). Samoin sitä käytetään 

pohdinnoissa, joissa kieliin kohdistuvien tunteiden muutoksia kuvataan (mä tyk-

kään nyt hirveenä suomesta). Nyt ja tällä hetkellä hahmottavat kuvaa kulloisenkin 

tilanteen epävarmuudesta – kielellinen tilanne elää eikä ole pysyvä. Käytön, ajatus-

ten ja tunteiden on mahdollista muuttua, kuten esimerkit 135–137 havainnollistavat. 

135. Veijo: - - nyt suomi ja englanti tuntuu molemmat - omilta kieliltä - - 

136. Pertti: - - englannin kielen, puhumisessa on ehkä, jonkuv verran työläämpää 

mitä japanin kielem puhuminen -, tällä hetkellä. 
137. Niko: - - ehkä kymmenev vuojen päästä niim mää ajattelej japanista samalla 

tavalla ku englannista nyt. 

Japaninsuomalaisten elämässä muuttuvaisia ovat ensinnäkin henkilökohtaiset si-

säiset tuntemukset kieltä kohtaan eli kielen tehtävä ja merkitys itselle. Toiseksi 
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myös ulosanti ja kielen käyttö muuttuvat. Niko eksplikoi esimerkissä 137, että kie-

likäsitykset voivat vaihtua ajan kuluessa. Silti yksi kielen osa-alue näyttää pysyvän 

resistenttinä muutokselle. Luvussa 6.3.3. käsitelty itseilmaisu ja tunteet on puhu-

misen tapa, johon muutoksen diskurssi ei ylety. Japaninsuomalaisten kielellisissä 

tilanteissa on epävarmuutta ja häilyvyyttä, mutta itseilmaisuun ja tunteiden ilmai-

suun tarvitaan suomen kieltä. 

6.5 Yhteenveto semanttisesta preferenssistä 

Semanttisen preferenssin analyysissa tarkastelin aineistoani otoksen perusteella. 

Poimin jokaisen kielen konkordanssihauista 100 riviä ja luokittelin niiden kollo-

kaatit väliltä V5–O5 semanttisen preferenssin mukaisesti. Sain tulokseksi 19 se-

manttista luokkaa, jotka kaikki esiintyvät kaikkien kolmen kielen preferensseinä. 

Semanttinen preferenssi siis ainakin luokkien muodostamisvaiheessa häivytti kiel-

ten välisiä eroja. Tarkastelin ensin semanttisia luokkia ja niiden sisältöä pintapuo-

lisesti: nämä havainnot auttoivat ennakoimaan luokkien tuottamia diskursseja. Dis-

kurssit muotoutuivat lopulta eri semanttisten luokkien lekseemeistä siten, että tar-

kastelin, millaisista osasista eli minkä kaikkien semanttisten luokkien aineksista 

kukin diskurssi rakentui. Aktivoituneita diskursseja tarkkailin luokiteltujen sanojen 

konteksteista ja laajennetuista konteksteista. 

Semanttisen preferenssin pohjalta hahmottelin yhdeksän diskurssia tai diskurs-

sipiirrettä, jotka ovat seuraavat: 1. äänet ja jaettu tilanne, 2. kielten työnjako, 3. 

ilmaisu, tunteet ja kielen merkitys, 4. lasten kielellinen kasvatus ja perheen kieli-

politiikka, 5. kielitaito, 6. monikielinen prosessointi, 7. hyvyys ja huonous, 8. me-

takieli ja 9. muutos. Lisäksi analyysissa tuli esille sosiolingvististä taustatietoa in-

formanttieni tilanteista sekä haastattelupuheen diskurssia kuvastavaa ainesta, joita 

en ole kuvannut varsinaisina diskursseina. 

Diskurssit ovat osittain päällekkäisiä klusterianalyysin tuottamien diskurssien 

kanssa, mutta toisaalta niiden avulla pystyy tekemään uusia havaintoja aineistosta. 

Ensimmäinen semanttisen preferenssin esiin nostama kokonaisuus, äänet ja jaettu 

tilanne, osoittaa aineistossa diskurssipiirteen, jossa yhtäältä korostetaan eroja ul-

koryhmään, ’muihin’. Toisaalta siinä jaetaan yhteistä tilannetta sisäryhmän kanssa. 

Koettuja kielitilanteita jaetaan samassa tilanteessa olevan suomalaisen tai toisen 

Japanissa asuvan ulkomaalaisen kanssa, mutta ulkoryhmä saattaa tarkoittaa muita-

kin kuin japanilaisia, esimerkiksi ulkomaalaisia Suomessa. 

Kielten työnjaon diskurssissa rakentuu kontrasteja kielten välille, kun useista 

kielistä puhutaan yhtä aikaa. Joukossa on myös tapauksia, joissa kaikille kielille 
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annetaan yhtäläisiä tehtäviä. Työnjakodiskurssissa käy myös ilmi, että erityisesti 

englanti saa välineellisiä tehtäviä ja kielten tehtävät saattavat jakautua domeenien 

mukaan. Japani taas saa merkityksen haaveiden ja toiveiden kielenä: sen halutaan 

sekä pysyvän elämässä mukana että säilyvän kielitaidon tasolla. Ilmaisu, tunteet 

ja kielen merkitys -diskurssi on erityisesti suomen kielelle tyypillinen. Diskurs-

sissa informantit ilmaisevat tunteitaan kieliä kohtaan, mutta merkityksellisem-

mäksi osoittautui itseilmaisun ja kielellisen ulosannin kuvailu. Sujuvuus palvelee 

diskurssissa kommunikatiivisia tarpeita, mutta erityisesti tunteiden ilmaiseminen ja 

henkilökohtaisista asioista puhuminen sujuu informanttien mukaan ainoastaan suo-

men kielellä. Ilmaisu on sidonnainen puhekumppaneihin ja puheenaiheisiin, ja in-

tiimien henkilöiden kanssa kielellinen ilmaisu on vieraallakin kielellä informant-

tieni mukaan lähes äidinkielen tasolla. Näyttää siltä, että muutos luonnehtii suurta 

osaa informanttieni elämästä mutta muutokselle resistenttejä ovat kielen osa-alueet, 

joissa on kyse ihmisyydestä ja yksilön syvimmistä tuntemuksista, kuten tunteet ja 

itseilmaisu diskurssina osoittaa. 

Lasten kielellinen kasvatus ja perheen kielipolitiikka -diskurssissa infor-

mantit raportoivat perheen kielikäytänteitä ja työnjakoja sekä tuovat esille kielelli-

sen kasvatuksen nostattamia toiveita ja huolia. Lasten kielen tulevaisuudesta puhu-

taan sukulaissuhteiden ja jatkuvuuden kannalta sekä ollaan kiinnostuneita toisten 

japaninsuomalaisten kasvatuskäytännöistä. Erityistä tässä diskurssissa on kielen ja 

vallan rakentuminen perheen kielipolitiikassa. Kieltä ja valtaa ei kuitenkaan kuvata 

yhteiskunnallisena kysymyksenä vaan perheiden ja parisuhteiden sisäisenä kielel-

lisenä vallankäyttönä. Informantit ovat kielellisesti heikomman puolella ja raken-

tavat kielellistä solidaarisuutta ja tasa-arvoa puolisoa kohtaan. 

Viides aineistossa esiintynyt diskurssi on kielitaito. Siinä informantit puhuvat 

kielitaidon hyvyydestä ja huonoudesta, kun he viittaavat japaniin. Usein omasta 

kielitaidosta puhutaan negatiivisesti. Huono kielitaito on diskurssissa nimenomaan 

virheellisyyttä korostavaa. Sen sijaan kielen hyvyyden ja huonouden diskurssissa 

puhutaan useimmiten suomen kielestä, ja siinä hyvä kieli tarkoittaa vieraista vai-

kutteista vapaata kieltä. Kieltä verrataan ideaaliin, jolloin epäpuhtaaseen kieleen 

suhtaudutaan kielteisesti. 

Monikielinen prosessointi -diskurssi kuvaa kielten useita käyttötarkoituksia 

ja sitä, kuinka kielet toimivat ja valikoituvat monikielisen henkilön kielenkäytössä. 

Tällaista diskurssia ei tietääkseni ole kuvattu monikielisten henkilöiden itsensä 

tuottamana: mitä useita kieliä käyttävät henkilöt itse kertovat kielellisestä proses-

soinnista? Diskurssissa liikutaan päänsisäisen kognition ja ulosannin rajalla, kun 
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informantit kuvailevat ajatuksiaan ja ilmaisuaan. Ulkomailla oleskelun myötä jot-

kin prosessit ovat helpottuneet ja muuttuneet sujuvammiksi. Esimerkiksi kielen ja 

ajattelun suhde on suoraviivaistunut. Toisaalta informantit kuvaavat sitä, kuinka 

monen kielen kanssa eläminen aiheuttaa prosessoinnin jumiutumista tai esimer-

kiksi kääntäminen toiselle kielelle ei vain onnistu. 

Metakieli on pieni, mutta mielestäni merkittävä diskurssi. Informanteilta ei 

tutkimuksessa kysytä kielen rakenteesta tai kieliopista, mutta siihen viittaavaa pu-

humisen tapaa kuitenkin tuotetaan aineistossa. Kielestä puhutaan rakenteen ja ul-

koisten seikkojen valossa, jolloin mainitaan esimerkiksi ääntäminen tai kirjoitus-

järjestelmä. Muutoksen diskurssi taas näyttää läpäisevän koko aineiston. Puhe 

muutoksesta aktivoituu informanttien tilanteista: monesti puhutaan kielen käytön 

muutoksesta, mutta samalla rakennetaan aikaa ennen ja nyt – elämää entisessä ko-

timaassa ja nykyisessä asuinmaassa Japanissa. Muutoksen mahdollisuus on lisäksi 

aina ilmassa: informantit jättävät kielten arvostuksen ja jopa identiteetin käsitteen 

ilmaan ja antavat ymmärtää, että nämä konseptit eivät ole pysyviä. 
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7 Koonti ja pohdinta 

Olen tarkastellut tutkimuksessani japaninsuomalaisten kielidiskursseja. Työni on 

osa siirtolaisuuden ja kielen tutkimusta, jossa keskeistä on liikkuvuuden sosioling-

vistiikka. Kielet eivät enää globalisaation myötä ole aikaan ja paikkaan sidottuja 

vaan liikkuvat ihmisten mukana. Liikkuvuus kyseenalaistaa käsityksen kielestä, 

monikielisyydestä ja kieli-identiteetistä sekä muokkaa kieli-ideologioita. Sosio-

lingvistisen muutoksen taustaa vasten tarkastelen informanttieni kielidiskursseja 

Japanin yhteiskunnallisessa ja kieli-ideologisessa kontekstissa. 

Informantteina on Suomessa syntyneitä suomalaisia, jotka ovat muuttaneet Ja-

paniin eri aikoina ja eri syistä ja joiden kielelliset tilanteet vaihtelevat. Aineistona 

on 14 haastattelua ja 7 parikeskustelua, joista suurin osa on nauhoitettu kenttätyö-

matkalla Japanissa vuonna 2014. Tutkimuksen tehtävänä on ollut selvittää ensin-

näkin informanttieni kielidiskursseja eli kielistä puhumisen tapoja. Olen tarkastel-

lut eri kielille annettuja rooleja, tehtäviä ja merkityksiä. Tutkimuksessani olen ot-

tanut huomioon informanttieni elämässä vaikuttavat useat kielet: suomen, japanin 

ja englannin. Toiseksi tavoitteenani on ollut selvittää, miten korpusavusteinen dis-

kurssianalyysi toimii työssäni. Millaisen kuvan suomenkieliseen haastattelu- ja 

keskusteluaineistoon sovellettu menetelmä antaa kielidiskursseista? 

Diskurssinäkemykseni pohjautuu kielen todellisuutta rakentavaan näkökul-

maan, ja näen diskurssit sosiaalisina ja jaettuina. Taustalla vaikuttavat funktionaa-

linen käsitys kielestä, laadullinen diskurssintutkimus ja sosiaalinen konstruktio-

nismi ja sitä kautta muun muassa kriittisen lingvistiikan näkemykset. Menetelmäni 

on diskurssianalyysia ja korpusmetodeja yhdistävä, joten analyysissani hyödynsin 

näiden menetelmien kaksisuuntaisuutta ja vuoropuhelua. Analyysin työkaluina 

käytin klustereita ja semanttista preferenssiä, joiden tuottamista havainnoista pala-

sin laadulliseen diskurssien tarkasteluun. Korpusmetodi toimi keinona hahmottaa, 

mistä lingvistisistä osista havaitsemani diskurssit koostuvat. 

7.1 Keskeiset diskurssihavainnot 

Klusterianalyysissa olen tarkastellut kunkin kielen – suomen, japanin ja englannin 

– kolmea yleisintä klusteria. Klustereista paljastuu erilaisia kieliopillisia rakenteita 

ja niiden kautta taas tapoja puhua kielestä. Klusteri <suomen kieli on> tuottaa pre-

dikatiivirakenteiden kautta varioivan määrän puhumisen tapoja, joissa ensinnäkin 

puhutaan suomesta oman persoonan kannalta merkittävänä kielenä ja yhtenä osana 
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kielten arvojärjestystä. Toiseksi suomea kuvaillaan diskursseissa kauniiksi ja vai-

keaksi. Lisäksi suomeen kytketään keskustelukysymyksistä nousevia nimityksiä, 

ja siitä rakennetaan liittomuotojen kautta kuvaa pysyvänä ja muuttuvana. Klusteri 

<että suomen kieli> tuo referointien kautta uusia ääniä diskursseihin. Informantit 

tuottavat toisia tilanteita ja toisten henkilöiden mielipiteitä, jotka kytkeytyvät eri-

tyisesti suomen kielen vaikeuden diskurssiin. <Se suomen kieli> -klusteri taas pal-

jastaa aineistosta jaettua puhumisen tapaa sekä etäännytyksiä, joita informantit 

käyttävät, kun haluavat puhua affektiivisella tai negatiivisella tavalla suomesta. 

Klusteri <japanin kieli on> nostaa esille puhumisen tapoja kielitaidosta ja kiel-

ten ominaisuuksista sekä keskustelukysymyksistä kumpuavia nimityksiä japanille. 

Taitodiskurssissa mielenkiintoista on, että informantit tuottavat sitä, vaikka kieli-

taidosta ei haastattelussa tai keskustelussa kysytty mitään. <Englanti ja japani>  

-klusteri osoittaa kahdelle vieraalle kielelle välineellisen tehtävän, jossa niitä usein 

kontrastoidaan kolmanteen kieleen, suomeen, jolle osoitetaan kahdesta muusta 

eriäviä identiteetin kannalta merkittäviä tehtäviä. <Se japanin kieli> -klusteri tuot-

taa suomen tavoin etäisyyden ja affektin yhdistelmän diskurssiin. Lisäksi sen avulla 

luodaan kielten välisiä valtasuhteita. 

<Englannin kieli on> -klusteri näyttää, että englannin kielestä puhutaan kes-

kustelukysymyksistä nousevilla nimillä, mutta englannin nimityksiä myös perus-

tellaan toisin kuin kahden muun kielen tapauksessa. Klusteri <suomi ja englanti> 

rakentaa puhumisen tapaa, jossa kaksi rinnastettua kieltä saavat saman roolin iden-

titeetin kannalta merkityksellisenä kielenä. Tämän diskurssin tuottaa lähes koko-

naan kahden informantin välinen keskustelu. 

Semanttisen preferenssin analyysissa otin toisen katsontakulman aineistooni ja 

poimin jokaisen kielen konkordanssihauista 100 rivin otoksen, josta luokittelin kol-

lokaatit väliltä V5–O5 semanttisen preferenssin mukaisesti. Sain tulokseksi 19 se-

manttista luokkaa, joiden pohjalta nousi esiin diskursseja. Diskurssit muotoutuvat 

useiden eri semanttisten luokkien aineksista, kun analysoin semanttisten luokkien 

sanoja konteksteissaan laadullisesti. Semanttisen preferenssin pohjalta hahmottele-

mani diskurssit ovat seuraavat: 1. äänet ja jaettu tilanne, 2. kielten työnjako, 3. il-

maisu, tunteet ja kielen merkitys, 4. lasten kielellinen kasvatus ja perheen kielipo-

litiikka, 5. kielitaito, 6. monikielinen prosessointi, 7. hyvyys ja huonous, 8. meta-

kieli ja 9. muutos. Diskurssit ovat osittain päällekkäisiä klusterianalyysin tuotta-

mien diskurssien kanssa, joten tässä toteutuu diskurssianalyysille tyypillinen ris-

tiinvalottaminen. Diskursseissa näkyvät ensinnäkin kielten työnjaot sekä infor-

manttien asemoituminen eri kieliin. Toiseksi japaninsuomalaisten kontekstin vai-
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kutus pintautuu semanttisessa preferenssissä, ja informantit pohtivat kielivalinto-

jaan ja -identiteettiään suhteessa kontekstiin. Kolmanneksi diskursseissa on läsnä 

se, kuinka informanttieni tilanne on muutoksessa ja kuinka muutos vaikuttaa hei-

dän kielelliseen arkeensa. Toisaalta yksi diskurssi näyttää olevan muutokselle re-

sistentti: itseilmaisu, tunteet ja kielen merkitys säilyvät myös siirtolaisuuden tilan-

teissa. Suomen kieli ehkä ei ole päivittäisessä elämässä tärkeä, mutta joissain 

muissa, syvälle minuuteen juurtuneissa tehtävissä se on edelleen korvaamaton. 

Tutkimukseni havainnollistaa, kuinka samat diskurssit elävät ja kertautuvat hy-

vinkin erilaisissa konteksteissa. Samoin näkyy diskurssien taustalla oleva kieli-

ideologioiden pysyvyys. Diskurssit kumpuavat paikoin ideologioista, jotka eivät 

enää suoranaisesti liity pintautuviin diskursseihin mitenkään. Esimerkiksi sitkeä 

diskurssi suomen kielen vaikeudesta voi juontaa niinkin pitkälle kuin ruotsinkieli-

sen sivistyneistön kielenvaihtoon ja siihen kytkeytyvään kirjakielen ensisijaisuu-

teen (ks. luku 5.1.4). Kielidiskurssien muuttumattomuudesta on aineistossa muita-

kin todisteita. Aineistosta käy ilmi, että kielen merkitys yksilölle on muuttunut siir-

tolaisuudessa, mutta käsitykset kielestä tuntuvat elävän itsepintaisesti. Vaikka staat-

tinen kielikäsitys on lähdetiedon mukaan globalisaatiossa murtunut, kielen ja kan-

san yhteys on edelleen olemassa informanttieni diskursseissa. Voidaan kysyä, 

missä määrin sosiolingvistiikan uudet käsitteet – resurssit ja repertuaarit – pätevät 

informanttieni elämässä. Informantit kyllä tuottavat diskurssia, jossa kielen resurs-

sit ja niiden käyttöalat ovat näkyvillä. Japanin konteksti ei kuitenkaan mahdollista 

kielellisen repertuaarin hyödyntämistä kovinkaan laajasti, koska maa on pitkälti 

yksikielinen. Japanissa ympäristön kieli ei siis juuri vaihtele: japani on osa päivit-

täistä arkea, eikä resurssiajattelu toteudu kuin rajoitetuilla domeeneilla. 

Analyysin eri vaiheissa havaitsin, että kielistä puhumisen tapoja yhdistää kaksi 

seikkaa. Ensimmäinen ovat niin sanonut kysymättömät kysymykset, jotka ilmene-

vät esimerkiksi semanttisessa luokituksessa. Luokka TAITO JA OPISKELU kertoo 

informanttien kielitaidosta, vaikka sitä ei haastattelussa tai keskustelussa kysytty. 

Samoin kielten hyvyyttä tai huonoutta ei ole mainittu haastattelu- tai keskusteluky-

symyksissä, eikä informantteja pyydetty eksplisiittisesti kertomaan omaa äidinkiel-

tään. Silti aineistossa rakentuu diskursseja esimerkiksi kielitaidosta ja arvosta, mikä 

kertonee juuri diskurssien sitkeydestä: kun puhutaan kielestä, on tapana puhua tai-

dosta ja arvostuksista. Toiseksi yhteistä klusterianalyysille ja semanttisen prefe-

renssin analyysille on se, että korpusmetodien tuottamien raakahavaintojen perus-

teella eri kielistä puhumisen tavoissa näyttää olevan yhtäläisyyksiä. Kun etenin laa-

dulliseen otteeseen, kuva kielistä rakentui kuitenkin erilaisena. Esimerkiksi kaikilla 
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kielillä yleisin klusteri on predikatiivirakenteeseen kiinnittyvä. Eri kielillä ne kui-

tenkin rakentavat erilaista puhumisen tapaa: suomea kuvataan kauniina, vaikeana 

ja tärkeänä kielenä, mutta japanista klusteri nostaa esiin kielitaidon ja englannista 

välineellisen diskurssin. Tämä kertoo ensinnäkin siitä, mikä merkitys laadullisella 

vaiheella on diskurssien analysoinnissa: raakamateriaalin ja diskursiivisen tiedon 

välillä otettu harppaus on lopputuloksen kannalta erittäin keskeinen. Toiseksi ero-

jen havainnoiminen eri kielten välillä on mielenkiintoista siksi, että työni tarkoi-

tuksena on ollut tarkastella japaninsuomalaisten ja siirtolaisten kielikäsityksiä ko-

konaisuutena. Haastattelussa oli jonkin verran kysymyksiä, joissa pyysin infor-

mantteja vertailemaan kieliä. Erot diskursseissa eivät mielestäni kuitenkaan ra-

kennu pelkästään kysymysten pohjalta, vaan informantit erottelevat kieliä ja niiden 

tehtäviä luonnostaan. 

7.2 Menetelmien arviointi 

Se, että valitsin diskurssintutkimuksen metodiksi japaninsuomalaisten kielikäsitys-

ten analysointiin, ei tarvinne selityksiä. Käsittelenhän kieltä sosiokulttuurisista läh-

tökohdista: siirtolaisten tilanteista ja tarkemmin japaninsuomalaisten ekspatriaat-

tien kontekstista käsin. Korpusmenetelmien ja siihen kytkeytyvän kielikäsityksen 

yhteensovittaminen diskurssintutkimuksen kanssa taas on metodini kriittisiä kohtia. 

Yksi syy valintaan on se, että minulla ei ole ollut kovinkaan paljoa malleja vastaa-

vista tutkimuksista. Korpusavusteisessa diskurssianalyysissa hyödynnetään usein 

kollokaatteja, avainsanoja ja jonkin verran klustereita. Kattavaa semanttisen prefe-

renssin analyysia ei sen sijaan tähän tarkoitukseen ole käsittääkseni käytetty. Me-

netelmävalintani on siis ainakin suomalaisessa diskurssintutkimuksessa uudehko, 

joten tässä alaluvussa on paikallaan arvioida sen onnistuneisuutta. 

Kun analyysissa data pilkotaan osiin ja sitten kootaan diskursseiksi, on yhtenä 

vaarana hajanaisuus. Silloin kokonaiskuva voi hajota ja jää epäselväksi, mitä eri 

kielistä lopulta sanotaan. Laadullinen analyysi – aineiston tuntemus ja analyysia 

tukevat teoriat – kuitenkin auttavat hahmottamaan diskurssit välillä pirstaleisesta-

kin aineksesta. Silloin voi keskittyä korpusmenetelmien hyviin puoliin: niiden ky-

kyyn eritellä aineistosta analyysimateriaalia tehokkaasti ja ilman tiedostamattomia 

ennakkoasenteita. 

Korpusavusteisuus valikoi aineistosta tarkasteltavaksi erilaisia seikkoja kuin 

vaikkapa diskursseista lähtevä tarkastelu tai Fairclough’n analyysimalliin perus-

tuva kielenpiirteiden analyysi, jossa otetaan tietyt piirteet huomion kohteiksi. Kor-

pusavusteinen analyysi tarjoaa nähtäväksi toisenlaisen puolen diskursseista kuin 
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menetelmä, jossa tarkastellaan aineistoa laadullisesti heti alusta alkaen. Korpuksen 

avulla voi esimerkiksi havaita, että suomea, japania ja englantia yhdistää tapa pu-

hua niistä predikatiivirakenteiden kautta. Kaikkien kielten kolmen frekventeimmän 

klusterin joukkoon yltävät predikatiivirakenteet, mikä ei ole yllättävää – onhan kie-

len kuvaileminen tämänkaltaisessa aineistossa odotuksenmukaista. Predikatiivira-

kenteiden etu tutkimuksen kannalta on se, että ne ovat kaikissa tutkittavissa kielissä 

samanlaisia. Siksi on mahdollista vertailla, miten niiden kautta kerrotaan kielistä ja 

mitä merkityksiä predikatiivirakenteiden ympäristöissä aktivoituu. Toistuvissa ja 

jopa itsestään selvissä kielenaineksissa ja rakenteissa voi piillä diskurssien kannalta 

oleellisia ja jopa yllättäviä piirteitä. Predikatiivirakenteet, ja sitä kautta kuvaileva 

ja arvioiva puhe kielistä, ovat aiheeni näkökulmasta tärkeitä, joten olisin todennä-

köisesti hakenut ja löytänyt ne muutenkin kuin korpusavusteisesti ja tarkastellut 

niiden kautta diskursseja. Samalla ne olisivat voineet jäädä analyysissa itsestään 

selvinä piirteinä vähälle huomiolle, jos olisin lähestynyt aineistoani diskurssien 

suunnasta enkä mikrotasolla kielenpiirteistä käsin. 

Korpusavusteinen menetelmä antaa analyysiin uusia ulottuvuuksia, mutta ku-

ten diskurssianalyysissa aina – jotain jää tarkastelematta. Korpusmenetelmä voi en-

sinnäkin jättää sivuun sellaisia aineiston seikkoja, jotka olisivat olleet tarkastelta-

van kontekstin kannalta mielenkiintoisia. Tulen siis samaan lopputulokseen kuin 

menetelmän esittelyssä: korpusavusteisuus ei tarjoa aukotonta tai lahjomatonta vä-

linettä diskurssien tarkasteluun. Tutkimukseni tapauksessa korpus ei pystynyt ta-

voittamaan kaikkea ainesta, joka ovat globalisaatioon, siirtolaisuuteen ja kielikäsi-

tyksiin kytkeytyvien ilmiöiden kannalta keskeistä. Aineistossa on esimerkiksi koh-

tia, joissa informantit painottavat kielen ja kansan yhtenäisyyden hajoamisesta ker-

tovia näkökulmia, mutta tämä ei noussut korpuspohjaisessa analyysissa esille. Kun 

keskitytään tarkastelemaan korpusmetodien tuottamia määrällisesti toistuvia ha-

vaintoja, voi analyysin ulkopuolelle jäädä diskurssien kannalta olennaista ainesta. 

Esimerkiksi klusterianalyysissa otetaan huomioon kaikki korpuksen löytämät klus-

teritapaukset, joissa on predikatiivirakenne (suomen kieli on kaunis kieli). Samalla 

jäävät huomiotta muunlaiset lausetyypit, jotka voisivat rakentaa samankaltaisia dis-

kursseja (suomi kuuluu kauneimpiin kieliin). Myös anaforien ja metaforien tarkas-

telu jää klusterianalyysin ulkopuolelle. Anaforiset ilmaukset (se on tärkee) olisi 

täytynyt hakea aineistosta erikseen, ja esimerkiksi kieltä koskevia metaforia on me-

netelmällä hankala saada esille järjestelmällisesti. Kysymys kuuluukin, missä mää-

rin kielikäsityksiin, -diskursseihin ja -ideologioihin voi päästä tarkastelemalla vain 

tiettyjä avainilmauksia, tässä tapauksessa klustereita. 
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Korpusmetodi yhtäältä vinouttaa diskursseja, kun se nostaa esiin tiettyjen ra-

kenteiden kautta aktivoituvia näkökulmia ja jättää toisia rakenteita sivuun. Tutki-

muksessani en esimerkiksi diskurssianalyysille tyypillisesti käsittele kieltolauseita, 

elleivät ne nouse korpusavusteisesti tarkasteluun. Analyysissani ainoastaan sivuan 

kieltoja, kun ne esiintyvät kielten kontrastoinneissa. Toisaalta korpusmenetelmä 

saattaa auttaa kielen rakenteiden kautta katsomaan sellaisia piirteitä, joita ei muuten 

välttämättä tulisi huomanneeksi. Esimerkki tällaisesta on <että suomen kieli> -

klusteri. Jos en olisi löytänyt sitä aineistostani, olisi samalla jäänyt varjoon refe-

roiva tapa puhua suomen kielestä. Rinnastus <suomi ja englanti> kertoi puolestaan 

kielille annetuista identiteettitehtävistä, ja suomen ja englannin yhtäläinen merkitys 

oli jo sinänsä epäodotuksenmukainen. Suuresta aineistomassasta olisin tuskin osan-

nut etsiä kielten tehtävien yhtäläisyyttä ilman korpuksen apua. Korpuksen vali-

koimien ainesten aiheuttamaa epätasapainoa analyysissa lieventää kahden korpus-

avusteisen analyysimenetelmän käyttäminen samaan aineistoon. Jatkotutkimuksen 

kannalta menetelmän hyödyntämistä voisi vielä hioa tai harkita sen yhdistämistä 

toisenlaisiin aineistoihin. 

Siinä missä klusterianalyysi poistaa tutkijan ja laadullisen näkökulman vaiku-

tusta välillä ehkä liikaakin, semanttista luokittelua taas voidaan kritisoida sen sub-

jektiivisuudesta. Luokitteluun vaikuttavat vahvasti tutkijan valinnat, ja luokat ovat 

osin päällekkäisiä. Esittelemäni luokittelun olisikin voinut toteuttaa myös eri tavoin. 

Objektiivisuutta kuitenkin lisää korpuslingvistiikan mukainen otos: kun otan tar-

kasteluun 100 konkordanssiriviä kustakin kielestä, en voi valikoida mielenkiintoi-

silta vaikuttavia konkordanssirivejä, joista saattaa kummuta valikoituja semanttisia 

luokkia. Toisaalta otoksen ulkopuolelle voi jäädä tapauksia ja luokitteluja, jotka 

tulisivat esille kaikkien konkordanssirivien luokittelussa, tai luokkien suuruudet 

voivat olla erilaiset suuremmassa aineistossa. Koko aineiston semanttinen luokit-

telu olisi kuitenkin ollut väitöskirjan laajuisessa tutkimuksessa mahdotonta. Teo-

reettinen taustatieto aineiston taustalla olevista aihealueista, siirtolaisuudesta, kie-

lestä, identiteetistä ja ideologioista kuitenkin ohjaa luokittelua ja analyysia, jolloin 

pienemmästäkin semanttisen preferenssin aineistosta saadaan diskurssit esille. 

Korpusmenetelmien tehokkuus ja sudenkuopat piilevät niiden antamissa dis-

kurssivihjeissä ja sitä seuraavassa hypyssä diskursseihin ja tulkintaan. Ensimmäi-

nen ratkaistava ongelma on se, kuinka eri analyysivaiheissa saadaan analyysi py-

symään koossa, kun korpustyökaluja käytettäessä diskurssien kannalta olennainen 

tekstimäisyys ja kontekstisidonnaisuus hetkeksi katoaa. Toiseksi voidaan kysyä, 

onko menetelmä huono, kun semanttinen luokittelu ei riitä, vaan tarvitaan konkor-
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dansseihin palaamista ja luokkien sisällön avaamista. Ratkaisu on mielestäni vuo-

ropuhelu menetelmien välillä. Palaaminen konkordanssiriveihin on välttämätöntä 

ja diskurssien kannalta merkittävää, sillä osa merkityksistä on erilaisia kuin se-

manttisissa luokissa näyttää. Lisäksi korpusaineiston ja diskurssien kaksisuuntaista 

hyödyntämistä olisi voinut työssä käyttää enemmänkin. Korpustyökaluja käyttä-

mällä voi helposti tehdä uusintahakuja: tarkentaa analyysia, järjestää aineistoa ja 

tarkastella mielenkiintoisia kohtia helposti uudelleen, jolloin toteutuu laadullisen 

analyysin hermeneuttinen kehä. Joissain analyysiluvuissa liikunkin mielenkiintoi-

sissa havaintokohdissa takaisin aineistoon ja tarkistan havainnon kokonaisaineis-

tosta, en ainoastaan poimituista konkordanssiriveistä. Hyödynsin uusintahakuja 

analyysissani kuitenkin melko vähän, sillä ensinnäkin konkordanssirivien laadulli-

sessa tarkastelussa oli riittävästi analyysiainesta. Toiseksi uusintahakuja tehdessä 

voi olla vaikeaa rajata analyysia: miten pitkälle diskursseja ja niiden tulkintaa voi-

daan laajentaa uusintahauilla? 

Aineistossa ja sen analyysissa useat – kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset – vihjeet 

todistavat samojen diskurssipiirteiden olemassaoloa. Diskurssit rakentuvat tässä 

työssä mikrotasolta kohti laadullisuutta ja niiden sosiaalisten kontekstien piirteitä, 

joissa ne saavat tulkintansa. Työssä molemmat menetelmät ovat palvelleet tehtä-

väänsä, mutta niiden tasapainottaminen ja vuoropuhelun lisääminen kaipaavat vielä 

kehittelyä. 

7.3 Suomenkielisenä Japanissa 

Tutkimuksessani keskeinen on ollut Japanin konteksti: kielellinen, ideologinen ja 

kulttuurinen ympäristö, jossa informantit elävät arkeaan. Japaninsuomalaiset ar-

vioivat kielenkäyttöään ja eri kieliä kontekstin näkökulmasta. Ympäröivästä kult-

tuurista voivat johtua käytännön syyt, jotka rajoittavat lasten kielellisen kasvatuk-

sen suunnittelua. Japanissa on esimerkiksi edelleen tapana, että äiti jää kotiin hoi-

tamaan perheen lapsia ja isä käy töissä. Suomalainen isä saattaakin perustella japa-

nin valitsemista lasten kanssa käytetyksi kieleksi sillä, ettei hän ehdi koskaan olla 

kotona puhumassa suomea lapsilleen. Silloin syy siihen, miksi ei tehdä tietoista 

kielivalintaa, saattaa kummuta vallitsevasta kulttuurista, joka vaikuttaa jokapäiväi-

seen elämään. 

Japanilainen konteksti vaikuttaa informanttien näkemyksiin kielellisistä re-

sursseista, mikä näkyy keskenään kilpailevina kielidiskursseina. Transnationaalien 

japaninsuomalaisten elämässä näyttää olevan tyypillistä kielellisten resurssien ja 
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itselle merkityksellisen kielen ristipaine. Analyysissa käy ilmi selkeästi ja toistu-

vasti, kuinka informantit ovat tilanteessa, jossa yksilön kielelliset intressit ovat yh-

teensopimattomia ympäröivän yhteisön kanssa. Tutkimukseni konkretisoi tätä eks-

patriaattien kohtaamaa ristiriitaa informanttien itsensä kertomana, heidän äänellään. 

Tutkimuksessa pääsevät kuuluville informanttien toiveet ja ehkä pahoittelevatkin 

selostukset tilanteista, joissa ei ympäristön paineiden tai arkisen elämän esteiden 

takia voi toteuttaa kielellistä elämää haluamallaan tavalla. Aineistossa on myös ole-

massa kirkkaana ekspatriaattien tapa katsoa ja kommentoida kieltä liikkuvuuden 

kontekstista käsin: vallitseva tilanne ratkaisee kielenkäytössä ja kielivalinnoissa, ja 

liikkuvuudessa kommunikoinnin ja itseilmaisun raja hämärtyy. 

Jatkossa haluaisin keskittyä ensinnäkin siirtolaisten perheen kielipolitiikkaan 

ja siirtolaisten osallisuuteen yhteiskunnassa kielen kautta. Siirtolaisuudessa ja 

muuttuvissa tilanteissa arjen sujuminen ja muut jokapäiväisen elämän kannalta tär-

keät seikat voivat usein olla päällimmäisinä kielellisten pohdintojen sijaan. Halu-

aisin silti herätellä keskustelua kielellisistä kysymyksistä sekä ekspatriaattien pa-

rissa että suomalaisessa yhteiskunnassa – olemmehan yksi siirtolaisia vastaanotta-

vista maista. Toiseksi aineisto tarjoaa mahdollisuuksia jatkotutkimukseen, jossa kä-

sitellään monikielisten resurssien hyödyntämistä transnationaalien siirtolaisten ar-

jessa. Nämä kaksi jatkotutkimuksen kohdetta yhdistyvät post doc -tutkimuksessani, 

joka tulee käsittelemään liikkuvuutta, kieltä ja osallisuutta. 

Muutoksen ja pysyvyyden tasapaino on kaikenlaisilla siirtolaisilla keskeinen. 

Sitä korostamalla voisi auttaa japaninsuomalaisia ymmärtämään, mistä kielellisistä 

seikoista kannattaa pitää uudessa ympäristössä kiinni. Informanttini toivoivat jat-

kuvuutta ainakin lasten kielen kautta ja korostivat itseilmaisun merkitystä omalla 

kielellä. Diskurssien tulisi johtaa toimintaan, ja työni onkin jo antanut tutkittavalle 

ryhmälle tilaisuuden jakaa ajatuksiaan kielestä ja kielellisestä tilanteestaan yhdessä 

toisen samassa tilanteessa olevan henkilön kanssa. Parikeskusteluissa he ovat saa-

neet mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa mikrotasolla sekä toisaalta tuottaa kes-

kustelua kielen paikasta siirtolaisuudessa ja yhteiskunnassa. Parikeskustelu muutti 

yhden japaninsuomalaisen perheen elämää konkreettisesti. Krista kertoi minulle 

pari vuotta tutkimuksen jälkeen, kuinka parikeskustelu Laurin kanssa vaikutti hä-

nen käsityksiinsä lasten kielellisestä kasvattamisesta. Hänen aikomuksensa oli pu-

hua lapselleen vain japania, mutta lapsen saatuaan hän muutti mieltään ja puhuu 

nyt tyttärelleen suomea. 

Havaitsemani diskurssit yhtäältä todistavat muutosta, mutta toisaalta osoittavat 

sitä vastustavia voimia. Transnationalismissa muutoksen mahdollisuus on aina il-
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massa. Informanttieni mukaan muuttuvia voivat olla paitsi asuinpaikka ja elämän-

tilanne myös yksilön identiteetti. Vaikka kaikki siis on – myös liikkuvuuden sosio-

lingvistiikkaan ja superdiversiteettiin keskittyvän tutkimuskirjallisuuden mukaan – 

hybridiä ja häilyvää, jotain pysyvää jää muutoksessa ehkä huomaamatta, ja se pyr-

kii diskursseissa pinnalle. Itseilmaisu ja tunteet eivät anna japaninsuomalaisille kie-

lellisiä myönnytyksiä. 
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Liite 1. Haastattelukysymykset. 

Haastattelukysymykset 

 

Taustatiedot: 
- Aika, paikka, haastateltava ja haastattelija 

 

Lapsuus ja aika ennen muuttoa Japaniin: 
1. Kerro taustoistasi ja lapsuudestasi täällä Suomessa. (Mistä olet kotoisin? 

Entä vanhempasi? Missä olet asunut ja missä käynyt mitäkin koulua?) 
2. Mitä kieliä olet opiskellut? Käytitkö Suomessa asuessasi muita kieliä 

kuin suomea ja missä tilanteissa? Miten usein? 
 

 

Oleskelu muualla: 
1. Oletko oleskellut muualla ulkomailla kuin Japanissa? Milloin, miksi, 

kuinka kauan?  
2. Millä kielellä toimit siellä? (opiskelussa, vapaa-ajalla, kavereiden kanssa) 
3. Miten paljon käytit siellä suomea/japania/englantia/muita kieliä? 
 

 

Oleskelu, työskentely ja asuminen Japanissa: 
1. Miksi olet Japanissa? Miten päädyit tänne? Milloin? (minkä ikäisenä? 

Minkä ikäinen olet nyt?) Miten kiinnostuit Japanista? (kiinnostus kie-
leen?) 

2. (Miten päädyit Japaniin töihin? Milloin aloitit? Kerro työstäsi ja työtehtä-
vistäsi.) 

3. (Miten ja milloin kiinnostuit japanin kielestä? Miten harrastit sitä?) 
4. Kuvaile eri kielten käyttöä eri tilanteissa. Mitä kieliä käytät perheen 

kanssa, vapaa-ajalla? Mitä puhut kavereiden kanssa ja mikä vaikuttaa 
kielen valintaan? 

5. Käytätkö suomea myös työssäsi, millaista se on? (päivittäin, viikottain? 
ja miten? sähköpostilla, puhumalla nettiä käyttämällä?) 

6. Millaisia jaksoja olet viettänyt Japanissa? (kuinka kauan siellä ja kuinka 
kauan välillä Suomessa?) 

7. Millaisia (miten paljon, kuinka usein) suomenkielisiä kontakteja sinulla 
on Japanissa ollessasi? 

 

Kielellinen identiteetti 
1. Kerro tämänhetkisestä suhteestasi suomen, japanin (ja englannin kie-

leen). Miten vertailisit näitä kieliä? (entä miten suhteuttaisit ne englannin 
kieleen?) 
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2. Onko jokin kieli sinulle tärkeämpi tai läheisempi? Miksi? 
3. Mitä suomen kieli merkitsee sinulle nyt kun olet asunut pitkään ulko-

mailla? Mitä äidinkieli tarkoittaa? Entä mitä japanin ja englannin kielet 
merkitsevät?  

4. Millaista on käyttää suomen kieltä, kun oleskelet välillä Suomessa? Miltä 
se tuntuu? Millaista on puhua sitä? Koetko tulevasi ymmärretyksi? 

5. Millä kielellä ajattelet? Vaikuttavatko vieraat kielet mielestäsi ajatteluusi? 
Miten?  
 

Suhtautuminen (suomen) kieleen ja käsitys suhtautumisen muutoksesta 
1. Mitä ajattelit suomesta/japanista/englannista ulkomaille lähtiessäsi ja 

mitä ajattelet nyt? 
2. Ajatteletko suomesta nykyään eri tavalla kuin ennen suhteessa muihin 

kieliin yleensä? Mitä ajattelet? 
3. Kerro millaisissa tilanteissa toivoisit voivasi käyttää suomen kieltä vie-

raan kielen sijaan? 
4. Millainen suhde sinulla on japaniin ja englantiin vieraina kielinä, ovatko 

ne erilaisia? 
5. Mitä kertoisit/olet kertonut? Oletko keskustellut (ulkomaalaisten) japani-

laisten kanssa suomen kielestä/kielistä yleensä? Mitä olet keskustellut?  
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Liite 2. Keskustelukysymykset. 

Keskustelukysymykset 

Väitöskirjan keskustelun aiheet (haastattelija) 

 

 

 

1. Miten kasvattaisit lapsesi kielellisesti? (mitä kieltä opettaisit, mitä kieltä pu-

huttaisiin kotona, millä kielellä koulutus, mitä ajattelet monikielisyydestä, pu-

huisitko useampaa useampaa kieltä lapsellesi, minkäkielistä kirjallisuutta, kult-

tuuri, tv, media, millä kielellä haluaisit lasten puhuvan keskenään) MIKSI? 

 

 

2. Mikä on äidinkieli? Onko se helppo määritellä? Oletko yksikielinen vai mo-

nikielinen? miksi, miksi et? 

 

3. Onko äidinkieli a) parhaiten osaamasi kieli, b) ensimmäiseksi opittu kieli, c) 

kieli, johon samaistut d) kieli, jolla ajattelet, ilmaiset tunteitasi parhaiten, näet 

unia? e) kulttuurin kieli?  f) eniten käytetty kieli? Mikä osaamistasi kielistä 

olisi kunkin perustelun mukaan äidinkielesi? 

 

4. Onko suomen kieli (ja muut osaamasi kielet): kommunikaation väline, lin-

gua franca, koko elämä, kansalliskieli, virallinen kieli, oma kieli, sivistyksen 

perusta, työkalu… jotain muuta? 

 

5. Mikä on suomen kielen tehtävä elämässäsi? Mitä kielellä tehdään? 

 

6. Miten suomen kieli liittyy suomalaisuuteen? Mikä merkitys suomen kielellä 

on siihen, onko suomalainen? 

 

 

 

 

7. Miten Suomen ja Japanin keskustelukulttuurit (esim. asioilla käynti, asiointi 

virastoissa, keskustelut töissä, ystävien kanssa keskustelu, neuvottelu) eroavat 

toisistaan. MIKSI? 

8. Onko ruotsin kielen opiskelu Suomessa tärkeää? miksi, miksi ei? 
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Väitöskirjan keskustelunaiheet (keskustelijat): 

 

1. Miten kasvattaisit lapsesi kielellisesti? Miksi? 

 

 

2. Mikä on äidinkieli? Onko se helppo määritellä? Oletko yksikielinen vai mo-

nikielinen? miksi, miksi et? 

 

3. Onko äidinkieli a) parhaiten osaamasi kieli, b) ensimmäiseksi opittu kieli, c) 

kieli, johon samaistut d) kieli, jolla ajattelet, ilmaiset tunteitasi parhaiten, näet 

unia? e) kulttuurin kieli? f) eniten käytetty kieli?  

 

4. Ks. erillinen paperi 

 

5. Mikä on suomen kielen tehtävä elämässäsi (mikä on muiden kielten tehtävä 

elämässäsi)? Mitä kielellä tehdään? 

 

6. Miten suomen kieli liittyy suomalaisuuteen? Mikä merkitys suomen kielellä 

on siihen, onko suomalainen? 

 

 

Kysymys 4. (erillinen paperi) 

 

Mikä/ mitkä näistä kielistä (suomen kieli, japanin kieli, englannin kieli, muu) 

ovat sinulle: 

- kommunikaatioväline 

- koko elämä 

- lingua franca = eri kieliä puhuvien yhteinen kieli 

- kansalliskieli 

- virallinen kieli 

- oma kieli 

- sivistyksen perusta 

- työkalu 

- jotain muuta? 
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Liite 3. Merkit ja merkintätavat. 

Litterointimerkinnät: 

 
. virkkeeksi tulkittava jakso 

, tauko 

((tauko)) pitkä, useita sekunteja kestävä tauko 

si- sana jää kesken 

(-) sana, josta ei ole saatu selvää 

(--) pitempi jakso, josta ei ole saatu selvää 

££ hymyillen lausuttu jakso 

@@ äänen laadun muutos 

((nauraa)) litteroijan kommentteja tai selityksiä tilanteesta 

-  poisjätetty sana 

- - pitempi poistettu jakso 

 

 

Merkintätavat analyysiosassa: 

 

LAPSI lemmat eli perusmuodot pienillä kapiteeleilla 

lapsen sananmuodot kursiivilla 

<se suomen kieli> klusterit kulmasulkeisiin 

+: mutta se että - - taulukoissa informanttien nimet erikoismerkein 

 

Semanttinen preferenssi: 

 

TAITO JA OPISKELU semanttiset luokat kapiteeleilla 

on menny (huonoksi)  sana (huonoksi) on luokiteltu toiseen luokkaan 

itse [asias] sana [asias] on tarkastelualueen ulkopuolella 

japanilaiset ei ymmärrä semanttista luokkaa edustava sana on alleviivattu 
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Liite 4. Klusterit. 

Klusterit 

Klusteri <suomen kieli on> 

747 attelee erilailla siitä suomen kielestäki. ¤:mut 
se kuitenki 

 suomen kieli 
on 

 silleil läheisin että niinkum mä, no mä 
tyk 

748 on niinku sama asia mulle niinku mie sanoin 
aikasemmin mulle 

 suomen kieli 
on 

 hirveen tärkee &: et se on se ainut , no 
ei 

749 on, ?: ulkomaalainen. ?: niin suomen kieli 
siis ?: no -, mm, 

 suomen kieli 
on 

, no niinku, heijastelen tota aikaisempaa 
va 

750 piskelemaan. $: minkälainen $: hyvin vaikea - 
$: minkälainen 

 suomen kieli 
on. 

 että se on, omallainen kieli, jossa on nii 

751  työ, työkalu. +: sivistyksem perusta, no suomi 
on tietenki, 

 suomen kieli 
on 

 tietenki sivistyksem perusta. että, kyllä 
m 

752 ystä, €: , niin niin niin $: myöskin. - €: tuota 
miksi muute 

 suomen kieli 
on 

 isolla japanin kieli on isolla mutta eng-
lan 

753 , !: vaikka luultavasti sitähän se just tarkottais 
et sit se 

 suomen kieli 
on, 

 haihtumassa ku , sitä ei ennää tämmö-
set va 

754 an merkitsee just sitä että, entist selkeemmin 
kokee että se 

 suomen kieli, 
on 

 nimenomasesti o- osa niinku omaa 
identitee 

755 mitä valmiiks on tähäl laitettu näitä tota, käsit-
teitä niin, 

 suomen kieli 
on, 

 on on mulle tota, kommunikaatioväline, 
oma 

756 kuun tulee mielee. ¤: joo, no, jos mä nyt sanon 
näistä niin, 

 suomen kieli 
on, 

 no kommunikaatioväline, tietenki, ku 
sillä 

757 hvasti sitä mieltä että, samaistumisaspektinkin 
kautta niin, 

 suomen kieli 
on 

 se mun äidinkieli. ja, no unia nyt nään 
ain 

758  muuttua vähän, tai tai että ei se välttämättä 
totta kai se, 

 suomen, kieli, 
on, 

 iso osa sitä suomalaisuutta mutta eihän  

759 i taivutetahan niin, +: tällä lailla niin, mum 
mielestä niin 

 suomen kieli 
on 

 tavallansa menee mum mielestä kriisiin 
täss 

760 ehen oikeius nii sit saa mennä joka paikkaan. 
@: minkälainen 

 suomen kieli 
on. 

 öö, suomen kieli on, aika kovaa kuulos-
taa  

761  lauseessa sama ja. niin on joutunu, mietti-
mään niin kai se, 

 suomen kieli 
on 

 sillein niinku pysyny täällä. €: että, sikä 

762             %: joo %: öö no lähetäänkö suomen kie-
lestä. öö, 

 suomen kieli 
on 

 oma kieli. %: öö, englanti, englanti se 
no s 

763 sehä perustuu täydellisesti suomen kielee. @: 
et se et mulle 

 suomen kieli 
on 

 helppo lukea mite sitä kirjotetaa nii on 
ja 

764  ainam me naureta, ainaham me naurettaa 
sitä et miten meijän 

 suomen kieli 
on 

 menny huonoksi &: täytyy sit kolmel 
kieleel 

765  @: rakastettavan ihana. @: et se on niinku 
enemminki et ku, 

 suomen kieli 
on 

 varmaa se mihi mä sitte vertaan kaikkia 
mui 

766 e että tietenki että mitä se, suomen kieli sit-
tem merkitsee, 

 suomen kieli 
on 

 tietenki sellanen niinku, pysyvä, pe-
rintö,  

767 saa mennä joka paikkaan. @: minkälainen suo-
men kieli on. öö, 

 suomen kieli 
on, 

 aika kovaa kuulostaa venälä-, venäjältä 
ka 

768 mmärtää et &: et mitä, mitä, niinkun, he sa-
noo mut et tuota, 

 suomen kieli 
on, 

 aika vaikee jos ajatellaan &: ajatellaan n 

769 men kielellä, jos vähän, niinku, vitsillään puhu-
taan. mutta, 

 suomen kieli 
on, 

 se kuullostaa ulkomaalaiselle ainaki mi-
tem 

770 destaan. *: ja se oli hirveen kiinnostavaa sitte. 
mm *: , no 

 suomen kieli 
on 

 tietysti tärkee. *: öö, mulle se on, identi 

771 et sie oot semmonen kauhea niinku, lingvis-
tiikkanörtti joka, 

 suomen kieli 
on 

 kaikki minulle. $: joo ja mä en suostu 
puhu 
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772 äkkikseltään tuntuu. vaikka kanjeja onki nii ju-
malattomasti. 

 suomen kieli 
on 

 mielenkiintonen kieli, toisaalta et ku 
suom 

773 ensä aina, kerron vaan siitä ja, kaikki, monet 
tietääki että 

 suomen kieli 
on 

 tosi vaikia oppia. justiinsa näitten, taivu 

774 ku siinä vaiheessa jo. *: , joo \: , kansalliskieli, 
niin no 

 suomen kieli 
on 

 -, kansalliskieli. mut, niinku, sanoin et m 

775 t tälläänen juttu että, mä tietenki yleensä ker-
ron sen että, 

 suomen kieli 
on 

 japanilaiselle, japanilaiselle helpompaa, 
o 

776 kans minä, selviydyn. enlganti om mulle sitte 
tämä, arki. ja 

 suomen kieli 
on 

 sitte enemmänki tämmönen, melekein 
muistoje 

777 sanon &: näin &: koska ties ku se om mun oma 
äidinkieli. et, 

 suomen kieli 
on 

 se millä mä pystyn kaikkein, parhaim-
min, il 

778 a, kuinka, ylpeä siit et mä olen suomalainen. ja 
mä pidän et 

suomen kieli 
on 

kaunis kieli “:vanhaan aikaan, nelkyt 
vuott 

779 : kuinka sitä pitää sanoa ja kuinka et, mutta, 
mä pidän, et, 

 suomen kieli 
on, 

 kaunis, ja varsinki se niinku, se vanha ki 

780 iinku kuusvuotiaasta. %: mutta niin niin kai se 
japa-, jap-, 

 suomen kieli 
on 

 salainen ase japani on se toi tota, se on 
s 

781                                          *: no mulle ainaki  suomen kieli 
on, 

 näistä, oma kieli ja, kansalliskieli. tule  

782 : no, vielä jos sum pitäs sitte kertoo että millai-
nen, kieli 

 suomen kieli 
on 

 niim mitä sä sanosit. +: no suomi on 
niin n 

783 ieli niim, mä sanoin että se on se salainen 
ase. %: ja nyt - 

suomen kieli 
on 

 niinku salainen ase, ja englanti ja japani 

784 pi se suhde, että ainakin, reilu kakskymmentä 
vuotta. +: ja, 

 suomen kieli 
on 

 tietenki sitten aivan, toista luokkaa että  

785  mä oon sataprosenttisesti suomalainen. - sitä 
kautta niinku 

 suomen kieli 
on 

 semmonen, +: niin no, £: elämän kieli. 
+: m 

786 nen kieli suomalai- suomessa ainaki suoma-
laisten kieli että, 

 suomen kieli 
on 

 niin, no - kyllä mä nyt tietenki yleensä 
sa 

787 ytä “:englannin kieli mä en käytä !:nii “:sillä ta-
valla !:no 

 suomen kieli 
on, 

 esimerkiks nyt että se om mulle sem-
monen k 

788  mä kuitenkin mainitsen aina aluks niinku re-
hellisesti et et 

 suomen kieli 
on 

 on vähäv vaikee. #: että niinku pitää 
nähdä 

789  niinku välinearvo. ¤: aa #: et, se on niinku, 
elikkä niinku 

 suomen kieli 
on 

 semmonen niinku, siinä on semmonen 
tunteell 

790  sanoo suomeksi. että tavallansa niin vois, aja-
tella että se  

suomen kieli 
on 

silti jonkullainen niinku kultakanta, että, 

791  mielenosotuksia, “:sitä ja tätä että, näin, 
mutta, ko- ano, 

 suomen kieli 
on, 

 kansalliskieli, oma kieli sivistyksen peru 

792 uomi oj jääny nopeesti taka-alalle ja, se suo-
men kieli [erisnimi]:n 

 suomen kieli 
on 

 nopeesti huonontunu tässä viimesen 
vuoden k 

793  ja henna ja aho ja, €: niitä löytyy ihan hirviäm 
paljon. €: 

 suomen kieli 
on, 

 valtavan rikas alkukantaiskieli. €: - tuoh 

794 n, siinä on taas se, japanin kieli on, +: enem-
män pääosassa. 

 suomen kieli 
on, 

 se että, mä, kerrav viikossa taikka ehkä j 

795  sitte, tää tyttö joka on kiinnostunu, englan-
nista niin, sen 

 suomen kieli 
on 

 kyllä kärsiny että se ei, pystyp puhu-
maan s 

796 puhutaan, tai siis kerron, lähes aina mitä ker-
ron on se että 

 suomen kieli 
on, 

 tosi vaikia, ja sitte kerron syitä että me 

797 ust et niinku mä, vähä aikasemmin ku sanoin 
että mä pidän et 

 suomen kieli 
on 

 hirveen kaunis kieli “: kus sitä puhutaan 
k 

798 hyötyä €: itellä tullee aina jotenki se toive että 
ku, että, 

 suomen kieli 
on 

 niin nopia oppia lukemaan. €: että, ku 
vars 

799 t, mäki niinku, olin, kuten muut suomalaiset et 
mä uskoin et 

 suomen kieli 
on 

 niinku, \: maailmav vaikein ja, \: mut sit  

800 sinällää tavalla tärkeä £: mutta niinku paino 
kuitenki että, 

 suomen kieli 
on 

 se ykköskieli. £: joo. £: paha kysymys nii  
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801 illon yleensä niinku heti alus mä sanon että 
että tota, että 

 suomen kieli 
on, 

 niinku eurooppalaiseks kieleks vähän 
niink 

802 ettajien englanninkielentuntejaki om, mulla 
sittej joo !: no 

 suomen kieli 
on 

 hyvin vähästä. sillee että mitä nytten, 
jon 

803 luisaa ¤:joo ¤:joo ¤:suomen kieli, no ¤:sitähä 
sanotaan että 

 suomen kieli 
on 

 hyvin vaikea ja monimutkanen ¤:että 
niinkö  

804 eitsemän veljestä. +: että sinänsä niin vaikka 
mä sanon että 

 suomen kieli 
on, 

 lähinnä sitä sukulaisten kans niin, kes-
kus 

805 eni vielä aivan täysin, suomalaiseksi ja sillein 
niinku että 

 suomen kieli 
on 

 se mun ykköskieli. £: mutta, mitä eng-
lantii 

806 lenkiintosta ja tulee semmosia ahaa-elämyksiä 
ja, ja niinku, 

 suomen kieli 
on, 

 semmonen niinku, semmonen tota 
semmonen ka 

807 ea kyllä. ?: että mulla on kai semmone, mieli-
kuva nuorena et 

 suomen kieli 
on 

 niiv vaikeeta että, tuskinpa ulkomaalai-
set  

808 li plus sit et se, ympäri-, ympäristön käyttämä 
kieli “: mut 

 suomen kieli 
on 

 se lähtö kummiski “: kummiski että, on 
läht 

809 ämää ei !: ennää oo ilman, et mä tarvin nää 
kaikki kolme. !: 

 suomen kieli 
on 

 mulle tämä, kieli, jolla mä pidän Suo-
meen,  

810 kää. @: siis se on, siis mul on itellääki iha sellai 
olo et, 

 suomen kieli 
on 

 hirveev vaikee. @: et ku, mä en oo vie-
läkää 

811 koskaa niinkun suomen kieltä kohtaa sillei et, 
jumankauta et  

suomen kieli 
on 

 ois jotenki kauhee tai aivan niinku, @: 
rak 

812  tyttökaveritki myös että, ja se on kyllä tiedos-
taa sen että 

 suomen kieli 
on 

 tosi vaikia. mutta sitte niinku yksittäiste 

813 panistakaa ja näi edespäin niim mä luulin, mä 
ajattelin että 

suomen kieli 
on 

 semmonen hyvin eksoottinen kieli. #: 
ja, sa 

814 hh, japani , mut, tota, tota mä en oikeen osaav 
vastata että 

 suomen kieli 
on, 

 tietysti tärkee, koska mä, pystyn, kes-
kust 

 

 

Klusteri <että suomen kieli> 
 

166 itellä tullee aina jotenki se toive että ku,  että, suomen 
kieli  

 on niin nopia oppia lukemaan.  

167  mä ymmärsin sen, siinä mielessä että jos 
vaikka, sanos 

 että suomen 
kieli 

 tai englannin kieli on sivistyksem pe-
rusta, ni 

168 puhutaan, tai siis kerron, lähes aina mitä ker-
ron on se 

 että suomen 
kieli 

 on, tosi vaikia, ja sitte kerron syitä että 
me 

169 eni vielä aivan täysin, suomalaiseksi ja sillein 
niinku 

 että suomen 
kieli 

 on se mun ykköskieli. £: mutta, mitä 
englantii 

170 ensä aina, kerron vaan siitä ja, kaikki, monet 
tietääki 

 että suomen 
kieli 

 on tosi vaikia oppia. justiinsa näitten, 
taivu 

171 e puhut saamea ei tarkota. ja, niinku tämä jo 
tekee sen 

 että suomen 
kieli 

 ei ole suoraan sidoksissa siihen suoma-
laisuute 

172 sinällää tavalla tärkeä £: mutta niinku paino 
kuitenki 

 että, suomen 
kieli 

 on se ykköskieli. £: joo. £: paha kysy-
mys nii  

173  +: jos ei sais jos sillai laittoo että, jos sanota-
han  

että, suomen 
kieli 

 nyt jostaki syystä katoos tykkänänsä 
että niin 

174 nii “:mut, se et sitte, sillon ku, Suomi, julistaa 
sen 

 että, suomen 
kieli  

vaan, ei oo ru- ano ka- e- me emme ole 
kakskie 

175 hh, japani , mut, tota, tota mä en oikeen 
osaav vastata 

 että suomen 
kieli  

on, tietysti tärkee, koska mä, pystyn, 
keskust 

176 ns ja, sukulaisten kans mä haluan puhuus suo-
mee. !:  

että, suomen 
kieli 

 !: se on niinku side, kotimaahan !: 
koska, mä  
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177 illon yleensä niinku heti alus mä sanon että 
että tota, 

 että suomen 
kieli 

 on, niinku eurooppalaiseks kieleks vä-
hän niink 

178 a joo joo &: joo &: joo &: hyvin hyvin harvoin  että suomen 
kieli, 

 no ensimmäiseks suomen kieli. se on 
mulle  

179 ähän tuohon vastais kyllä niinku sanosin tällä 
hetkellä  

että suomen 
kieli. 

 +: em mä -, mä sanosin kans et koko 
elämä ei  

180 panistakaa ja näi edespäin niim mä luulin, mä 
ajattelin  

että suomen 
kieli  

on semmonen hyvin eksoottinen kieli.  

181 luisaa ¤:joo ¤:joo ¤:suomen kieli, no ¤:sitähä 
sanotaan 

 että suomen 
kieli  

on hyvin vaikea ja monimutkanen  

182  tyttökaveritki myös että, ja se on kyllä tiedos-
taa sen 

 että suomen 
kieli 

 on tosi vaikia. mutta sitte niinku yksit-
täiste 

183 i, isostis sanottu, sana. !:niim mutta kielenä, 
siis et 

 että suomen 
kieli  

japanin kieli englanninkieli että, “:- ano 
vai 

184 t tälläänen juttu että, mä tietenki yleensä ker-
ron sen 

 että, suomen 
kieli 

 on japanilaiselle, japanilaiselle helpom-
paa, o 

185 eitsemän veljestä. +: että sinänsä niin vaikka 
mä sanon 

 että suomen 
kieli 

 on, lähinnä sitä sukulaisten kans niin, 
keskus 

186 nen kieli suomalai- suomessa ainaki suoma-
laisten kieli 

 että, suomen 
kieli 

 on niin, no - kyllä mä nyt tietenki 
yleensä sa 

 

Klusteri <se suomen kieli> 

 
222 da mutta se ei niinku tunnu luontevalta ja, 

tuntuu niinku 
 se suomen kieli  että £: niin niin +: tämä ajatus jos sen 

ilima 
223 ala et tääl on hankala, tuntua, tuntea 

olonsa erikoiseksi 
 se suomen kieli  ku tääl on justiin, täällä on [erisnimi] ja 

täällä ra 
224 an merkitsee just sitä että, entist selkeem-

min kokee että 
 se suomen kieli,  on nimenomasesti o- osa niinku omaa 

identitee 
225 ilaisilla oli niinku kova kiinnostus siitä ja, 

että miltä 
 se suomen kieli  kuulostaa. $: mutta, harvoille niinku 

jää semm 
226 siitä suomen kielestä ku japanilaiset kysyy 

että, no onks 
 se suomen kieli  vähän niinku ruotsi tai norja no ei tosi-

aankaa 
227  on se semmonen, öö, itelle se on kuitenki 

hirveen tärkee 
 se suomen kieli  et millä sen sais niinku lapsesa piettyä 

niink 
228 , !: vaikka luultavasti sitähän se just tarkot-

tais et sit 
 se suomen kieli  on, haihtumassa ku , sitä ei ennää 

tämmöset va 
229  Suomessa niim minusta oli iha, järkyttävää 

ei ainoostaan 
 se suomen kieli  se että mie ymmärsin, mie olin kerran-

kin nyt s 
230 !:mut jos opetus on ruotsin kielellä kuule 

niin siinä jää 
 se suomen kieli  melko vähälle. riippuu koulusta riip-

puu koulus 
231 tta Suomessa mä en tiedä kuinka Suo-

messa nyt sitte, kyllä 
 se suomen kieli,  mum mielestä osa, on niinku, suoma-

laisuutta,  
232 teemi pitäis niinku kehittää. +: että siinä 

mielessä ehkä 
 se suomen kieli  vähä niinku, tuntuu japaniin ja englan-

tiin ver 
234 nä tuu mitään vastakulttuurishokkia. eikä 

se mum mielestä 
 se suomen kieli  nyt sillä lailla, oo tuntunu, oudolta, 

ehkä ni 
235 rellä tietenki on sitte ne kaikki, mahdolli-

suudet, oppia 
 se, suomen kieli  sanotahan että kuudes kuukaudes, 

sitte ku se o 
236 kun, minum päässä, se saattaa olla suoma-

lainen. %: vaikka 
 se suomen kieli  nytte saattas olla aika huonoo mutta 

nii ?: mu 
237 oltii Suomessa kolme viikkoo nii hoksas 

että, se, tarttuu 
 se suomen kieli  iha eri lailla, *: ku muitten lasten 

kanssa ni 
238 tavallansa niinku kuriositeettina kiinnostaa 

että kuinka 
 se, suomen kieli  oli noin sata vuotta sitten, Nisk-, kun 

se Nis 
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239 hemmalla että, ?: suomi oj jääny nopeesti 
taka-alalle ja, 

 se suomen kieli  [erisnimi]:n suomen kieli on nopeesti 
huonontunu täss 

240 siitä et onks se nii hyvää vai ei. et ehkä se 
on enemmäki 

 se suomen kieli  et se siin, ku jokaise- jokaikises näis 
kieles 

241 ensä tämmösenä suomalaisen, japanilai-
sena. jollon se ehkä 

 se suomen kieli,  voi sitten ollaki semmonen, tärkeä, €: 
hänell 

242  lauseessa sama ja. niin on joutunu, mietti-
mään niin kai 

 se, suomen kieli  on sillein niinku pysyny täällä. €: että, 
sikä 

243  mitääm mahda että. +: mutta, se että tie-
tenki että mitä 

 se, suomen kieli  sittem merkitsee, suomen kieli on tie-
tenki sel 

245  muuttua vähän, tai tai että ei se välttä-
mättä totta kai 

 se, suomen, kieli,  on, iso osa sitä suomalaisuutta mutta 
eihän  

246 is itestä, niin kyllä siellä sisällä, kaikista 
vahvimpana  

se suomen kieli lopulta ois. vaikka tällä hetkellä, onki, 
japa 

247  sanoo suomeksi. että tavallansa niin vois, 
ajatella että 

 se suomen kieli  on silti jonkullainen niinku kultakanta, 
että, 

248 , ne ensimmäiset vuodet mitä oli Japanissa 
niin ei s-, ei 

 se suomen kieli  ollu sillä lailla, arvokas. mutta sitte 
varsin 

249 e, a- alkuperänen oma kieli #: äidinkieli ¤: 
juu, mul oli 

 se suomen kieli  mutta vois, tuosta japanin kielestäki 
tietenki 

250 . mutta tuota, kyllä se kuitenki niinku aja-
tuksissaki on 

 se, suomen kieli.  mikä se oli tarkaan ottaen se kysymys. 
€: teh 

 
Klusteri <japanin kieli on> 

 
303 sitä, mut mä epäilisin että ku tota ni,  japanin kieli, 

on, 
 tota nii, lausunnaltaan, sitä lausutaa h 

304  japaniksi selittääm mitää. tietysti muj  japanin kieli on  hyvi huono, muutenki mutta, kyllähän  
305 mutta, kyllä se tarkottaa sitä että se  japanin kieli on  siinä aika vahva, osuus, jos puhutaan  
306 kaiken mitä tapahtuu siellä. €: mut  japanin kieli on  aina semmonen että jos japania tulee  
307 . $: että siinä mielessä niinku, jotenki,  japanin kieli on  niin kiero, jollain tavalla. $: et suoraa  
308 tulee ensimmäisenä. €: kieliä €: no siis  japanin kieli on  justiin tämä että ku se, tänne tullessa ol 
309 hyvin ruosteessa mutta, japa- *: nii nii,  japanin kieli on  tällä hetkellä varmaan vahvin. öö että *:  
310 mä sitä edes oppisin kunnolla. ?: että muj  japanin kieli on  niin huonoa että tuota, öö että niinku kie 
311  sivistyksem perusta minulle aika paljon  japanin kieli on  sivistyksem perusta koska mä olin niin  
312 lähellä &: ja ehkä tulee ystäviks mut  japanin kieli on hyvin etäinen kieli. &: jos verrataan näin 
313  ainoostaan oikeestaan toi niinku, toi,  japanin kieli on  se mutta nyt ainoo mikä tuntuu  semmo-

selta työkalulta 
314  tota nii nyt ku mä oon Japanissa nii muj  japanin kieli on  paljo vahvempi, ja nyt mä oon koko ajan  
315 siihe englantii. et ,nii et siinä mielessä se  japanin kieli on  a-, ei oo nii usein lingua franca kuitenka 
316 okei et se on niinkun, perustaa, olisko se,  japanin kieli on  kommunikaatioväline, “:virallinen kieli, j 
317 tuota miksi muute suomen kieli on isolla  japanin kieli on. isolla mutta englannin kieli om pienellä 
318 tätä, ympäröivää niinku ympäristöä, jossa  japanin kieli on  se, niin sanottu kulttuurin kieli #: näim  
319 taas mitä mä puhun niin, siinä on taas se,  japanin kieli on, +: enemmän pääosassa. suomen kieli on,  
320  @: niin tota nii öö, mum mielestä  japanin kieli 

on, 
 joko, about samassa ku suomi tai vähän  

321 mieluumin niinku kuitenki, jotenkis se  japanin kieli on  jotenki niim monimutkanen sillein että sii 
322 muuta haluukaa ku pois täältä &: joo, ja sit  japanin kieli 

on, 
 no, se, siin on kaks puolta. et toisaalt  

323 asiaa paljonki ehkä miettinym mutta, no  japanin kieli on, se on, ehkä semmonen hyvin niinku oma,  
324 vuotta, niin saattaa olla että mun  japanin kieli 

on, 
 seittemänkymmenen vuoden päästä pa-
rempi  

325  synonyymina taikka verbinä. +: ja japanin,  japanin kieli on  mum-, lopuksi kanssa aika, joustava siinä  
326 mä aloin niinku että minkähällainen mun  japanin kieli 

on. 
 !: ja sitte ku on näitä testejä sitte ulk 

327  tehty, niin sitä pittää. €: €: ja tuota, okei,  japanin kieli on  sitä ja oma kieli se ei ole se ei oo sivis 
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Klusterit <englanti ja japani> 

 
114 ja nyt - suomen kieli on niinku salai-

nen ase, ja 
 englanti ja japani  on edelleen niitä työ, ne on japani nyt-

ten niin se o 
115 anat, jonku, kanssa puhuessa nii on 

tavallaan se 
 englanti ja japani  sitte. et sitä ei oo eritelty että kumpaa 

puhutaa et 
116 rkee @: mulle on paljon tärkeempi se 

että mul on 
 englanti ja japani  , ja pystyn niitä hyvin käyttämään mua ei 

auta suomi 
117 hun suomia se on sitä, minun suo-

mia. %: mutta ne 
 englanti ja japani  ja kaikki muut kielet ne on työkaluja. %: 

että niin, 
118 en kannalta tällä hetkellä totta kai tär-

kein on, 
 englanti ja japani  että suomi ei oo sinällää tavalla tärkeä £: 

mutta ni 
119 sillon tällön, kai mennee sekaan mutta 

tuota. €: 
 englanti ja japani  -- €: siis yleensä, yleensä seki on englan-

tia tai su 
120 i on se, oma äidinkieli. ja sitten ov 

vaan nämä, 
 englanti ja japani  jota puhhuu. €: puhuksie ruottia. $: no 

en. €: hyvä  
121 nnalta lähempänä kum mitä taas sitte, 

esimerkiks 
 englanti ja japani,  tai suomi ja englanti. $: et vaikka se ään-

täminen o 
122 iaki täällä Japanissa. eniten käytetty 

kieli on, 
 englanti ja japani  ehdottomasti. #: kyllä mä kans sanosin 

että ainaki t 
123  alkanu, ajattelemaan nyt ulkomailla 

ollessa. $: 
 englanti ja japani  no, om, pakko pakko kerran puhua eng-

lantia nii, ja j 
124 valla muille kielille €: elikkä $: no, no 

no no, 
 englanti ja japani.  en osaa parhaiten. enkä ole ensim-

mäiseksi oppinut.  
125 japani on niinku tosi, lähekkäin. £: 

mutta sitte 
 englanti ja japani  se on, aika erilaista sen nyt huomaa ku 

kuulee joitt 
126  arvoa tällä hetkellä *: että kyllä niinku 

se on 
 englanti ja japani  sitte ja suomi tietysti, omana äidinkie-

lenä, *: on n 
127 e &: &: &: kielinä &: okei joo, no, eng-

lanti, no 
 englanti ja japani  ne on mum mielest ne on niinku molem-

mat sellasii hyv 
 
Klusteri <se japanin kieli> 

1 174 stää *: joo \: siihe englantii. et ,nii et siinä 
mielessä 

se japanin kieli on a-, ei oo nii usein lingua franca kui-
tenka 

1 175 nu silleki antaa niinku tota nii et okei, et, ote-
taan nyt 

se japanin kieli kanssa sieltä j,a suhtaudutaan siihen 
niinkun 

1 176 i. +: mutta sitte taas mitä mä puhun niin, 
siinä on taas 

se, japanin kieli 
on, 

+: enemmän pääosassa. suomen kieli 
on, se 

1 177 ksen perusta, aa okei et se on niinkun, perus-
taa, olisko 

se, japanin kieli on kommunikaatioväline, “:virallinen 
kieli, j 

1 178 sa on. \: joten se, melkein sitte, jää niinku, öö 
esteeks 

se japanin kieli siinä et jos \: ollaanki satutaa olemaa 
vähä  

1 179 iinku anime ja manga jäi vähä emennä taka-
alalle ja sitte 

se japanin kieli itsessää niinku nous siihen, #: kiinnos-
tuksen 

1 180  tulee käytettyä joka päivä eri tilanteissa. 
niin, o- on 

se, japanin kieli ov varmaan niinku tärkein kieli tällä 
hetkell 

1 181 kottaa ¤:että mieluu- mieluumin niinku kui-
tenki, jotenkis 

se japanin kieli on jotenki niim monimutkanen sillein 
että sii 

1 182  sev vähemmin henkilökohtasempi. vaan se 
on jotenki että, 

se japanin kieli ei oikeev vastaa sitä mitä haluaa välit-
tää, a 

1 183  on niinku, lapsi käy tuota nii päiväkodissa, 
niin, kyllä 

se japanin kieli dominoi sitte aika paljo, sitä lasta. </: =,  

1 184 e on monikielisyyttä. mutta, kyllä se tarkot-
taa sitä että 

se japanin kieli on siinä aika vahva, osuus, jos puhu-
taan puhe 

1 185 lleni ja ku mä en oikeen tienny enää siin ko-
hassa et onko 

se japanin kieli itse asias, niin hyvä ajatus. et ku mä 
kandin 
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1 186 n puhua ihmisten kanssa niim mun oli pakko 
niinku oppias 

se, japanin 
kieli. 

!: ja sitten se ei ollu se, sillä tavalla pa 

 

Klusteri <englannin kieli on> 

 
422  jos vaikka, sanos että suomen kieli tai  englannin kieli on  sivistyksem perusta, niin siinä 

mielessä 
423 usein sanon että ku, tarvii hashia !: 

syödessä että, 
 englannin kieli on  teilles semmonen. !: mä ite 

niinku koen  
424 @: et siin on e- edes mulle jotain haas-

tetta, @: et 
 englannin kieli on  niinku mulle haastetta koko ajan 

siinä j 
425 kaikkee mahollista, luen englanniks. 

niiv varmaa se 
 englannin kieli on  myös, pitkälti sivistyksem pe-

rusta.  
426 alle soittaa että kuinka tää nyt sano-

taan tai, “: näin “: et 
 englannin kieli on  täysin, vieras kieli. “: en, en ano, 

ei  
427 öö, se on se on aina se pohja, ja siihem 

mä sitte vertaan et 
 englannin kieli on  periaattees, et aina ku mä, kuvai-

len jot 
428 aiset ite sannoo ja näinikkään et ei mi-

tään käännettyä. !:ja 
 englannin kieli on  siis kommunikaatioväline työkalu 

oma kie 
429 äistä, oma kieli ja, kansalliskieli. tule 

ehkä ensimmäisenä. 
 englannin kieli, on,  työkalu. mielenkiintosta koska 

mä oon  
430 e on tärkiä, paljo tärkeempi taito ku 

englannin kieli. koska 
 englannin kieli on  edelleen semmonen, niinkun, 

että se ei o 
431 n japaniinkin. ¤: joo #: et mä pidän 

niinku kielenä siitä on 
 englannin kieli on  puhtaasti sil ov vaan niinku, väli-

nearvo 
432 ku on pak- pakko myöntää että että 

tota, englannin kieli ja, 
 englannin kieli on  esim suomen kieltä puhuville pal-

jon helpompi 

 

Klusteri <suomi ja englanti> 

 
1 242 esimerkiks englanti ja japani, tai  suomi ja englanti.  $: et vaikka se ääntäminen on lä-

hellä, suomi ja j 
1 243 mie en ajattele et okei et nyt on 

niinku 
 suomi ja englanti  on täs asemas ja japani on täs 

asemas  
1 244 et se on aivan &: et ts, et sillä taval 

ne 
 suomi ja englanti  on aika samas, niinku samas sa-

massa asemassa  
1 245  sitä, sitä mie en oikeen osaa oma 

kieli 
 suomi ja englanti,  oma kieli, oma kieli, oma kieli @: 

riippuu keskus 
1 246 voisin sanoo et mun äidinkieli on 

niinkun 
 suomi ja englanti,  niinku synnynnäinen äidinkieli on 

suomen kieli ja 
1 247 @: kieli johon samaistut &: sa-

maistut, 
 suomi ja englanti  @: riippuu aiheesta &: mul ei oo, a 

mul ei taas ri 
1 248 o- oma kieli mä, sanoisin että nyt  suomi ja englanti  tuntuu molemmat niinku omilta 

kieliltä  
1 249 mie en sanois kieli vaan kielet,  suomi ja englanti  @: nii &: joo @: munki on pakko 

mennä täs tota ni  
1 250  mäkin kattoisin tässä kohtaa et 

mulla on 
 suomi ja englanti  ku englannis on eri alueet vaan, 

hyvä  
1 251 e, erilainen kieli. $: suomi ja, ver-

tailla, mm, no 
 suomi ja, englanti,  no onhan ne kaukana, sinänsä, 

mutta toisaalta, su 
1 252 sori sori @: tota, niin niin niin se 

on, 
 suomi ja englanti,  koska siin kohas se riiippuu et ke-

nen kanssa sitä 
1 253 kodin ulkopuolel nii se on tiet, 

mum mielest se on  
suomi, ja englanti,  mut sitte ilmaiset tunteitasi par-

haiten koska tot 
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1 254  mul ei riipu aiheest mul on &: mul 
ne on suomi ja, 

 suomi ja englanti  joo @: englanti, mum mielest mul 
riippuu aiheesta  

1 255 ni mie voisin sanoo et mun äidin-
kieli on 

 suomi, ja englanti  &: kosk &: koska tota, , mie pys-
tyn käyttään niitä 

1 256  ehkä ärsyyntyny tähän japanin 
kieleen että ehkä ne 

 suomi ja englanti  on sillein paljon tärkeemmät ja lä-
heisemmät. sille 

1 257 nteissa, ja, öö, ku mulla on vähä 
semmonen että se 

 suomi ja, englanti  tulee, muissa tilanteissa niin 
suomi t-, suomi tai 

1 258 ioppia yli kaiken @: hyvä ku tun-
nen verbiä ni &: &: 

 suomi ja englanti  &: joo @: joo &: joo @: ni kyl mä-
kin kattoisin täs 
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Liite 5. Semanttisen preferenssin aineisto. 

100 konkordanssiriviä jokaisesta kielestä, suomesta, japanista ja englannista. 

Semanttinen preferenssi, suomi: 

173 ätevä, heinäkuussa sai harjoteltua kolmisev viikkoa sitä, ?: suomea. ?: mutta tuota 
kyllä se niinku on pikku, hiljaa jää 

129 aa. ¤:joo joo ¤:joo ¤:en en ossaa kuitenkaan puhua ku niinku suomea englantia ja 
japania tällee ihan normaalisti ¤:että  

253 tte kum mie puhun, lähes joka viikko &: ainaki kerran viikos suomee, ja, mie tiedän 
et mie koht pääsen suomeen ja pääsen 

419 lee, #: nii tämmösis tilanteissa olis niinku hyvä jos pystys suomeks selittämään. ja 
sitte, ja sittes semmoset missä nii 

448 llaan ja, öö, mikä se on mitä on, mitä se designi on nykyään suomeks. %: ei se muo-
toilua oo - %: siellä nyt, su- suunnit 

535 s saattaa, muuttua japaniksi. siltä ajalta ¤:öö, mä kiroilen suomeksi, koska ¤:japani-
laiset ei ymmärrä mitä mä, sanon ¤: 

551 ä tiiän miten ne sanat kääntyy, %: mutta se ei vaan tuu ulos suomeksi sillä tavalla 
että siit olis mit-, siinä olis mitä 

1 030 ku ajoittain, ja, lisämausteena sitte on se että niinku että suomen kielen sanoja ei 
tuum mieleen, ja sitte alkaa käyttä 

825  huipulle ?: ne oli, kaunista kieltä. ?: että -, minkälaisia suomen kielen puhujia ne oli 
tuota noin niin, ?: käyttäny s 

912 e että tietenki että mitä se, suomen kieli sittem merkitsee, suomen kieli on tietenki 
sellanen niinku, pysyvä, perintö,  

1 080 öö niin-niin niij japanilaiset ei usein kuule sitä kumminkaa suomen kielestä, et jos 
meil om pitkä, @: tai lyhyt. ja ne  

916 n siinäki tietysti sit se että, ne ei oo tottunu viel siihen suomen intonaatioon ne ei oo 
kuullu sitä tarpeeks. @: niin  

773 itäs vielä suomen kieltä siinä ymmärtää ku äiti alkaa puhhuu suomen kieltä. !: nii se, 
sanavarasto, jäi semmoselle, et n 

1 005 llasen ihmisen, niinku näkökanta siihen joka ehkä oppis suom suomen kieltä &: et 
tota, et et, okei sie opettelet kirjaki 
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895  ainam me naureta, ainaham me naurettaa sitä et miten meijän suomen kieli on 
menny huonoksi &: täytyy sit kolmel kieleel 

1 058 erbiksi taikka synonyymiksi hyvin helpolla tavalla. +: mutta suomen kieli niin, niitä 
on niitä tiettyjä juttuja mitä om  

1 003 illon yleensä niinku heti alus mä sanon että että tota, että suomen kieli on, niinku 
eurooppalaiseks kieleks vähän niink 

1 501 ielestä se, ainaki itelle selkeemmät missä on joku muu, kuin suomi, tällä hetkellä. £: 
siis täällä. +: tähän ois muutev  

1 623 ni ehdottomasti englanti. @: &: eiks &: joo se on englanti ei suomi , k koska @: joo, 
siis englantihan se on tota ni &: j 

1 704 omia, niinku viikolloppusin, jos menee - baarii vaikka. nii, suomia tulee puhuttua sil-
lon ja sitte vanahempien kanssa ai 

1 styt hankkimaan sil, m, elantoo. @: nii, nii, ja sit tota ni suome kieli siin kohas kun on 
ne suomalaiset ryhmät mulla &: 

79 että, tai haluaisin että se menis että minä puhusin lapselle suomea ja sitte jos, vaimo 
ois japanilainen hän puhuis japa 

159 ihen, öö, *: efforttia. no ei nyt mä puhun taas, Andy McCoy -suomea. \: </: *: niin 
niin \: mua on joskus kyllä, mä muis 

239 lailla että mulla on, se unen kieli niin, öö, on se et se on suomee tai englantia mie en 
oikeestaan ennää etes niinku er 

319 ys. !:et kuuluks niitte olla täällä ja kuuluuks niitte puhua suomee tälleen täydellisesti, 
ja sit se mennee näihim maail 

397 e käy, mone-, moni asia käy, nopeemmin selittää japaniks, ku suomeks “: , ja onhan 
meillä joskus oikein tota, kuinka san 

477 se ei japaninkielises sanassa, oo avuks. $: joo $: nään myös suomeks. nii ja suurim-
maks osaks varmaa just suomeks, $: ed 

557 inku ihan jees jos, jonku kans vois, ns., jauhaa kakkaa suo- suomeksi. £: tai tällein 
näin mutta em mää niinku toivo ett 

637 v vaihetaan, ajatuksia. %: mutta me puhutaan niistä asioista suomeksi, niin, ne muo-
kataan, tuntuu siltä että se niinku a 

715 a, kuinka, ylpeä siit et mä olen suomalainen. ja mä pidän et suomen kieli on kaunis 
kieli “: vanhaan aikaan, nelkyt vuott 
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795 ämä ja englanninkielinen elämä tässä, tämän rinnalla. mun on suomen kieli mä, suo-
men kieli om myös äidinkieli mä, sanon  

875 asiat sitte sillä lailla, niinku sitä kautta. $: on ja onha, suomen kielessä paljo semmo-
sia, asioita varmasti mitä ei mu 

955 ä että se on semmone niinku, oma juttu #: niin sanotusti mut suomen kieli oma kieli 
ihan, siis, siinä mielessä että #: s 

1 115 ei halua mennä Suomehen, niin kuinka sen siinä sitte opetat, suomen kieltä. £: niin 
tuota meinasin että jos ois natiivie 

1 195 ä vaan. !: nii sillä, siinä mielessä menee, vähäseks tämä !: suomen kielen, puhumi-
nen. !: nii riippuen sitten että mitem 

1 275  $: et puhutaanko, Suomessa niinku englantia. et ei ku se on suomen kieli. suomen 
kieltä puhutaan. nii, ei niillä oo oik 

1 355 kumaan mennään, kylpyyn, mennään, suihkuun, nämä on tietenki suomen kielellä 
mutta, sitten jos puhutaan vähänkin, pitemp 

1 434  tulee niinku helpoiten suomeksi ¤:ja sit just kiroilu nii ¤:suomessa om paremmat ki-
rosanat ¤:öö ¤: no, jos sanotaan täm 

1 513 sa asuessa. ja, sitte ei ei auta muu ku toivoop parasta että suomi ja kiina kans pysyy 
jollaki tavalla sitten niinku, ta 

1 673 £: sitten ne saa Suomessa lapsen si- su- lapsi niinku, ossaa suomia, mutta sitten ne 
puhuu kotona, ehkä jotaki muuta, +: 

31 tin tyhmä olo ku se puhhuu takasi sitte iha tällasta puhasta suomea. ?: niin nii %: - ?: 
niinku yhdessä elektroniikkakaupassaki 

111 maa ja kukaa ei haluu tulla tänne ku jos ne joutuu opettelee suomea ja sit sitä ei voi 
käyttää missääm muualla. kyllä mi 

191 ano Suomen kouluun kum menee niin osa- opi-, opiskeleehan ne suomea ihan samal 
lailla, kun !:mut jos opetus on ruotsin k 

271 kolme kieltä ja me asutaa japanis eikä myö käytetä nii paljo suomee &: niin se nyt 
vaan sattuu oleemaa silleen et aivot  

350 tipahtaa nii, mm @: sit ku on suomalaisii nii sit siin on se suomekielisielt tota ni, eni-
ten käytetyks &: suomekieli, @: 

429  tota nii, ajattelemaan, että, nyt mun on pakko puhua kaikki suomeks, kaikki sanat 
on tultava sieltä niinku, oikein suom 
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510 uista että että, kysyit että ajattelekko suomeksi. mä lasken suomeksi, ?: vaikka 
yleensä ottaen ajattelen englanniksi. ?: 

589 a minusta on Suomessa käyessä on se ku käy saa käyä kaupassa suomeksi. €: mie 
aina, mie oov varmaan iha hirveä asiakas m 

669  suomalainej ja, *: ei tuu enää, hirveesti mietittyä ensiksi suomeksi mitä sanoo japa-
niksi. \: ei tietenkää - *: alkaa,  

747 siis ei se nyt surullinenkaa asia oo @: et em mä saa käyttää suomen kieltä mut ei se 
oo niinku sellai niinku et, jippii- 

827 sen oman, pienen mausteensa siihen, kuitenkin. ?: mutta eipä suomen kielellä var-
maan suurta merkitystä, maailmalla ole.  

907  oo &: ei oo ongelmii, suomen kielen kans &: &: &: joo &: &: suomen kieli juttuja, 
joo sillon kum mie puhun [erisinimi]:n kanssa, 

987 i niinku että, näin pitäs olla #: niinku et japanin kieli ja suomen kieli muistuttaa toisi-
aan jes #: ollaav vähä niinku  

1 067 inäistä, jos ei ois kieltä. !:mutta jos sä, otat sen, niinku suomen kieli ja japanin kieli ja 
sillä tavalla vaa ajattele 

1 147 men kieli että £: niin niin +: tämä ajatus jos sen ilimaasoo suomen kielellä, niin se 
tuntuu, kömpelöltä. että esimerkik 

1 227 iinku tulla sanomaa siihem mittään. !: et semmonen, semmonen suomen kielen 
pohja on !: jääny !: kotona !: kotona luultav 

1 307 na !: ku ei oo s-, sanakirjoja ja näitä mut tota, emmä tiedä suomen kielestä onks 
mulla nyt sittem muuttunu se on se, mu 

1 386 in sanoo sitä että se on työkaulu sille että mää käännän mun suomenkieliset ajatuk-
set, toisel- niin että toiset ymmärtää 

1 466 tava kieli suomi on että mä, mä jotenki tykkään nyt hirveenä suomesta ¤:joo ¤:joo 
¤:joo ¤:hmm, , jaa-a, englanti on ehkä 

1 545 äi japani päälle &: sori sori @: tota, niin niin niin se on, suomi ja englanti, koska siin 
kohas se riiippuu et kenen ka 

65 [erisnimi] tämä, suomen kielen opettaja täällä joka puhuu, sujuvaa suomea niin hä-
nen kans nyt tulee aina puhuttua pelekästään  

145 malaiset - ymmärtää heidän kieltä mutta, he ei kyllä ymmärrä suomea että, siinä on 
tiettyä ehkä kateuttaki siinä äänessä 
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225  että englantia ja kotona vaimon kans japanii ja lasten kans suomee. *: suomalaisten 
kanssa suomea, lasten kanssa suomea 

305 ella, ai ku se tulee Suomesta nii !:mä oisin voinu opiskella suomee “:- suomee 
“:just !:että tämmönen !:suomen kiellä mu 

383  arkipäiväinen, *: joo \: tilanne, *: joo \: kyllä se silti, suomeks varmaan tulis, *: joo \: 
ihan pikkasen helpommin. * 

463 t sillon se on joko englanti englanti tai, japani. &: mut en suomeks &: yksinäni kum, 
itseasias mul, ei hirveesti oo et  

543  lauseen niin, puoliksi puhua englanniksi ja puoliksi puhua, suomeksi niin se on huo-
mattavasti se vaikeampaa. +: no, iis 

623 omeksi selittää. *: jos se vastaa sun kysymykseen, nii *: öö suomeksi. *: , japani on jo 
niin automatisoitunu mum päässä 

701 t, mäki niinku, olin, kuten muut suomalaiset et mä uskoin et suomen kieli on niinku, 
\: maailmav vaikein ja, \: mut sit  

781 ielinen elämä tässä, tämän rinnalla. mun on suomen kieli mä, suomen kieli om myös 
äidinkieli mä, sanon tämän ihan suoraa 

861 kka niinku, kaikesta yrittämisestä huolimatta se lapsi osais suomen kielen vaikka 
vaan puolinaisesti, #: ja puhus täydel 

941 ävä. $: vai min- suomen kielen - €: suomen kielen tehtävä €: suomen kielen tehtävä 
on tällä hetkellä se että se auttaa m 

1 021  osaltaan [erisnimi] auttaa siinä hyvin koska [erisnimi] kysyy, siis tämä, suomen kie-
len opettaja, kysyy aina niin hämmentäviä kysymyk 

1 101 eeseen. sillon kum mä olin vielä yliopistossa niim mä opetin suomen kieltä, säännöl-
lisesti. ja mä, itseasias ihan lopeti 

1 181 t jos sä et opiskellu !:mutta sä pärjäät toisella sä pärjäät suomen kielellä, tai ruotsin 
kielellä “:ei, jos asiakas tul 

1 341 o joo !: suhde !: rakkaussuhde !: kaikkiin kieliin !: joo !: suomen kieleen !: mum mie-
lestä kieli yleensä on semmonen ni 

1 420 uhutaa ö usein ni se on niitten kolmen kielten sekotusta. ja suomes mitäköhän, ääm, 
mä en, ainam me naureta, ainaham me  

1 499 ni ku nyt alkaa olla jo niinku kolme, @: n- t- kolme kieltä, suomi englati ja japani, ni 
nyt niit alkaa vasta, ja nyt ku 
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1 579 utta englanti nyt etenkin mun elämässä. mutta lasten kanssa, suomi. elikkä se om 
myös kommunikaatioväline. öö, työkalu o 

1 659 a. %: koska, jos mää yritäm muuttaa sitä että mitem mä puhun suomia sittem mää 
en oo ennää se sama ihiminen. että se on  

95 itä sanoo että, japanin, japania äännetää hyvin paljo niinku suomea, @: nii ei, kyl siel 
on siis eroja, löytyy paljonki  

175 mine, se on sitte oppiiko vai eikö mutta että kuhan se oppis suomea ja japania että 
se voi molemmille sukulaisille aina  

255 et olis kirjottanu ees pitkään aikaan niinku, ilman öökkösiä suomee #: nii siitä huoli-
matta sä painat aata ään sijaan ¤: 

335  suti. $: on se, joka päivä on semmonen olo et voi ku, sais, suomeeki puhua. $: mutta 
en tiiä, onko tässä joku kehitysva 

413 älleen, viime aikoina Japanissa niinku mä oon, mä oon alkanu suomeks kirjottaa ru-
noja. #: ja mä nautin siitä et mä pysty 

493 n oo kiinnittäny huomiota ¤:joo. ¤:se tulee niinku helpoiten suomeksi ¤:ja sit just ki-
roilu nii ¤:suomessa om paremmat k 

573 ikoida &: niin mie en ees halunnu puhuu hirveesti s , niinku suomeksi , koska sit mä 
oisin muistanu, niinku tavallaan se 

653 öö, joskus se on, myöski suomeksi et se on aika se-, niinkun suomeksi jos mä oov vi-
hanen, %: mitehän se mennee jos mää o 

731 ä puhuv vaan suomee sitte. !: suomeen sitova, joku, on siinä suomen kielessä, . !: 
niim mä voin syödä vaikka kiinalaista 

811 tä, tekis mieli niinku sillei ihan vaan opiskella, huvikseen suomen kielioppia ¤:että 
suomee osaa puhua mutta ei tiedä e 

891 lle, €: käyäänkö järjestyksessä --, okei $: no joo käyään €: suomen kieli, mitä ne ovat 
sulle mitä, sie valitsisit näist 

971  kovasti niim mä en nyt, mä en nyt muista mitä mää ajattelin suomen kielestä mutta 
kuten mää sanoin niin se on jotenki a 

1 051 lestä muuttuu su-, kieli, puhutaanko japanin kielestä taikka suomen kielestä aika, 
aika paljom muttuu. +: kyllä mä mä nä 

1 131 joka ei oo koskaam puhunu suomia jos se haluaa todella oppia suomen kielen, niin, 
se oppii noin kahdessa vuodessa. mutta 
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1 211 työläämpää mitä japanin kielem puhuminen -, tällä hetkellä.+: no suomen kielestä 
mikä olisi nyt tälläänen juttu että, mä tie 

1 291 itä. $: vaikka ois toiselta paikkakunnalta. $: ja tavallaan, suomen kielessä on semmo-
sia sanontoja taas mitä ei missääm  

1 371 kelataa että no ni, nyt se pitää niinku, pistää toi tota nii suomen kieli siihe pääkie-
leks. @: ja sit jättää ne muut kiel 

1 450 nglanniksi, englannissa on hyvin vähän asioita, joita ei voi suomessa, suomeksi ihan 
yhtä hyvin ilmasta. €: ja ne, suuri 

1 529 nnoo että ne ei puhu nyt mutta ensimmäiseksi opittu kieli on suomi !:koska mä puh-
huin heille suomen kieltä. “: , kulttuu 

1 609 la, maailmassa &: et se on aivan &: et ts, et sillä taval ne suomi ja englanti on aika 
samas, niinku samas samassa asema 

 

Semanttinen preferenssi, japani: 

33 un tavattiin vaimon englanti oli kohtalaisen hyvä. ?: ja muj japani oli erit- e- e- etenki 
sillov vielä erittäin huonoa. 

68 e et se minuu niinku, itse asias hämmästytti, @: et miten se japani yrittää sielt @: ku 
tähäm mennes se on aina ollu eng 

159 n @: japani se on. japani se on. &: kaikkihan se on. joo joo japani japani englanti joo 
kyllä @: nii &: ja jos asut @: e 

173 japa-, se englanti, £: niin niin +: ja t- toinen on sitte se japani niim mä sanoosin että 
siinä vaihees on helpompi ylee 

239 uttamaaj jotaki josta on haaveillu. et ku sillon ku mä aloin japania opiskella niin tota, 
haaveena oli se että pystyis n 

261 n lukiol loppuun ja, e- en en varsinaisesti niinku opiskellu japania mutta kuitenki yri-
tin käyttääs sitä ja, kahtena vuo 

270  siinä tilanteessa mulla oli opettaja siinä jolle mie puhuin japania &: mut silti niim 
mie laskin ykskakskolmeneljäviisk 

504 ihdettiij japaniksi. että nyt ollaan kymmenev vuotta puhuttu japania kotikielenä. £: 
+: ja sitte tuota, työpaikalla nyt  

595 aikka englantii puhuvista maista &: nii lapset ei osaa kun, japanii @: nii &: ne ei osaa, 
ne ei joo ne ei puhu ne ei pu 
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653 onen niinku, siinä on semmonen tunteellinen suhde, niinku on japaniinkin. ¤: joo #: 
et mä pidän niinku kielenä siitä on  

713 niinku ilmasta, #: just niinku se oikee tunnetila #: nii sit japaniks niinku ei tuu mie-
leen ku vaa kolme sanaa. #: sitte 

725 tää mennä, “:sairaalat niin, m- mun täytyy, selvittää asiani japaniks. “:mutta et just 
et niinku et suomi om mun äidinki 

808 oidossa, +: päiväkodissa, missä taas on kaikki niin tapahtuu japaniksi niin, £: niin +: 
lapsen kieli on ja, aksentti ja, 

828  tuota sit kum mie oon koulussa tääl Japanissa mie ajattelen japaniksi. &: mut sitte 
kum mie taas opi opettele oota ömm, 

1 045 , hmm, mä olen, tätä asiaa paljonki ehkä miettinym mutta, no japanin kieli on, se on, 
ehkä semmonen hyvin niinku oma, pe 

1 061 ihen että nimenomaan siin mielessä että niinku, esim toivois japanin pysyvän osana, 
#: elämässään, koko elämän ja niinku 

1 097 otta niinku opiskelemassa toisella vuosikurssilla japanista, japanin kieltä opiskele-
massa niin tota nii siin kohas mulle 

1 156 stä niinku riittävä taso että, pystyy niinku kommunikoimahan japanin kielellä mut se 
ei oo mikää täydellinen taso vielä. 

1 244 ikasemmin ajatteli niinku että, näin pitäs olla #: niinku et japanin kieli ja suomen kieli 
muistuttaa toisiaan jes #: ol 

1 378 un, työntekijä koska mää ossaan japania. mää oon kohtuu hyvä japanissa. ja se on 
niinkun, ai- se on koht- aika tärkiä, n 

1 : kiinalainen #: joo ja me, puhutaan semmosta niinku, broken japanese elikkä niinku 
semmosta ulkkarijapania ja se on kan 

78 anilaisessa kulttuurissa ja \: ja nyt tietenki tän kieli on, japani. vai tarkottaako tää sit 
sen niinku sen, minkä, kult 

158 perheen kanssa, $: vietän sen ajan. et sitte, on niinku, no, japani, englanti kouluai-
kana enemmänki, mut nyt sitte ku ko 

237 tulee niinku, suomeks. nii, ja oli myös kouluaikana se että, japania, opiskellee, nii ta-
vallaa itelle äkkiä noppeesti mu 

317 iin, sitä ei tuu sitte käytettyäkään, lainkaan et se on joko japania, tai oikeestaa no 
vaimon kanssa se on ainoastaan ja 
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397 a tulee, no englantii tulee itseasiassa nyt vähemmän ku sitä japania. @: mut ku se 
englanti on kumminki siel voimakkaana 

477  puhuvat kaveritki ni ne ymmärtää kaikki helpot sanat niinku japania, @: et tota ni, 
niittenki kanssa ni mähän pystyn si 

557 : mä olen kaksikielinen. !: nii “:koska mä en osaa muuta kuj japania ja suomea. !:nii 
“:ja ajattelen, ja tällä hetkellä  

636 työssä on, sekä japanii että englantia ja kotona vaimon kans japanii ja lasten kans 
suomee. *: suomalaisten kanssa suome 

715 ellasii niinku sekamuotoja. et ku tota ni @: ku, mä tiiän et japaniks, niin tota ni, mä, 
korostan liikaa, niitä loppuja. 

795 ij joskus tulee vaa sillei että tekee mieli, sanoa joku asia japaniksi, nii, se tulee sitte 
ulos japaniksi. ja, siinä, s 

875 änsin puheet justiin eilen. niin niin kaikilla loppu se puhe japaniksi, että tuota, öö, 
niinku, watashi no waisatsu, - w 

955 in asioita japaniksi niim mä saatan ehkä mahollisesti laskea japanikskin niitä mutta 
¤: , en tiiä ¤:en oo kiinnittäny hu 

1 113  herätessäni ku muistan että hei siinä oli japania elikkä se japanin kieltä, niinku on 
siinä koska mie niinku tiiän sitä 

1 193 :et jos ne ossaa japania, nii saattaa niinku vaihella niinku japanin ja englannin välillä 
¤:et millom millom miltäki tun 

1 273 um mä olin tuota nii Englannis nii si-, siellä mä nyt alotin japanin kielen opiskelun. +: 
no tuota niin mä, tapasin niin 

1 352 at ¤:öö ¤: no, jos sanotaan tämmöne itsestäänselvä asia niin japanissa on niinkö eri, 
kirjoitusjärjestelmä ¤:ja niinkö,  

32 ot ehkä sitte, haalistuu vähäsen. +: no se oli tietenki että japani oli niinku aluksi vai-
keaa ja nyt se on tällä hetkell 

110 a että m- mie olin niitä, hirveitä ihmisiä jotka oletti että japani ja kiina - ne ov var-
maan periaatteessa sama €: että  

190 laskes sitä @: koska, em, siin siin kohas mä en tehnym mitää japanin kanssa ja sit 
mul mul oli kans yks vuos Suomessa ja  

269 irma on japanilainen ja firman sisällä jos on niin, tietysti japania !: mutta ku siellä oli 
englantilaisia, ää englannin 
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349 tenki kirjottaa #: ylös niin tota, sillom mä niinku kirjotav japania vaan niinku, aakko-
silla, lati- latinalaisilla aakkosilla. 

429 l lukenu vaan, kolmea vierasta kieltä, englantia ruotsia ja, japania. ja sitte, Japanissa 
ollessa yliopistossa nii mm, s 

509 elellä en tosiaankaan niin sen takia mä en käyttänyn, alussa japania ku emmä ym-
märtänys sitä. !:enkä osaannu itekkää , j 

589 n. ja mun tyttöystävä joka alum perin niinku ääns tosi hyvin japanii, #: nii se on alka-
nup puhuas semmosel suomalaisella 

667 ä “: japaniks “: suuri-, ano, suurim piirtei, melkein kaikki, japaniks “: ihan, sanotaan 
et jos kerran vuodessa varsinki  

747 ssa oli se että mä saatoin äitille ruveta selittämmää jottai japaniks. saatto olla että 
mä sanan, tai silleen niinku, jo 

827 mä, alkuaikoina ajattelin suomeksi, ja mä käänsin sem päässä japaniksi. *: mutta, siit 
on tullu jo niin, tavallaa että m 

907 suomeksi että auts tai sittem mä voin sanoa että ite, niinku japaniksi ¤:et se jotenki 
vaihtelee aina välillä se riippuu 

985 ä se perkele sieltä tulee ensimmäisenä. €: kieliä €: no siis japanin kieli on justiin 
tämä että ku se, tänne tullessa ol 

1 065  ¤:että jotenki emmä tiiä, jotenki tuntuu tuntuu että jo oma japanin osaaminenki 
ehkä vähä huonontunut tässä sillein. ¤: 

1 145 kielellä et on, tämmönen, keskustelukulttuuri !:no kyllä mää japanin kielellä ossaan 
keskustella “:mäki osaa, !:ja väite 

1 225 sittem mää £: lähiv vaihtoon kesken sen kurssin. £: nii siis japanin kielestä £: no hmm 
no oikeastaan en, sinällään £: s 

1 305 iim paljon, mut toden tavallansa se on kumminki silti et se, japanin kielen suhde on 
kaikista lyhin silti että se on nel 

1 384  on he ja she &: elikkä siis sukupuolem mukaan mennään &: ja japanissakin on. kare 
on niinku miehestä &: ja kanojo ni on 

15  se on se ensimmäinen päänavaus, *: muihin kulttuureihin. ja japani on sitte jotain, 
joka saattaa tulla myöhemmin. *: el 

93  niinku, näin tarkottaa. “: ano, englanti on vieras kieli “: japani on äidinkieli “: ano 
japani on kieli jota, mä käytän 
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174 lla jo niinku kolme, @: n- t- kolme kieltä, suomi englati ja japani, ni nyt niit alkaa 
vasta, ja nyt ku mä teen sitä tul 

252 omaille haluaisim mennä. \: nii \: kyllä se tekis mieli sitä japania nyt käyttää ku sitä 
on nyt kerran \: ja sit mu- mui 

332 i ymmärtäny englantia nii se pakotti, mut sitte opiskelemaan japania vähä erilä lailla. 
*: - no no englantia on tullu to 

47  on, niinkun, mä oon aika tyytyväinen että millä tasolla muj japani on %: että mä 
käytän, ylleensä menee sillä tavalla e 

141 unessa €: vaan jotaki, jotaki tyyppejä s- siksi se niinku se japani aina, tulee sieltä 
että, minkä takia tuo muka osaa j 

205 t nii se on, se on niin monel tavalla iham päivvastanen jap- japani ku englanti on. \: 
et äänirakenne on erilaine, \: ei 

284 armasti identiteettiinki. et vaikka mä puhusin täydellisesti japania, nii en tiiä, tul-
leeko sitä ikinä olemaan niinku, t 

364  ne synty, *: että määhän en omille lapsille vapaaehtoisesti japania puhu. *: ja, mä 
oon ollu, pitäny siitä päätöksestä  

444 rmaav vähintää kaheksakytviis prosenttia niinku normi viikos japania, ehkä jopa 
yheksänkymmentä, suomee, parist prosenti 

524 aa englantia, minä en osaa venäjää, niin, hänen kanssa sitte japania. $: molemmat, 
solkkaa. $: et se on, niij japania pä 

603  Japanis ja meil om molemmilla se semmo, et, ollaa opiskeltu japanii siel Englannissa, 
niin, mum mielest nyt täl hetkel  

682 nähny, joskus varmaa. mut oon nähny muutaman yume, unen just japaniks. ja, 
nähny esimerkiks, vasta ku ostin tuon, mikä s 

762  että oli joku hauska juttu tai joku, #: ja sev voi tietysti japaniks kertoa kaverille tai 
tyttöystävälle #: mulla niink 

842 sa ei niinku ajatukset tuuv vielä, €: joo ei ei mullakaan $: japaniksi, vieläkään. €: mi-
nulla minun normaalielämässäkää on 

922  sä, käännät sem mitä sä, s- yrität sanoa suomeksi sum päässä japaniksi, koska se ei 
tarkota kulttuurisesti japanilaisill 

1 000 ma. $: öö, varmaa, ensi oli, kiinnostus Japania, kohtaa, ja, japanin kieltä kohtaa. $: et 
sillä sitte niinku, just, Japa 
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1 080 nku semmoseen, kansanopistolle, niinku ¤:kerrav viikossa oli japanin tunti nii mä 
kävin sitte kaks vuotta sellasta. ¤:öö 

1 160 jotenki latina se tuntuu et se, latinan kielen opiskeleminen japanin kielen kautta on 
tosi jotenki niinku semmosta ¤:mut 

1 240  tapasta sarjakuvaa tein itse asias alu-, *: joo *: öö, ky-, japanin kielessäki on *: paljo 
semmosia kielikukkasia jotka 

1 319 notaa #: sit vaan niinku, suome- niinku su- suomalaistaa sen japaninkielisen sanan #: 
ja pistää sen siihen suomenkielen  

1 399 . ettei mulla oo mitääm mum mielestä siinä ongelmia että se, japanista tuloo niinku 
verbi, loppuosa on, - +: tai tälläst 

61 ttä se ei oo kultuurin kieli. £: ai siis mitä £: aa, s- siis japani tai englanti £: et mun, 
niinku tällä hetkellä, toki, 

125 #: tämmösiä nyt lähinnä #: lähinnä ekana tuli mieleen #: kyl japani ja suomi on, paljo 
läheisempiä, just sen takia että, 

62 i se niinku mitää intohimoi herätä, todellakaan. #: kun taas japani sitten niin, s- vie- 
vieläki, niin se se herättää in 

142 sillon tällön, kai mennee sekaan mutta tuota. €: englanti ja japani -- €: siis yleensä, 
yleensä seki on englantia tai su 

220 eita tai öö, tiettyjä juttuja mitä, esimerkiks jos sä käytät japania, *: niin, se ei riitä 
että sä, käännät sem mitä sä, 

300 puhua. #: ja niinku, sillon niinku ihan niinku englantia tai japania ni, tai siis englantia 
tai suomea, e- eiku hetkine  

380 alaisena ja, japania suo suo @: yh- keskenää @: ni, suomalaista japania &: suoma-
laista japa- ihan kum mie puhuisin sille suo 

460 iinku työkavereitten kanssa. mitä mä sanoin, englantia, siis japania, €: japania. $: 
työkaluna. €: joo mulla on se sama. 

540 nglantia kovin hyvin, niin niitten kanssa pu- tulee puhuttua japania. ja vaikka ne 
osaiskim puhua englantia niij joskus  

619 s @: joo se on t &: et lapset pystyis sit pyh- puhumaa suomee japanii ja englantii, joo 
@: englantii joo &: ja tota, , no 

698 i kaupassa käyä a-, $: tervehdykset ja, kiitokset, $: sannoo japaniks että, hyvin vä-
hän. $: ku ei sitä sillon osannukkaa 
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778 niil on erilainen tota nii, tyyli. @: niin tota, öö, se että japaniks mitään ei saa sanoa 
koskaan suoraan. @: kaiken täy 

858 ääm puhua tutkimuk-, siis tutkimuksesta en osaa yhtääm puhua japaniksi. £: no, se-
hän, siis se työreissu oli niinku [kaupunki Suomessa]:an 

938 apaniksi opetan #: elikkä niinku, selitän, suomen kielioppia japaniksi ja tota, ke- ker-
ron sitte niinku japaniksi niinku 

1 016  osaat japanii hirveen hyvin &: hyvin joo ja sit myöskin nin japanin kieli nin tota , voi 
sanoo et se on hirveen epäselv 

1 096 m paljo japanilaisia jokka ei osaa puhua mum mielestä yhtääj japanin -. +: tai hyvi 
huonosti osaa puhua japania että +:  

1 176 ämä mä voin laittaak kaikki. !:mä voin laittaa suomen kielen japanin kielen ja englan-
nin kielen jos multa otettas joku n 

1 256 nottu, sana. !:niim mutta kielenä, siis et että suomen kieli japanin kieli englanninkieli 
että, “:- ano vaikka kielenäki 

1 335 puolet ajasta englanninkielistä sivua, sen sijaa et, et tota japaninkielistä si- tuijottasin 
mutta, ja suom- suomea kielistä 

1 415  ääni miltä se näy, miten se s @: joo @: @: nii mut ne tulee japanista koska ne puut-
tuu muista &: joo nii t ,joo &: joo, 

389 one niinku, öö, lehtori lähetti mulle sähköpostia se opettaa japania siellä että niinku, 
se mielellään tulis niinku Japa 

720 ik-, pieniä asioita vaa että, mm. @: ää, mä en osaa kiroilla japaniks ollenkaa. @: tää 
on yks asia mitä mä oon yrittänyv 

semanttinen preferenssi Englanti:  

73 t sillein niinku et, ymmärrä se sana mut ku ei mummi ymmärrä englantii ollenkaa. @: 
nii, siin pitää olla kumminki koko a 

322 niinku luin, ja, eli käytännössä niinku, melkeiv vuoden luin englantia enne ku menin 
sitte kolmannelle jollonka sitte si 

418 n amerikkalainen niim mä puhun sen kanssa englantia. ¤:että, englantia mä käytän 
lähinnä niinkö internetissä ¤:ja japani 

258 em mun, tuli sellainen reaktio että pitäiskö tässä nyt puhua englantia. %: nii ?: mutta 
sitte se ehtiki jo puhumaa ennen 
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302 englantia £: mutta, siellä niinku siis joo, pääosim puhuttii englantia. £: siis joo emmä 
oo huomannu siinä mittään, muut 

107 um mä oon tänne tulin, siis sillonki puhuttiin niiku pääosin englantia, £: niin, siis mä 
en osannu ollenkaan niinku kiro 

579  sen kautta et mie, elin siinä maassa. niin sillä lailla niin englanti on mulle, hyvin tär-
kees asemassa &: joo &: &: joo  

688 englannin kieli. o- oma kieli mä, sanoisin että nyt suomi ja englanti tuntuu molem-
mat niinku omilta kieliltä mun kielilt 

613 väline &: &: lisäm lisämerkitystä lisämerkitystä &: joo , no englanti se on niinkun se 
toinen, toinen äidinkieli &: et s 

639  ja tosiaanki se tunnepuoli että suomi ja japani on rakkaita englanti, ei sinänsä ja ja-
pani japanissa on, omat vaikeuten 

893 ille kyllä japanin kielen oppiminen olis ehkä helpompaa kui, englanninkielisellä 
että. ?: esimerkiksi ääntäminen on helpompaa 

1 026 kum menin Englantiin niin, Skotlantiin, niin se kiinnosti se englannin kieli huomatta-
vasti paljo enemmän. mut se on nyt  

1 105 ttä pystyisin niinku käyttämää jotenki japanin kieltä taikka englannin kieltä, parem-
min mitä mä käytän tällä hetkellä mu 

1 123 kai kun, nyt kahestaa puhuttii suomee, tai suomen, suomen ja englannin sekoitusta 
&: sellast ihmeellistä. mut et englant 

828 inkaupas , työskentelyn. ja mie, alotin työskentelemään ton, englanninopettajana &: 
joo &: ja elikkä sitte toi tota mun  

1 496 m mun ei oo tarvinnu niinku, tulkata ja kääntää, @: tota nii englantia koskaan peri-
aatteessa et koulussaki ne rajat oli  

1 476 dä, mikäköhän siin on. mulle mulle on helpompi lukee kirjoja englanniks &: se tieto 
menee jotenki helpommin päähän engla 

1 356 an taloudesta tai, jostai tämmösestä ?: nii kyllä mä, pystyn englanniksi selittämään 
sen paremmin. ?: koska mä englantia 

1 307 ä, jos ny ottaa sen sanan suoraa, mitenkä se on kirjotetahan englanniksi niin, kuinka 
sen lausumisen kans tekee sitte. + 

1 277 let ilmaiset, no em mä tiiä ilmaisenks mä tunteita parhaiten englanniksi mutta on 
ainaki puhe ääneen englanniksi. mä aja 
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1 nyt alkaa olla jo niinku kolme, @: n- t- kolme kieltä, suomi englanti ja japani, ni nyt 
niit alkaa vasta, ja nyt ku mä te 

79 n iso Kiina ja Korea siin vieres jotka ei puhu pätkäv vertaa englantii, nii japanilaisten 
mielestä kaikki maailmassa osa 

158 proffa sano että, hei äläkää tehkö noin, +: joo £: käyttäkää englantia -. £: siellä ei 
niinku tavallaan, sallita, niinku 

238 ka, muu- muussa koulutuksessa. +: no siellä tietenkin niinku englantia että sillon 
kum mä olin, alum perin, kolme kuukau 

318 nssa pu- tulee puhuttua japania. ja vaikka ne osaiskim puhua englantia niij joskus 
tulee vaa sillei että tekee mieli, sa 

398 puhu mitään muuta ku japania. \: ei ei englantia *: ei ei ei englantia. \: okei *: että 
ainoastaa hyvin hyvin simppeliä  

478 n mä varmaan toivoin sitä että pystyis niinkun, puhumaa joko englantia tai suo-
mia. %: mutta niin se vaa johtu siitä että 

557 vain. . vai- vuonna kaheksankytkaheksan kun tavattiin vaimon englanti oli kohtalai-
sen hyvä. ?: ja muj japani oli erit- e 

637 e, erilainen kieli. $: suomi ja, vertailla, mm, no suomi ja, englanti, no onhan ne kau-
kana, sinänsä, mutta toisaalta, su 

717 heest mul on &: mul ne on suomi ja, suomi ja englanti joo @: englanti, mum mielest 
mul riippuu aiheesta se et mistä puhu 

796  semmoen niinku liekki vielä, palamassa, toisin kuj jossakin englannissa että, että 
tota, japani ja, suomi, on, niinku,  

876 sitä aina tota nii asennoitua sitte siihen että ei ne kaikki englanninkieliset ihmiset 
varmaa tiiä että mikä Tesco on. @ 

955 ä hetkellä mulle on helpompi, keskustella vaikeista aiheista englannin kielellä kun, ?: 
tota englantia nyt puhunu, ?: mi 

1 019 nku ehkä se kieli ei mulla siellä parantunu ennää sitten. €: englannin kiel- no, kato ku 
se, mie sain sen vähä sillä lai 

1 115 taan että se on paljo että minulle tuloo niinku sähköpostia, englannin kielellä ja sit-
ten, ne kysymykset, kysyn sitten,  

1 194 siäki uutisia. +: joo £: uutiset on sitte niinku suomeksi ja englanniksi. ja sitte puhumi-
nenki on suurin osa on englanti 
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1 274 on että sanotaanko että prosentti ehkä kaikista tunneista on englanniksi. ¤:että, erit-
täiv vähän ja e- ei täällä niinku  

1 354 yvämpi mut semmonen niinku, nii, varmaa vähä vetäytyvämpi ku englanniksi esi-
merkiks englanniks on kaikista niinku avoin, 

1 434 aalaisten, tuttujen kaa - niinku, englanniks puhuessa joskus englanniks ehkä, kiroil-
tua #: mutta niinku, enimmäksee varm 

31 . ja mum mielest se ov vain kaikkein mielenkiintosinta et ne englantii puhuvat et ku 
ne on kumminki ympäri maailmaa löyt 

110 ttiä aina kus sitä käyttää että niinku, tulee semmost kunnon englantia suusta. japa-
nia pystyy sit taas niinku enemmän, e 

190 a vaimo puhuu sille japania. ja me keskenään puhutaan sitten englantia tai japania 
tai, - se, katotaan kuinka paljo se j 

270 suuri piirtein, mitä asiakkaitten kanssa ja tällein !: niin, englantia hän joutu käyttä-
mään kans. !: joo !: suomea ei va 

350 jos sä et sitä kieltä puhu esimerkiks jos sä Japanissa puhut englantia, et sä ikinä 
pääse siihen kulttuuriin sillä taval 

430 etetaan lapsille vain englanti hyvin että minä puhun hänelle englantia. ?: vaimo mei-
nas oikein suuttua ja sano et kyllä s 

509 n koska mää oon aina ollu hyvä englannissa. %: mutta, se on, englanti on enem-
mänki niinku semmonen toinen kieli. että se 

589 a. nii lapsen, äidin-, tavallansa se kieli, vahvin kieli oli englanti ja ne molemmat v- 
vanhemmat puhuu, englantia. +: o 

669  päälle &: sori sori @: tota, niin niin niin se on, suomi ja englanti, koska siin kohas se 
riiippuu et kenen kanssa sitä 

749 tä kaikki on kyllä kommunikaatiov välineitä mutta niinku sit englanti ja suomi on 
enemmän semmosia niinkun, öö, luonnoll 

829 n siltä että osaa muka puhua englantia nii sitte pääsee heti englanninopettajaksi. 
¤:että eihäm multa ees katottu että o 

908 kirjoja tietenki tulee luettua, englannin kielellä. +: että, englanninkielinen kirjallisuus 
se on niin a-, se on lopuksi 

987  emmä tiiä kyl mä oon aina niinku hirveesti samaistunu siihe englannin kielee. mä 
oon aina ollu, aina siis no, yläasteel 
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1 067 s “: en, ei haluais “: ja minkä takia niin, oikein inhottava englannin kielen opettaja oli 
koulussa “: ano, se on, toisi 

1 147  englanniksi niin seki oli varovaisempaa mutta nyt se niinku englannin kielen puhu-
minen on tullu +: joo £: lähemmäs semm 

1 226 meksi. mä lasken suomeksi, ?: vaikka yleensä ottaen ajattelen englanniksi. ?: et se 
joskus menee sillai, sekasin että saa 

1 306 u sellanen että mun om pitäny opetella esimerkiksi kirjottaa englanniksi mä oon ollu 
aiva, £: surkia siinä. £: että se o 

1 386 se kie ehkä, ehkä seki on siinä että et mie pystyn kirjottaa englanniks, mie pystyn kir-
jottaa englanniks jos mie haluun  

1 466 yös niist animaatioista ja muista ku ne oli vaan tekstitetty englanniks. @: ei niitä löy-
tyny suomen kielelle tekstitetty 

15 nin kieli, %: niin, siinä tappauksessa niin, me, minä vaihan englantiin. %: elikkä ne, 
japanilaiset sitte seuraa mua, et 

94 on suomalainen *: koska ne on että, ai jaa mitäs te puhutte, englantiako *: että ei ku 
suomea ai jaa mikä se se on. *: j 

126 ssa mä puhuj japania, ylee- ¤:paljon enemmän puhun japani ku englantia ehkä, jos 
se kakskyt kaheksankyt prosenttia. ¤:mi 

222 vaimon kanssa japania, öö ulkomaalaisten kavereitten kanssa, englantia. *: mulla on 
jonkuv verran ulkomaalaisia kavereit 

286  ¤:nii sitte ¤:ne vaam palkkas mut ¤:onneks mää osasin puhua englantia ¤:joo ¤:joo 
¤:japaniksi ¤:ei täällä ookkaan engla 

382  kuvitella että, jos kolmeenkymmeneev vuotiin e-, vuoteen ei englantia puhuis sil-
lein, ?: sitä, sen, unohtais, niinku, t 

446  puhunu englantia enkä oo osannu niin hirvi-, hirveen hyviin englantia lapsena. et 
vasta ku Japaniin tulin ensmäisellä k 

541 u opiskelu mulle se on taas sem semmonen ni sen takii mul on englanti @: joo @: 
mä, mä vaa menisin aina siihe kielee et  

605 ä keskustelun avaus. *: ja, öö, jo- jos, sun, äidinkieli ois englanti, sä jakaisit saman 
äidinkielen, varmaan mä en nyt  

701 tä suomi ja japani on niinku tosi, lähekkäin. £: mutta sitte englanti ja japani se on, 
aika erilaista sen nyt huomaa ku  
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764 n kanssa juttelev vähä englanniksi kuitenkin. , on kai siitä englannista sitte loppupe-
leissä ehkä enemmän hyötyä sille.  

860 ää niinku, em mä ny niinku kommunikoinu ja ei mulla on ollu, englanninkielisiä kave-
reita ku vasta joskus, lukiossa mutta 

924 nkä arvoselle ihmiselle ja näi, !: jota ei taas nii kauheesti englanninkielessä oo että 
kuhav vaan käyttää sitä kohtelias 

1 020 än niistä Pohjoismaiden öö, äksentista siin, kun tulee englannin kieleen sitte se !: et 
emmä nyt tiedä o-, onks mu 

1 083 annin kieli om mulle työkalu, nimenomaan siinä mielessä että englannin kielellä on, 
lähinnä vaan semmonen niinku välinea 

1 179 a sillonhan sie jo, alotat sen opinnon. että me sitte tuota, englannil laitoksella on 
semmonen, fantastinen ihminen ku  

1 242 niksi ja japaniksi kum mää puhun, niim mää ajattelem myöskin englanniksi ja japa-
niksi. %: elikkä ne, mun ajatukset on, j 

1 338  englanniksi puhuttua, tai siis, olen pienestä pitäen puhunu englanniksi eniten mutta 
tuota, jotenki ku ei mulla, mie en 

1 402 täin harvoin että, mitä nyt koulussa oppitunneilla, jos piti englanniks vaikka, parin 
kanssa keskustella tai, #: tämmösi 

1 498 set tunteitasi parhaiten näet unia niim mulla tää on mä nään englanin kielellä ja mä 
nään japaniks unia. “:mä nään ja-,  

63  @: et, se oli tosi ihanaa aikaa ku siel sai asuu, ja puhuu, englantii ja opetella englan-
tii, mut tota nii, japanin kans 

142 ssa täällä Japanissa ¤:niin niitten kanssa mä yleensä käytän englantia paitsi joskus 
mä käytäj japania myös. ¤:et jos ne 

47 llem mä puhu englantii, kauhee nyt mun on iha pakko opetella englantii mua ei kyl 
kiinnostais pätkäv vertaa mut ku kaikk 

143 ä mitä Suomessa puhutaaan. $: et puhutaanko, Suomessa niinku englantia. et ei ku 
se on suomen kieli. suomen kieltä puhut 

206  jollail lailla, lähempänä et e- esimerkiksi kieliopillisesti englantia, ?: mut se ei oo, se 
on täysin erilainen niin, ?: 

303 in, kakstuhattakolme tai kakstuhattaneljä, niin me puhuttiin englantia kotikielenä. 
ja, sittev vaihdettiij japaniksi. et 
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366  englannin kielen laitokselle ku meen, @: niin sit siel vaan englantia luetaan, ja sit siit 
tulee ammatti jossaiv vaihee 

462 ri vuotta ja, joka perjantai-ilta opetin niille itse asiassa englantia. %: joo ?: nykyään 
en. mutta kyl mä käytän englan 

525  tiiä että onko se nyt kulttuurin kieltä mutta toisaalta, öö englanti on siinä mielessä, 
kätevä, kieli että se toimii jo 

621 viin, ku sitä tarvii, @: niim mä haluun sen. nii tota nii se englanti sit kasvo niinku 
siinä. @: ja, sit se oli niinku t 

685 , mutta mulle henkilökohtasesti eniten käytetty kieli on, se englanti. +: ja mulla on 
taas että, totta kai niin, eniten  

780 uojen päästä niim mää ajattelej japanista samalla tavalla ku englannista nyt. mutta 
se ov varmaav vaan se että kum mä en 

844 niin, yleensä ottaen niinku viikolloppuna niin, luen, paljon englanninkielistä ki- kirjal-
lisuutta. +: ja, sitten, mä luin 

939 ti englantia puhumaa jonku, muun kun niinku, muide o-, tota, englannin tunnilla ole-
vien suomalaisten kans. \: mut em mä, 

1 003 mutta siis se niinku, mie väitän että minun, äidinkie-, tuon englannin kielen taito on 
hyvin lähellä sitä natiivin, puhu 

1 099  et se ei oo, välttämättä suomen kieli tai japanin kieli tai englannin kieli vaan, se että, 
on kommunikaatiota yleensä.  

1 163  hyvi kun mie pystyisin, ee oma kieli suomella tai oma kieli englannilla ilmasemaan 
&: oma kieli @: oma kieli, ääh, mull 

1 258 aki syystä menee englanniksi. sitte kaikki muu ajatukset on, englanniksi, japani-, eiku 
suomeksi. japaniksi, mie varmaan 

1 322 ei japaniksi osaa voi kiroilla. €: eihän niillä ole semmosia englanniksi se kiroilu on 
semmosta, se ov vaan niinku, ruma 

1 418 ietysti sitte joideki ulkomaalaisten, tuttujen kaa - niinku, englanniks puhuessa joskus 
englanniks ehkä, kiroiltua #: mu 

1 482  osannu ei suomee puhua että ne sitte kommunikoi lasten kans englanniks. \: nii \: 
nii joo kielikylpy s-nimeeki käytetti 

174 siitä se pikku hiljaa sitte lähti kasvaa et nyt se on sitte, englantia ja japania sekasi. 
mutta aika iso osa, nykysin on 
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Liite 6. Semanttiset luokat. 

semanttinen 
luokka 
 

suomi japani englanti 

1. KIELI JA KAN-
SALLISUUS 
 
Yhteensä: 284 
 
 

kieli 26, kielen 11, kie-
lem, kielten, kielessä 3, 
kielestä 6, kieltä 8, kie-
leks, kielellä 5, kieleen, 
kieliin, KIELI 64  
 
englanti/englantihan 6, 
ne (n=suomi ja) englanti 
englantia 2, englanniksi 
2, ENGLANTI 11 
 
japani 3, japania/japanii 
4, japaniks/japaniksi 3, 
japanin 3 
JAPANI 13 
 
suomea, suomea/suo-
mee 3, se suomen (kieli),  
suomen 7, suomeksi 2 
SUOMI 14 
 
ruotsin (kielellä), kiina 
 
suomalainen, suomalais-
ten, suomalaiset, eu-
rooppalaiseks, japanilai-
set 
 
anaforiset: 
(’suomi’) sitä 
(’suomi’) se 
 
Yhteensä: 111 
 

kieli 13, kielen 7, kieltä 
5, kieliä, kielellä 2, kie-
lestä, kielessäki 
KIELI 30 
 
suomea/suomee 5, suo-
meksi, suomen 4, suomi 
2, SUOMI 12 
 
se englanti, englanti 7, 
englannin 3,  
engalntia/englantii 7, 
ENGLANTI 18 
 
japani 2, japania 3, japa-
niks/japaniksi 2, japa-
nista, JAPANI 8 
 
kiina, latinan (kielen), 
ruotsia, venäjää 
 
suomalaisten, suoma-
laista 2, suomalaistaa, 
englantilaisia 
 
anaforiset: 
(’japani’) se 2 
(’japani’) sitä 3 
(’japani ja kiina’) ne 
(’suomi, englanti ja ja-
pani’) niit 
 
Yhteensä: 84 
 

se kieli, kieli 11, kielelle, 
kielellä 5, kielen 3, kieltä 
4, kieliltä, kielee/kieleen 
2 
KIELI 28 
 
englanniks/ englanniksi 
5, englannin, englan-
nissa, englanti 2, englan-
tia 3, englantiin 
ENGLANTI 13 
 
japani 6, japania 5, japa-
niks/japaniksi 5, japanin 
2, japanissa, japanista 
JAPANI 20 
 
suomea/suomee 2, suo-
meksi 3, suomella, suo-
men 3, suomi 8, suomia 
SUOMI 18 
 
japanilaiset, japanilais-
ten, suomalaisten 
 
anaforiset: 
(’englanti’) se 
(’englanti ja japani’) se 
(’englanti’) siit 
(’englanti’) sitä 
(’englanti’) sen 
(’suomi ja englanti’) ne 
(’suomi, englanti ja ja-
pani’) niit 
 
Yhteensä: 89 
 

2. IHMISET 
yhteensä: 236 
 

lapselle, lapsen, se lapsi, 
lapsi, lasten 3, LAPSI 7 
äiti, vaimo, toiset, ((eris-
nimi)), puhujia 
 

lapset 2, lapsen (kieli), 
lasten, lapsille 
LAPSI 5 
vaimon 2, äitille, mie-
hestä, kare, tyyppejä, 

mummi, vaimon, vaimo, 
vanhemmat, lapsena, 
lasten, parin (kanssa), 
ihminen, ihmiset, ulko-
maalaisten 2, ulkomaa-
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mie 5/mä 22/mää 4/ 
minä, mua, mun 4, mum 
(mielestä), mulla, mul, 
MINÄ 40 
 
sä 4, sun, sulle, 
 SINÄ 6 
 
ne 5, niitte NE 6 
 
me 2/ myö, meillä/meil 
2, meijän, ME 6 
 
hänen, se 4, he, heille 
joka (anaforinen) 
 
Yhteensä: 78 
 

kaverille, tyttöystävälle, 
ihmisiä 
 
mie/ mäki/ mä /mää / 
määhän 29, minun/muj 
/mum /mun 7, mul /mi-
nulla/mulla / mullakaan 
6, mulle, mut 
MINÄ 44 
 
ne 3, niitten/niittenki 2 
NE 5 
 
itelle, ite, sum, sä, hä-
nen, me, se 3 
watashi no ’minun’ 
jotka ( anaforinen) 
 
Yhteensä: 74 

 

laisia, tuttujen, kavereit-
ten, kavereita, (englan-
tii) puhuvat 
 
mie/minä/mä /mää 27, 
mua, mul /mulla 7, 
mulle /minulle 3, multa, 
minun/mum/muj/mun 5 
 MINÄ 44 
 
sä 3, sun, hän, hänelle, 
me 4, te, se, sen 
 
ne 7, niille, niillä, niitten 
NE 10 
asiakkaitten 
 
Yhteensä: 84 

 

3. EPÄVARMUUS 
JA VARMUUS 
Yhteensä: 224 
 

niinku/ niinkun 16 NIIN-
KUN 16 
tota/ tuota 9 TUOTA 9, 
jaa-a 
ehkä 2, siis 4, yh-
dessä ’eräässä’, joku 2, 
jollaki, mitäköhän, mikä, 
mitehän, mitä, yleensä 
ottaen, noin, tavallaan, 
sillei,voin, olisi,ois 2, olis 
ees ’edes’, tai /taikka 5 
TAI 5 
 
Yhteensä: 55 
 

niinku/ niinkun 34 NIIN-
KUN 34 
tota / tuota 12 TUOTA 
12 
siis 10 SIIS 10, ehkä 5 
EHKÄ 5 
joku 2, jottai/jotain 2, 
oletti, varmaan, mahdol-
lisesti, 
mitä 2, minkä, miten,  
millom ’milloin miltäkin’ 
 
joko – tai, tai 6 TAI 6 
tavallaa, (en) varsinai-
sesti, oikeestaa/oikeas-
taa 2, lähinnä, jopa, 
etenki  
 
just 2, justiin, tie-
tenki/tietysti 4, 
 
Yhteensä: 94 
 

niinku/ niinkun 22 NIIN-
KUN 22 
tota/ tuota 8 TUOTA 8 
siis 5 SIIS 5 
 
varmaa /varmaan/var-
maav 5  
ehkä 6 EHKÄ 6,  
kai, olis/ois 2 
mitäs, mikä ’kysyvä’, 
minkä (takia), jossa-
kin ’jokin’, jonkuv (ver-
ran), joideki, yleensä ot-
taen, katotaan ’saa 
nähdä’, tavallaan, sillein, 
ees, lähinnä 2, periaat-
teessa 
tai/ taikka 9 TAI 9, joko – 
tai 
nimenomaan, tietenkin 
 
Yhteensä: 75 

 

4. LIIKE, PYSYVYYS 
JA MUUTOS 
Yhteensä: 196 
 

menee 2, mennään, tu-
lee [puhuttua], käy, 
käyä, käy ’hoituu’, on 
jääny, jäi, pysyy, oon (2) 

kävin, käyä, vaihella, 
vaihtelee, ruveta, pysy-
vän, loppu ’loppui’, 
aloin, alotin, alkaa, on 

tuloo, meen, menin, eh-
tiki, alotin, vaihdettiij, 
vaihan, asuu, kasvo, ei 
löytyny 
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 alkanu, alkaa, muuttuu, 
muokataan, on automa-
tisoitunu, menee, me-
nis ’käy niin’, on menny 
(huonoks) 
 
om 5, on 28, on-
han/onha 2, onks/onko 
2, oo, oov 2, ovat, ol-
laav, ei - oo 2, en oo  
OLLA 45 

 
Yhteensä: 63 
 

alkanup, puuttuu, ta-
pahtuu, mennään, välillä 
 
on tullu ’tulla jksk’, tu-
loo/tulee 2, tul-
leeko ’tulla olemaan’ 
 
oli 10, ollessa, oon ollu, 
on/ov 37, ei oo, oon 
OLLA 51 
 
Yhteensä: 70 

 
tulee 3, tullu 
 
on /ov/ onhan 38, on 
ollu, oon [ollu], oon ollu, 
ei oo 2, oli 3, olin, eihän 
ole, olevien 
OLLA 49 

 
Yhteensä: 63 
 

5. KOMMUNI-
KOINTI 
Yhteensä: 143 
 

puhua/ puhhuu 8, puhun 
2, puhhuin, puhusin, pu-
huu y3, (ne) puhuu ’m3’, 
(me) puhutaan, puhu-
taan, puhutaan, puhu-
taanko, tulee puhuttua  
PUHUA 20 
 
tämä (suomen kielen) 
puhuminen, puhuminen, 
sanon, sanoin, sanoo, 
jauhaa kakkaa, ei - tuu 
ulos, tulee, tulis  
 
selittämään, selittää, ky-
symykseen 
 kommunikatioväline, 
käännän, kirjottaa, vas-
taa, kysyy 2 
[puhhuu] takasi, runoja 
eikä - käytetä, käyttää, 
käytetyks 
käyään ’käsitellään’ 
 
Yhteensä: 42 
 

puhua 5, en -- puhu, pu-
huin, ollaan puhuttu, pu-
hutaan, puhuisin 2, pu-
huttua, puhumaa 
PUHUA 13 
 
sanon, sanoin, san-
noo/sanoo 2, sanoa 2, 
sanoosin, sanotaan 2, 
SANOA 9 
 
se puhe, kertoa, kerron, 
selitän, selvittää ’selit-
tää, kertoa’, keskustella, 
selittämmää, korostan, 
solkkaa, tulee ulos, tulee 
2 ’puheakti’, käänsin, 
kirjottav, tervehdykset, 
kiitokset, sarjakuvaa 
kommunikoimahan 
en käyttänyn, käyttää 2, 
käytän, käytät, KÄYTTÄÄ 
5  
 
Yhteensä: 45 
 

puhua/puhuu 4, puhun 
4, (me) puhutaan, (me) 
puhuttii, puhutte, ei 
puhu (m3), olen puhunu, 
ei - puhuis, (jos sä) pu-
hut, puhutaanko, puhut-
tii/puhuttiin 2, puhuessa 
2, (pystyis) puhumaa 
PUHUA 21 
se - - puhuminen, puhu-
minenki, puhe, tulee - - 
suusta, kommunikoi, 
kommunikaatiov (väli-
neitä), sanoisin, väitän, 
keskustella 2, keskustel-
laa, selittämään  
 
käytän/käytäj 4, käyt-
tää, käyttämää/käyttä-
mään 2, käyttäkää 
KÄYTTÄÄ 8  
käytetty 
 
luin, lukee, tulee luettua, 
luen, LUKEA  
tulkata, kääntää, kirjote-
tahan, kirjottaa 3, ne ky-
symykset, 
kirjallisuus, kirjallisuutta, 
sähköpostia 
 
Yhteensä: 56 
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6. ADDITIIVISUUS 
Yhteensä: 141 

kans/ kanssa 8 KANSSA 
8 
ja 30 JA 30 
myös 3, kans ’myös’, 
sitte ’lisäksi’, tämän rin-
nalla ’lisäksi’,  
 
Yhteensä: 44 
 

ja 34 JA 34 
kanssa/kans 7 KANSSA 7 
myös/ myöskin 2, 
sit ’sen lisäksi’, molem-
mat, molemmilla, kes-
kenää 
 
Yhteensä: 47 

 

ja 35 JA 35 
kans / kanssa / kaa 10 
KANSSA 10 
kans ’myös’, myöskin, 
molemmat 2, keskenään 

 
Yhteensä: 50 

7. ARVO JA LAATU 
Yhteensä: 131 
 

kaunista, kaunis, pu-
hasta, hyvä, Andy 
McCoy (-suomea), (on) 
(menny) huonoksi, köm-
pelöltä, niitten (kolmen 
kielen) sekotusta, pa-
remmat, sitova, pohja, 
vanhaan 
 
(aika) samas, (maail-
mav) vaikein, oma 2, pit-
kään (aikaan), helpolla 
(tavalla), (toivoop) pa-
rasta, samal (lailla), 
(ihan) yhtä (hyvin) 
 
semmosia 2, semmonen 
2, tällasta, tämmönen, 
tälläänen, minkälaisia 
toisella, ku 2, kun, 
kuin ’vertailu’ 
avuks, niin sanottu, 
muistuttaa 
 
Yhteensä: 37 

 

hyvä 2, oikee, broken, 
ulkkarijapania, hirveitä, 
vaikeaa, helpot, huonon-
tunut, vierasta, vieras, 
(paljo) läheisempiä 
 
tunteellinen, itsestään-
selvä, eri, muihin, 
muista, oma, omille, en-
simmäinen, toinen, toi-
sella (vuosikurssilla), tyy-
tyväinen, (kaikista) lyhin, 
erilä (lailla), monel (ta-
valla), normi (viikos) 
 
semmonen, semmosta 2, 
semmosia, tämmönen, 
tämmöne 
sekaan, niinku ’samoin 
kuin’ 
(ihan) kum, ku 2, muis-
tuttaa 
 
Yhteensä: 39 

 

hyvä 2, kunnon, [ei] pa-
rantunu, (oikein) inhot-
tava, (aiva) surkia, (sel-
last) ihmeellistä, sekoi-
tusta, helpompi 2, hel-
pompaa 2, vaikeista, 
mielenkiintosinta, vetäy-
tyvämpi, vahvin, varo-
vaisempaa, kätevä, fan-
tastinen, rakkaita, 
omilta (kieliltä), oma 3, 
sekasi 
 
lisämerkitystä 2, (hyvin) 
tärkees, asemassa, sa-
malla (tavalla), se toi-
nen, toinen, muu, 
muun ’eri, toinen’, 
muide ’eri, toinen’ 
 
kui/ kuj / ku /kun ’kuin’ 
KUIN 8  
semmost/semmosta 2, 
semmosia 2, semmonen 
3 SEMMOINEN 7 täm-
mösestä 
 
niinku ’samoin kuin’, sel-
last, onneks, hyötyä 
 
Yhteensä: 55 
 

8. MENTAALI-
SUUS 
Yhteensä: 125 
 

tiedän, emmä tiedä, en 
tiiä, ei ymmärrä 2, ym-
märtää 2, ajattelekko, 
ajattelen, ajattelin, tämä 

en tiiä 2, tiiän, emmä 
ymmärtänys, ymmärtää, 
ajattelen 2, päässä 2, 

ei tiiä, [em -] tiiä, ei - 
ymmärrä, ajattelen 
/ajattelej 3, ajatukset, 
nään 2 
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ajatus, ajatukset, [ei] 
tuu - -mietittyä, ei tuu 
mieleen,[en -] muista, oi-
sin muistanu, ei oo tot-
tunu, näkökanta, nau-
rettaa, uskoin, meina-
sin ’tarkoitin’ 
 
kiroilu 2, kirosanat, kiroi-
len, vihanen, ilmasta, ili-
maasoo, tuntuu 2, ha-
lunnu, haluaa, olo,  
otat ’ei ole konkreettista 
ottamista’ 
toivoop (parasta), mer-
kitsee, merkitystä, 
mausteensa, tykkään, 
nautin, suhde, rakkaus-
suhde 
 
ei – kuule, ei oo kuullu, 
nään, yrittämisestä 
(huolimatta), lasken, ns. 
mielestä, pidän ’olen sitä 
mieltä’ 
se 2 (’unen kieli’) 
 
Yhteensä: 52 
 

miettinym, ei tuu mie-
leen, 
tuli mieleen, tarkottaa, 
tarkottaako, ei tarkota 
 
tekee mieli, tekis mieli, 
tuntuu 2, toivois, haa-
veena, unen, kiinnostus, 
kiroilla, hämmästytti, pi-
dän ’tykätä’, se (oikee) 
tunnetila, herätä intohi-
moi, se - - suhde, (tun-
teellinen) suhde 
 
yrittää, yrität, yritin, tui-
jottasin, nähny, 
yume ’uni’, laskea, las-
kin,  
mielest/mielestä 3 
 
Yhteensä: 41 
 

emmä oo huomannu, 
kiinnosti, ei - kiinnostais, 
unohtais, tunteita, tun-
tuu, ilmaisenks, ilmase-
maan, meinas - suuttua, 
samaistunu, se kiroilu, 
kiroilla, kiroiltua 2, ver-
tailla 
 
menee [sekasin]  
menee [päähän] ’ym-
märtää, muistaa’ 
menisin ’valita’ 
palamassa 
 
mielestä, mielest 2 
(’kiroilu’) se 
 
Yhteensä: 32 
 

9. AIKA JA TOIS-
TUVUUS 
Yhteensä: 105 
 
 

viel/vielä 2, enää/ennää 
2, joskus 2, (pitkään) ai-
kaan, usein, aina/ ainam 
3, yleensä, säännölli-
sesti, jo, siltä ajalta, (ai-
naki) kerran viikos, joka 
viikko, kolmisev viikkoa, 
tällä hetkellä 3, nyky-
ään, nyt 4, taas ’taas 
kerran’, ensiksi, ensim-
mäiseksi (opittu) 
kum 2, ku 
 
Yhteensä: 32 

sillov vielä, vielä, vieläki, 
vieläkään, sillom, sillon 
ku, tähäm mennes, 
vasta 2, jo 2, nyt 6, 
yleensä 2, ylleensä, aina 
2, koskaan, aluksi, 
alussa, ekana, ensim-
mäisenä, (koko) elämän, 
kesken 
kymmenev vuotta, ker-
ran[vuodessa], kerrav 
viikossa 
(normi) viikos, [alum] 
perin 
 
Yhteensä: 34 
 

joskus 6, ikinä, koskaan, 
aina 2, pienestä pitäen, 
vielä, ennää, vasta kun, 
ku vasta, nyt 6, heti, per-
jantai-ilta,enne ku, sil-
lonki, sillon kum, sit-
ten/sitte/sittev/sit 7 
(melkeiv) vuoden, kol-
meen kymmeneev vuo-
tiin, vuoteen, vuonna ka-
heksakytkaheksa 
kun 
 
Yhteensä: 39 
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10. TAITO JA 
OPISKELU 
Yhteensä: 88 
 

oppis 2, oppii y3p, oppia, 
opiskeleehan, opiskella 
2, opettelee, opetat, 
opetin, tämä (suomen 
kielen) opettaja, opet-
taja, yliopistossa,  
 
ossaa/osaa 3, osais, har-
joiteltua, sujuvaa, pär-
jäät 2 
joka (’opettaja’) 
 
Yhteensä: 22 
 

opiskella, en -- opiskellu, 
opiskellee, ollaa opis-
keltu, opiskelemaan, 
opiskelemassa 2 
OPISKELLA 7 
 
opiskelun, se - - opiskele-
minen, opettaja 
opettaa, yliopistossa, 
sen kurssin, kouluaikana 
2, koulussa, (toisella) 
vuosikurssilla, kansan-
opistolle,  
tunti, taso, millä tasolla, 
osaaminenki 
en osaa 3, ei osaa 2, [ei] 
osaa, osaa 2, ossaan 2, 
osaiskim (puhua) 
OSATA 11 
pystyy, pystyis  
jolle (’opettaja’) 
 
Yhteensä: 36 
 

opetella 3, opetin, opet-
taja, oppiminen, koulus-
saki, koulussa 2, luki-
ossa, oppitunneilla, tun-
neista, tunnilla, opinnon, 
laitoksella, kolmannelle, 
kirjoja, se tieto 
luetaan, luin 
[enkä] oo osannu, en 
osannu, osasin, osais-
kim, taito, koulutuksessa 
pystyn 3, pystyy 
 
Yhteensä: 30 
 

11. KONTRASTII-
VISUUS 
 
Yhteensä: 84 

mut/ mutta 18  
MUTTA 18 
taas ’puolestaan’,kuiten-
kin, (yrittämisestä) huo-
limatta, siitä huolimatta, 
kumminkaa, kuitenkaan, 
vaikka 2 ’siitä huoli-
matta’, silti 
 
Yhteensä: 27 
 

mut/ mutta 14 
 MUTTA 14 
taas 2, sen sijaa, kun 
taas, (iham) päivvasta-
nen, ongelmia, enem-
mänki, kumminki, kui-
tenki, silti 2, vaikka 
2 ’siitä huolimatta’, 
 
Yhteensä: 27 
 
 

mutta/ mut 20 
 MUTTA 20 
taas ’sitä vastoin’, taas 
2 ’puolestaan’, toisaalta, 
eihäm – katottu, toisin 
(kuj), enemmänki, kui-
tenkin, 
vaikka 2 ’siitä huoli-
matta’ 
Yhteensä: 30 
 
 

12. RAJOITUS JA 
MAHDOLLISUUS 
 
Yhteensä: 81 

on pakko, on tultava, 
olis (hyvä) 
kuuluuks, joutuu, täytyy  
 
voi, ei voi 2, oisin voinu, 
vois 
VOIDA 5 
saa, em saa, sai, sais, 
pystys 
 

saatoin, saatto olla, 
saattaa 2, saatan SAAT-
TAA 5, voi (sanoo), voin 
(sanoa), voi, voin 
 
täytyy, pakotti, pitäs 
olla, ei saa 
 

pystyis, et - - pääse, pää-
see, sai  
om pitäny, piti, joutu, on 
pakko  
pitäiskö, pitää (olla), ei - 
- sallita 
 
siinä mielessä 2, [siinä] 
tappauksessa, riippuu, 
ainoastaa, vaan 3, ku-
hav (vaan), paitsi 
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vaan, ku ’ainoastaan’, [ei 
auta] muu ku, siinä mie-
lessä, kunhan 
 
jos 11 JOS 11 
 
Yhteensä: 32 
 

[siin] mielessä, vaan, 
kun, ku, ’vain, (en osaa) 
muuta kuj 
 
jos 4 
 
Yhteensä: 22 

 
jos 6 JOS 6   
 
Yhteensä: 27 

13. MÄÄRÄ 
Yhteensä: 73 

hirveenä, hirveesti 2, 
paljo/ paljom 4, eniten 
(vertailu), suurimmaks 
osaks, vähän, vähäseks, 
(ihan) pikkasen, puoliksi, 
kaikki 2, kaikkiin, kol-
men, kolme 2, jo 
ilman 
 
Yhteensä: 21 
 

vähä 2, vähän, vähem-
män, lainkaan, muuta-
man, yhtääj, yhtääm, 
paljo, paljonki, suurim 
piirtei, koko (elämän) 
 
kaikki 3, kaikilla, kaikki-
han 
KAIKKI 5 
 
kaheksakytviis prosent-
tia, yheksänkymmentä, 
parist, kolme,  
yks, osana, ei riitä 
ollenkaan 
 
Yhteensä: 26 

 

vähä, (erittäiv) vähän, 
pätkäv vertaa, ollenkaa, 
pätkäv [vertaa], (jonkuv) 
verran,  
 
pääosim/pääosin 2, suu-
rin [osa], enimmäksee, 
enemmän 3, eniten 2, 
paljon, kauheesti, hir-
veesti 
 
kaikki 3, kaikista, pro-
sentti, se kakskyt ka-
hekskyt [prosenttia], 
kolme 2 
 
Yhteensä: 26 

14. PAIKKA JA TI-
LANNE 
yhteensä: 67 
 

täällä 3, tässä, siellä, 
siel, sieltä, sielt 
 
kotona 2, kaupassa, 
elektroniikkakaupassaki 
paikkakunnalta, Suo-
messa, Suomeen, suih-
kuun, baarii, maailmalla 
siin, siinä, siin kohas, siin 
kohas kun, tilanne, elä-
mässä 
sillon 2 
 
Yhteensä: 26 
 

Englannissa, Japanissa 2 
tääl, siellä 3, sieltä, sielt, 

siel, siinä, sisällä, kotona 

 
siihen, tässä ’tilanne’, 
[siin] kohas, elämäs-
sään,normaalielämässä-
kää, työpaikalla, sehän - 
se työreissu 
 
Yhteensä: 20 
 

Japanissa, Japaniin, Poh-
joismaiden, Suomessa, 
Skotlantiin, maassa, 
maailmassa 
siellä/siel 5, täällä, lä-
hempänä, (hyvin) lä-
hellä, (tosi) lähekkäin, 
kaukana 
 
tässä ’tilanne, siin ’ti-
lanne’, siin kohas ’ta-
pauksessa’ 
 
Yhteensä: 21 
 

15. INTENSITEETTI 
Yhteensä: 66 

huomattavasti, ainaki, 
ihan/iha 7, hyvin 2, aika 
4, oikein ’vahvistus’, 
maailmav (vaikein) 

kohtalaisen (hyvä), koh-
tuu (hyvä), tosi 2, kai-
kista (lyhin), iham /ihan 
4, melkei, erittäin, paljo 

kaikista ’eniten’ (ver-
tailu), kaikkein ’eniten’ 
(vertailu), enemmän, 
paljo, paljon, aika 2, aiva 
(surkia), iha, hyvin 4, 
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itse asias, itse [asias], to-
della, niin/nii 3 
 
Yhteensä: 23 

 

(läheisempiä), hyvi/ hy-
vin 2 
 [itse] asiassa, [itse] 
asias, itse asias, todella-
kaan 
 
Yhteensä: 18 

 

melkeiv, huomattavasti, 
erittäiv, kohtalaisen, oi-
kein (suuttua), oikein (in-
hottava), hirveen (hy-
vin), tosi (lähekkäin), ai-
naki 
itse asiassa 
niin/nii 2  
 
Yhteensä: 25 

 
16. METAKIELI 
Yhteensä: 52 
 

sanoja, sanat, se sana-
varasto, siihen (suomen) 
intonaatioon, synonyy-
miksi, äännetää, öökkö-
siä, 
kielioppia 
(ensimmäiseksi) opittu, 
äidinkieli, 
sanontoja, pääkieleks 
tehtävä 2 
Yhteensä: 14 
 

sen (japaninkielisen) sa-
nan, sanan , sanat, aak-
kosilla 2, ääns, verbi, kie-
likukkasia, äänirakenne, 
kirjoitusjärjestelmä, kie-
lioppia, 
latinalaisilla (aakkosilla), 
tyyli, loppuosa 
kotikielenä, äidinkieli, 
kulttuureihin, keskuste-
lukulttuuri, kulttuuri-
sesti, työkaluna 
(’sanan’) sen 
 
Yhteensä: 21 
 
 

sen lausumisen, ääntä-
minen, ääneen, äksen-
tista, oli tekstitetty, kieli-
kylpy, kieliopillisesti, 
 
kotikielenä, äidinkieli, äi-
dinkielen, kulttuurin, vä-
line, välineitä, työkalu 
(’kirjallisuus’) se 2 
(’sana’) se 
 
Yhteensä: 17 
 

17. TAPA 
Yhteensä: 55 

(helpolla) tavalla, helpoi-
ten (vertailu), täydelli-
sesti, (ihan) (yhtä) hyvin 
(vertailu), (samal) lailla 
(vertailu), nopeemmin 
(vertailu), yksinäni, puo-
linaisesti, huvikseen 
 
sillä tavalla, sillä taval, 
tällee, tälleen, tällein 
näin, jotenki, miten, mi-
tem, kuinka ’miten’ 
sattuu ’sattumalta’, jär-
jestyksessä 
sitä kautta, niin 
niinku ’samalla tavalla 
kuin’ 
 
Yhteensä: 23 

(tosi) hyvin, (hyvi) huo-
nosti, täydellisesti, va-
paaehtosesti 
 
äkkiä, näin ’tällä tavalla’, 
(erilä) lailla, (monel) ta-
valla,  
jotenki 2 
sukupuolem mukaan 
mielellään, kautta 
 
Yhteensä: 13 
 

(jotenki) helpommin, pa-
remmin 2, parhaiten, hy-
vin, suoraa 
 
(samalla) tavalla, sillä 
lailla, [jollai] lailla 
noin ’tuolla tavalla’, 
sillei, sillai, tällein, jo-
tenki 3, mitenkä, kuinka, 
seuraa ’tehdä samalla 
tavalla’ 
 
Yhteensä: 19 
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18. KAUSAALI-
SUUS 
 
Yhteensä: 34 

kun/ku /kum 4 KUN 4 
koska 6 KOSKA 6 
 
Yhteensä: 10 

ku/ kum 9 KUN 9 
siksi, koska 3, sillä ’sen 
takia’, [sen] takia 
 
Yhteensä: 15 

koska 2 
ku / kum/ kun 7 KUN 7 
 
Yhteensä: 9 

 
19. LUOKITTELE-
MATON 
Yhteensä: 564 
 
 

se 15, sitä 4, siihen/ sii-
hem/ siihe 4, sille, sen 2, 
siltä, siit, siinä 2, (’de-
signi’) se 
 
ne 2, niitä 2, nämä, 
näitä,toi, missä, mitä 4, 
tähän, joita (’asioita’) 
 
en /em 3, ei 4, eipä, mit-
tään 
 
niin/ nii/ni niim 35 NIIN 
35 
joo 13 JOO 13  
että / et 38 ETTÄ 38 
 
jes, kyllä/ kyl 4, no 3, voi, 
okei, nyt 4, sitte/sittem 
4, toisiaan, elikkä, 
vaikka, niistä asioista, 
asioita 2, juttuja, juttu, 
se designi, muotoilua, 
syödä, painat, vaan, on-
gelmii 
 
sit/ sitte/sitten/sittes 13 
SITTEN 13 
kuten, niinku ’kuten’ 

pistää - - (pääkieleks) 
 
Yhteensä: 188 
 

se 21, seki, siinä 4, sitä 
3, sem/sen/sev 3, siit SE 
25 
ne 2, niitä, tän, tää, 
(’asia’) tää, joka, tämä 
 
ei 2, en, enkä [osannu]  
ei [osannukkaa], mitää, 
mitään 
 
nii/ ni / niin / niim /nin 
43, NIIN 43 
joo 9 JOO 9 
et/ että 45 ”referointi” 
ETTÄ 45 
 
kyllä/ kyl 4, ai, no, elikkä 
3, vai, vaikka ’esim’, 
vaan  
 
lähetti, sähköpostia, 
kohtaa 2 ’kohtaan’, asia 
2, asiani, asia ASIA 5 
 
nyt 
sitte/sit/sitten 10 
SITTEN 10  
esimerkiks/esim. 3, lait-
taa, pistää,  
en tehnym, tein, pään-
avaus, tutkimuk-
sesta(millaisia?) 
 
Yhteensä: 192 

 

ne - [ajatukset] (’[ani-
maatiot]’) ne, ne [rajat], 
(’[animaatio]’) niitä NE 4 
se 17, siihen/siihe 3, siin 
/siinä 2, sen 2, siitä 
tää, mitä, jota, jotka, 
ton, tuon 
 
ei 9, eiku, äläkää 
(tehkö),  
emmä [- tiedä] 
 
niin/nii/niim/ni /niij 35 
NIIN 35 
että/ et 36 ETTÄ 36 
joo 13 JOO 13 
no 5 NO 5 
 
vaikka, elikkä 3, vaan 2, 
kyl/ kyllä 2, ai jaa/ ai 
[jaa] 2, okei  
sitte 3, vaa/ vaan 
nimeeki, aiheista, tavat-
tiin 
 
nyt 3  
sitten/sitte/ sit 14  
SITTEN 14 
esimerkiks/esimerkiksi 5, 

 
sen takii, (minkä) takia 
yleens , kato ’minä ker-
ron sulle’ 
(älkää) tehkö 
(alotin) työskentele-
mään, jakaisit 
 
 
Yhteensä: 184 
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