
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomea, englantia ja japania 

Kahden Japanissa asuvan suomalaisen kielidiskurssit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen kielen 

pro gradu -tutkielma 

Oulun yliopisto 

tammikuu 2013 

 

Liisa-Maria Lehto



 

SISÄLLYS 

 

1. JOHDANTO       1 

1.1.  Tutkimuksen aihe ja tavoitteet     1 

1.2.  Tutkimuksen taustaa      3 

1.2.1. Kieli ja globalisaatio      3 

1.2.2. Suomalaiset Japanissa     5 

1.2.3. Katsaus aiempaan kielidiskurssien tutkimukseen    6 

1.3.  Aineisto ja informantit      8 

1.3.1. Aineisto      9 

1.3.2. Informantit     11 

1.3.3. Haastattelujen ja keskustelun toteutus   13 

1.3.3.1.  Haastattelut     13 

1.3.3.2.  Keskustelu     14 

1.3.4. Aineiston litterointi ja käsittely    15 

1.4.  Tutkimusongelmat     16 

 

2. TEORIAT JA METODIT     18 

2.1.  Kielen merkitys yksilölle ja ryhmälle    18 

2.1.1. Kielten tehtävät elämässä    18 

2.1.2. Äidinkieli     20 

2.1.3. Kieli ja identiteetti     22 

2.2.  Monikieliset kontekstit     25 

2.3.  Diskurssianalyysi     26 

2.3.1. Sosiolingvististä taustaa    26 

2.3.2. Diskurssianalyysin taustaoletuksia    27 

2.3.2.1.  Merkitysten rakentuminen   28 

2.3.2.2.  Kontekstit ja tulkinta    29 

2.3.3. Lingvistinen diskurssintutkimus    30 

2.3.3.1.  Lingvistisen diskurssintutkimuksen kiinnostuksen 

 kohteet      31 

2.3.3.2.  Miten diskurssia tutkitaan lingvistisesti?  32 

2.3.4. Diskursiiviset identiteetit    33 

2.4.  Tutkimusmetodin toteutus työssäni    34 



 

 

3. AINEISTON ANALYYSI     36 

3.1.  Välinediskurssi     36 

3.1.1. Kielellä on ainoastaan käyttöarvo    37 

3.1.2. Kieli on kommunikaatioväline    42 

3.1.3. Kieli on tilannesidonnainen    44 

3.2.  Normatiivisuusdiskurssi     50 

3.2.1. Kielellä on puhdas muoto    50 

3.2.2. Kieliopillinen suomi on hyvää kieltä   53 

3.2.3. Kirjakieli on elämälle vierasta    57 

3.2.4. Suomen kieli on vaikea    59 

3.3.  Kielen ja kulttuurin yhteyden diskurssi    60 

3.3.1. Kielen ja kulttuurilla on suora yhteys toisiinsa   61 

3.3.2. Kulttuuri koodautuu sanastoon    65 

3.3.3. Puhekulttuuri ja kielen kategoriat    68 

3.4.  Identiteettidiskurssi     76 

3.4.1. Kieli, itseilmaisu ja tunteet    77 

3.4.2. Kieli on osa identiteettiä ja samaistumisen kohde   83 

3.4.3. Vieras vaikute häiritsee kieli-identiteettiä ja on sille vaaraksi  93 

3.4.4. Kieli on identiteetille vieras    96 

3.4.5. Kielen ja ajattelun kytkös identiteettiin  101 

3.5.  Koontia ja pohdintaa    104 

 

4. PÄÄTÄNTÖ     110 

 

LÄHTEET JA LYHENTEET    116 

 

 

LIITTEET 

 



 

 

 

 

1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 

 

Tutkimukseni aihe on kahden Japanissa asuvan suomalaisen kielidiskurssit. Selvitän, 

mitä informanttini sanovat osaamistaan kielistä – suomesta, englannista ja japanista: 

millaisina eri kielet näyttäytyvät informanttien selonteoissa ja mitä tehtäviä kielillä on. 

Olen kiinnostunut siitä, miten informanttini rakentavat sosiaalista todellisuutta 

yksilöhaastatteluissa ja yhteisessä keskustelussaan. Informanttieni selontekojen pohjalta 

tarkastelen, millaisia kielestä puhumisen tapoja – diskursseja – he rakentavat. 

 

Tutkimukseni kohteena on informanttieni tuottamat diskurssit kaikista kolmesta heidän 

osaamastaan kielestä, sillä ennakko-oletukseni oli, että informantit rakentavat samaa 

diskurssia usean eri kielen osalta. Mielenkiintoista on, millainen rooli suomen kielellä 

on ulkomailla asuvan suomalaisen elämässä. Haluan saada selville, kuinka käsitykset 

omasta kielestä ovat mahdollisesti muuttuneet ulkomailla oleskelun johdosta. Japanin 

kielen mukanaolo avaa uusia näkökulmia kielidiskursseihin. Se tuo esille kulttuurieroja 

ja asettaa vastakkain läntisen ja itäisen kulttuurin ja siihen liittyvän kielen. Englannin 

kieli puolestaan on osa suomalaisten elämää Suomessa ja ulkomailla. Sen merkitys 

vertautuu yhtäältä informanttien äidinkieleen ja toisaalta toiseen vieraaseen kieleen, 

japaniin. 

 

Aluksi tarkoitukseni oli tutkia ainoastaan informanttieni kieli-identiteettiä. Aineiston 

alustavan tarkastelun jälkeen tulin kuitenkin siihen tulokseen, että aineistostani nousee 

esille useita sellaisia mielenkiintoisia näkökulmia, jotka jäävät identiteetin ulkopuolelle. 

Siksi päätin tutkia informanttieni kielidiskursseja laajemmin, jolloin voin luoda 

syvällisemmän katsauksen heidän kieliajatuksiinsa ja siihen kontekstiin, josta heidän 

tuottamansa diskurssit nousevat. 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää informanttieni suhtautumista eri kieliin, heidän 

kielellisiä valintojaan ja kieleen liittämiään merkityksiä. Tätä kautta se voi omalta 

osaltaan antaa tietoa ulkomailla asuvien suhteesta suomen kieleen, äidinkieleen ja 

muihin kieliin sekä valottaa, miten yksilöt hahmottavat kieltenvälisiä voimasuhteita. 

Tahdon tietää, miten informantit näkevät äidinkielensä: mikä on äidinkieli ja kuinka se
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määritellään. Kiinnostavaa on myös, saako useampi kuin yksi kieli perinteisesti 

kieli-identiteettiin liitettyjä tehtäviä tunteiden, ajattelun ja itseilmaisun kielenä. 

 

Tutkin, mikä rooli tai arvo eri kielillä yleensäkin on informanttieni elämässä. Ovatko 

kielet vain välineellisiä työkaluja vai sisältyykö niihin muita merkityksiä, esimerkiksi 

yksilön persoonan tai ryhmään kuulumisen kannalta? Yksilöt, esimerkiksi omat 

informanttini, tekevät valintoja kielten välillä sen perusteella, millaisena he näkevät 

kunkin kielen merkityksen. Nämä valinnat antavat suuntaa siihen, mihin suomen kieli 

on menossa globalisoituvassa maailmassa. 

 

Työni ensimmäisessä luvussa käsittelen tutkimukseni taustaa: paneudun kielen ja 

globalisaation kysymyksiin, minkä jälkeen luon lyhyen katsauksen suomalaisten 

elämään Japanissa sekä aiempaan tutkimukseen. Sen jälkeen esittelen aineiston, 

informantit sekä esitän tutkimusongelmani. 

 

Toisessa luvussa esittelen työni teoreettisen taustan ja käyttämäni metodit. Keskeinen 

teoriataustani muodostuu kielen merkityksestä ihmiselle: mitä merkitsevät äidinkieli ja 

kieli-identiteetti, ja mitä tehtäviä kielellä on elämässä. Käsittelen myös keskeistä 

kontekstia, johon informanttieni kielidiskurssit pohjautuvat. Tämä konteksti on heidän 

pitkäaikainen oleskelunsa ulkomailla, vieraan kielen vaikutuspiirissä. Siksi tuon 

teoriataustassani esille kielen merkitystä muuttuvassa maailmassa. Sen jälkeen esittelen 

tutkimusmetodini, diskurssianalyysin, siltä osin, kuin se on oman tutkimukseni kannalta 

olennaista. 

 

Luvussa kolme esittelen aineiston analyysin, jossa olen jaotellut informanttieni kielestä 

puhumisen tavat neljäksi diskurssiksi. Ensin käsittelen välinediskurssia, jossa kielet 

näyttäytyvät esineinä tai käyttötavaroina. Normatiivisuusdiskurssissa tarkastelen niitä 

selontekoja, joissa kieltä arvotetaan erilaisin perustein. Tämän jälkeen siirryn kahteen 

toisilleen läheiseen diskurssiin: kielen ja kulttuurin yhteyden diskurssiin ja 

identiteettidiskurssiin. Niissä kielet liittyvät omaan kulttuuriin ja persoonaan, ja niiden 

kautta kieliin joko samaistutaan tai kielistä sanoudutaan irti. Analyysini lopuksi esitän 

kokoavia päätelmiä ja kommentteja työni annista ja lopputuloksista. 
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1.2. Tutkimuksen taustaa 

 

1.2.1. Kieli ja globalisaatio 

 

Kysymys kielistä ja niiden asemasta yhdentyvässä maailmassa on tullut ajankohtaiseksi. 

Suomen kielen tilanne Suomessa herättää keskustelua, ja sen asema ulkomailla asuvien 

suomalaisten elämässä on oman työni kannalta keskeinen. Käsittelen tässä kielen 

osuutta globalisaatiokehityksessä ja suomalaisten muuttuvaa kielitilannetta sekä 

globalisaation, äidinkielen ja identiteetin kysymyksiä. 

 

Globalisaatio ja muuttoliike ovat herättäneet kiinnostuksen kieliin, niiden puhujiin ja 

molempien asemaan yhteiskunnassa (Mäntynen, Halonen, Pietikäinen & Solin 2012: 

338). Kielitieteen näkemys globalisaatiokeskustelussa on tärkeä, sillä kulttuurien ja 

kansojen liikkeessä on keskeistä aina myös kielen liike. Ihmisten liikkuvuuden 

lisääntyessä tarvitaan tukimusta siitä, mitä kielten välisissä kontakteissa tapahtuu sekä 

yksilöiden että ryhmien tasolla ja millainen on monikielisen tai vieraan eli 

ei-äidinkielisen kieliympäristön vaikutus. (Vallo 2007: 1–2.) 

 

Näkemykset globalisaatiosta käsittelevät usein länsimaisen kulttuurin leviämistä ja 

globaalia englantia (kts. esim. Crystal 2003; Mufwene 2010). Englannin kieli on 

Suomessa muuttunut vieraasta kielestä jokapäiväiseksi asiaksi. Sen taitaminen on 

välttämätöntä kansainvälisiä yhteyksiä vaativilla yhteiskunnan alueilla. Lisäksi sitä 

käytetään suomalaisen yhteiskunnan sisällä jopa sellaisissa tilanteissa, joissa ihmiset 

voisivat käyttää äidinkieltään. (Leppänen ym. 2009: 15.) 

 

Englannin leviäminen on usein nähty yksisuuntaisena prosessina, jossa se valloittaa 

muiden kielten elintilaa ja syrjäyttää ne. Englannin käyttäminen esimerkiksi 

vieraskielisessä opetuksessa ja työelämän kansainvälisissä konteksteissa näyttäytyy 

monesti välttämättömänä ja kielenkäyttäjien ulkopuolelta määrittyvänä. Englannin 

kielen valinta ja käyttö näyttää silti olevan usein ratkaisu, joka motivoituu 

kielenkäyttäjän omien intressien mukaan. Kielenkäyttäjä ei niinkään valitse englantia 

siksi, että se olisi itsestään selvästi helpompi tai ilmaisuvoimaisempi. Sen lisäksi, että 

englanti valtaa elintilaa itselleen, suomalaiset valtaavat englannin ottamalla sen 

käyttöön ja muokkaamalla sitä omiin viestintätarkoituksiinsa. (Nikula & Leppänen 
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2008: 424.) 

 

Suomen kielellinen kartta on muuttunut yhä moninaisemmaksi. Sitä ovat muokanneet 

paitsi maastamuutto myös 1980-luvulta lähtien maahanmuutto. (Nuolijärvi 2005: 

283–285.) Ulkomailla oleskelevien, opiskelevien ja työskentelevien suomalaisten määrä 

lisääntyy koko ajan. Siksi kysymys kielen merkityksestä, äidinkielestä ja identiteetistä 

tulee yhä ajankohtaisemmaksi yhä useammalle suomalaiselle. Suomalaisen kielikartan 

muutoksia on tarkasteltu muun muassa kielipolitiikan ja lainsäädännön näkökulmasta 

(esim. Nuolijärvi 2005; Mantila 2005). Sen sijaan tieto ulkomailla oleskelevien 

suomalaisten kielelle antamista merkityksistä on melko uutta. 

 

Suomen kielen asema on vakaa ja sitä käytetään laajasti eri domeeneilla, eikä se ole 

uhattuna vieraiden kielten taholta (Mantila 2005: 312). Nuolijärven (2005: 294) mukaan 

yksilön valinnoilla on merkitystä. Paitsi Suomeen tulevien maahanmuuttajien myös 

Suomessa syntyneiden henkilöiden kielitilanne vaatii huomiota. Osa suomalaisista 

työskentelee monikansallisissa yrityksissä, jolloin oman kielen osuus elämässä voi 

tulevaisuudessa olla hyvinkin vähäinen, ja äidinkieli saattaa jäädä kotikielen asemaan. 

Tämä osoittaa, että enemmistökieli suomi ja sen puhujat ovat joutuneet 

kansainvälistyvässä yhteiskunnassa uudenalaiseen tilanteeseen. 

 

Viiden miljoonan puhujan kansalliskielemme ei ole vaarassa kadota, mutta tieto 

suomenkieliseen enemmistöön kuuluvien yksilöiden suomen kielelle antamista 

merkityksistä on tärkeää – samoin kuin tieto muista suomalaisten elämässä vaikuttavista 

kielistä. Yksilöiden näkemykset voivat nimittäin vaikuttaa siihen, kuinka suomen kieli 

ja sen asema nähdään tulevaisuudessa. Tämä tieto on tärkeää suomalaisen yhteiskunnan 

ja kielen kannalta. Me olemme suhteellisen pieni kansa, mutta levittäydymme 

maailmalle. Miten me suomalaiset näemme oman kielemme tässä valossa? Tietoa kielen 

merkityksestä yksilölle voidaan pohtia laajemminkin, jos sitä ajatellaan kielellisen 

monimuotoisuuden tutkimuksen kannalta yleensä. Mitä tietoa voimme saada eri kielten 

rooleista ja tehtävistä, kun kielet ja niiden puhujat kohtaavat yhä erilaisemmissa 

tilanteissa? 

 

Globalisaatio voi vaikuttaa äidinkieleen ja identiteettiin, kun valinnan vapaus lisääntyy. 

Maailman pienentyessä ja ihmisen liikkuvuuden lisääntyessä yksilö saattaa kuulua mitä 
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erilaisimpiin ryhmiin. Lisäksi äidinkieli voi muuttua, ja ihmisellä voi olla useampia 

äidinkieliä. Lyhyt tai pidempiaikainen oleskelu toisessa maassa tai muutto uuteen 

kieliympäristöön ei voi olla vaikuttamatta yksilön kielimaisemaan. Tällaisessa 

tilanteessa on mahdollista, että yksilö tuntee vieraan kielen itselleen niin läheiseksi, että 

siitä tulee osa hänen kielellistä identiteettiään. Yksilön kannalta lingua francan roolissa 

olevat kielet voivat tuskin jäädä käyttäjiensä identiteetin ulkopuolelle, sillä niiden avulla 

toimitaan toisten ihmisryhmien kanssa. (Kaikkonen 2009: 17; Skutnabb-Kangas 1988: 

34.) 

 

 

1.2.2. Suomalaiset Japanissa 

 

Japanissa on asukkaita vuoden 2011 tietojen mukaan noin 128 miljoonaa. Japania, 

saarivaltion virallista kieltä, puhuu noin 126 miljoonaa ihmistä. Ainut merkittävä 

vähemmistökieli maassa on korea. Suomen kansalaisia oleskelee Japanissa vakituisesti 

noin 600, ja noin puolet heistä asuu Tokion alueella. (Anhava 2005: 258; Suomen 

Tokion-suurlähetystön kotisivut.) Lisäksi Japanissa on eri ohjelmien kautta suomalaisia 

vaihto-opiskelijoita. 

 

Suomalaisista toimijoista ovat Japanissa edustettuina esimerkiksi Finpro ja Tekes sekä 

Suomen Japanin-instituutti. Tiedemaailman ja kulttuurielämän väliset suhteet ovat 

vahvat. Japani on Suomen yksi tärkeimmistä kauppakumppaneista Euroopan 

ulkopuolella, ja toistakymmentä Japani-Suomi-ystävyysyhdistystä ylläpitää Japanissa 

kulttuurien välistä toimintaa. (Suomen Tokion-suurlähetystön kotisivut.) 

 

Tokion ja Kansain alueilla toimii suomalaisten seuroja. Tokiossa suomen kieltä ja 

kulttuuria ylläpitää Suomi-yhdistys, joka on ollut Japanissa asuvien suomalaisten 

kokoontumispaikka jo 30 vuotta. Kansain Suomalaisten Seura järjestää 

virkistystoimintaa, kuukausittaisia tapaamisia ja juhlia. Molempien seurojen yhteydessä 

toimii Suomi-kirkko, jossa järjestetään jumalanpalveluksia esimerkiksi joulun aikaan. 

(Suomen Tokion-suurlähetystön kotisivut.) 
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1.2.3. Katsaus aiempaan kielidiskurssien tutkimukseen 

 

Omaan aiheeseeni läheisesti liittyvää diskursiivista tutkimusta on tehty Suomessa jonkin 

verran. Suhtautumista kieliin sekä kielellistä ja kansallista identiteettiä on tutkittu sekä 

väitöskirjoissa että pro gradu -töissä. Osa tutkimuksista käsittelee esimerkiksi erilaisten 

vähemmistökielten puhujien kieleen asennoitumisen, identiteetin ja kielenvaihdon 

kysymyksiä, toisissa on tutkittu suomenkielisen enemmistön kieliajatuksia Suomessa ja 

ulkomailla.  

 

Kaksikielisyys ja monikielisyys sekä niihin liittyvä etnisyys, vähemmistöjen kielelliset 

oikeudet ja kielipolitiikka ovat herättäneet kysymyksiä, joihin sosiolingvistiikassa on jo 

pitkään haettu vastauksia. Vähemmistöjen parissa tehtyjä kieli-identiteettitutkimuksia 

ovat esimerkiksi Lindgrenin (2000) tutkimus Helsingin saamelaisten kielellisestä 

identiteetistä sekä useat pro gradu -tutkielmat. Oulun yliopistossa kielellistä identiteettiä 

ja kieliin suhtautumista on tutkittu muun muassa meänkielisten (Kangas 2012, Arola 

2004), ruotsinsuomalaisten (Reinikka 2007) ja kveenien (Räisänen 2006) parissa. 

Vähemmistöjä koskevat kielikysymykset ja -valinnat ovat lähellä oman tutkimukseni 

informanttien arkipäivää: mitä kieltä käytän ja mitkä kielet ovat merkityksellisiä 

identiteetilleni. 

 

Oulun yliopiston tietoisuus, kieli ja identiteetti -projektissa on useissa pro gradu -töissä 

tutkittu sekä Suomessa että ulkomailla asuvien suomalaisten kieli-identiteettiä ja 

ajatuksia kielestä. Tyni (2003) on tarkastellut yliopisto-opiskelijoiden ajatuksia suomen 

kielen merkityksestä. Lukiolaisnuorten kieliasenteita on diskurssianalyyttisesti tulkinnut 

Holmi (2008). Hän on työssään tarkastellut paitsi äidinkieltä myös vieraita kieliä. 

Siksipä hänen tutkimuksensa, samoin kuin omani, tuo esille suomalaisten kieliasenteita 

muunkin kielen kuin suomen kannalta katsottuna. Ulkomailla asuneiden suomalaisten 

käsityksiä suomen kielestä ovat töissään tarkastelleet Lappalainen (2002) ja Häkkilä 

(2002). Lappalaisen informantit olivat Yhdysvalloissa asuneita suomalaisia ja Häkkilän 

ulkomailla asuneita nuoria. Edellisten lisäksi Oulun yliopistossa on valmistunut 

muutamia muita kielellisen identiteetin aihealueita käsitteleviä pro gradu -töitä. Polvi 

(2007) on tutkinut britanniansuomalaisten kielellisestä identiteetistä ja Vallo (2007) 

Virossa asuvien suomalaisten akkulturaatiota ja identiteettiä. Polvi on paneutunut 

yksilön identiteetin lisäksi ajatuksiin suomalaisuudesta ja sen merkityksestä eli 
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kollektiiviseen identiteettiin. Tutkimuksessani keskityn kielidiskursseihin ja 

identiteettiin yksilön näkökulmasta, mutta sivuan kollektiivista identiteetin tutkimusta, 

sillä kielen ja kulttuurin yhteys on työssäni läsnä. 

 

Oma tutkimukseni käsittelee ulkomailla asuvien suomenkieliseen enemmistöön 

kuuluvien henkilöiden kieliajatuksia. Aiheesta on tehty pari väitöskirjaa: ensimmäinen 

Suomessa ja Ruotsissa asuvien toisen sukupolven unkarilaisten (Straszer 2011) ja toinen 

Suomessa asuvien venäjänkielisten maahanmuuttajaopiskelijoiden parissa (Iskanius 

2006). Iskanius käsittelee informanttiensa kielellistä identiteettiä, ja Straszer tutkii 

unkarilaisten kielen valintaa ja identiteettiä. Vaikka kyseessä eivät ole suomalaiset ja 

heidän kieliajatuksensa, molempien tutkimusten informanttien elämäntilanne on 

samankaltainen kuin omien informanttieni. Iskaniuksen ja Straszerin informantit 

kuuluvat omassa maassaan kielienemmistöön, mutta oleskelevat vieraassa 

kieliympäristössä, Suomessa tai Ruotsissa. 

 

Haluan tuoda tutkimukseen uuden näkökulman: työssäni kielidiskursseja tuottavat 

suomalaiset, joilla on kokemusta kahdesta erilaisesta kieliympäristöstä. Informanttini 

ovat ensin asuneet ulkomailla länsimaisen kulttuurin ja englannin kielen piirissä ja 

muuttaneet sitten Japaniin, eurooppalaisesta näkökulmasta täysin vieraaseen kieli- ja 

kulttuuriympäristöön. Aiemmissa opinnäytteissä on usein keskitytty suomalaisten 

käsityksiin suomen kielestä, mutta omassa tutkimuksessani olen ottanut huomioon 

kaikki informanttieni käyttämät kielet: suomen, englannin ja japanin. Kaikkien kielten 

huomioiminen antaa syvemmän kuvan pienestä laadullisesta aineistostani ja auttaa 

ymmärtämään paremmin myös informanttieni suomen kieleen ja äidinkieleen liittämiä 

merkityksiä. 

 

Monet kieliajatuksia diskursiivisesti tutkivat opinnäytteet pohjautuvat kriittiseen 

lingvistiikkaan (kts. esim. Lappalainen ja Tyni). Diskurssin tutkimuksessa yhdistyvät 

tällöin kielitieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset näkemykset, ja tarkastelun painopiste on 

vallan, ideologian ja diskurssien yhteen kietoutuneissa suhteissa. (Pietikäinen 2000: 

191–193.) Omassa työssäni tutkin yksilöiden tuottamia diskursseja, joita tarkastelen 

heidän elämäntilanteensa valossa sekä siltä kannalta, miten ne näyttäytyvät suhteessa 

kieleen, äidinkieleen ja identiteettiin liitettyihin merkityksiin. Työni liittyy toki 

yhteiskunnallisiin kielikysymyksiin siinä mielessä, että valintoja tekevä yksilö on osa 
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yhteiskuntaa. Siksi tutkimus yksilön kielille antamista merkityksistä voi omalta osaltaan 

tuoda tietoa kielten merkityksestä yhteiskunnassa. 

 

Kielidiskurssin tutkimukselle läheinen tutkimussuunta on kieli-ideologioiden tutkimus. 

Kieli-ideologioiden voidaan ajatella ilmenevän kieleen liittyvinä käsitteistyksinä ja 

vakiintuneina, hyväksyttyinä käytänteinä. Itse asiassa erilaiset diskurssit kielestä ovat 

kieli-ideologioiden ilmentymiä. Kieli-ideologioiden tutkimuksessa tarkastellaan muun 

muassa sitä, millaisia uskomuksia, arvostuksia ja keskusteluja kysymykset kielestä 

herättävät. Käsitykset kielen olemuksesta, kielten rajoista ja siitä, millä kriteereillä 

kielenkäyttäjästä tulee tietyn kielen puhuja, ovat kaikki kieli-ideologisia prosesseja. 

Kieli-ideologiat muokkaavat käsitystämme esimerkiksi kielen ja sen varieteettien 

arvosta ja merkityksistä eri tilanteissa. (Mäntynen ym. 2012: 325, 328) 

 

 

1.3. Aineisto ja informantit 

 

Esittelen tässä luvussa aineiston ja informanttini, joista käytän peitenimiä Sanna ja 

Maisa, sekä haastattelujen ja keskustelun toteutuksen. Pro gradu -tutkielmaani varten 

olen haastatellut kahta Japanissa asuvaa suomalaista naista. Tämän lisäksi olen 

nauhoittanut informanttien välisen keskustelun, jossa he jakoivat ajatuksiaan eri kielistä. 

Tekemäni haastattelut ovat puolistrukturoituja teemahaastatteluja, joissa olen käsitellyt 

kieleen suhtautumista ja kieli-identiteetin aihepiirejä. 

 

Alun alkaen tarkoituksenani oli tutkia informanttien kielellistä identiteettiä, ja tämä on 

luonnollisesti ohjannut kysymyksenasettelua sekä haastatteluissa että keskustelussa. 

Saamani aineiston pohjalta laajensin tutkimuskysymykseni koskemaan informanttien 

kielidiskursseja yleensä, sillä muuten tutkimuksestani olisi jäänyt pois mielestäni 

keskeisiä, aineistosta nousevia näkökulmia informanttieni kieliajatuksista. Informanttien 

haastattelujen sisällöt poikkeavat jonkin verran toisistaan. Ensimmäiseltä 

informantiltani, Sannalta, on suomen kieleen suhtautumisen lisäksi kysytty hänen omia 

käsityksiään mahdollisista muutoksista hänen suomen kielessään. Tämä osio on jätetty 

toisen informantin, Maisan, haastattelusta pois, sillä olen halunnut keskittyä kieliin 

suhtautumiseen ja kieli-identiteettiin. 
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1.3.1. Aineisto 

 

Aineistoni koostuu nauhoitteista: informanttien yksilöhaastatteluista sekä heidän 

välisestään keskustelusta. Käytin molempien informanttien haastattelussa samaa 

puolistrukturoitua teemahaastattelua (LIITE 1), mutta Maisan haastattelussa vain 

kielellisen identiteetin osalta. Haastattelujen avulla olen selvittänyt informanttien 

kielidiskursseja kieliin liitettyjen tunteiden, merkitysten ja suhtautumisen kautta. 

Samalla olen saanut tietoa informanttien kieliin identifioitumisesta. Informanttien 

yhteisellä keskustelulla hain aineistooni lisää syvyyttä. Keskustelussa käsiteltiin kieliin 

suhtautumista ja kieli-identiteetin aihepiirejä (LIITE 2), mutta hieman erilaisin 

kysymyksin ja erilaisista näkökulmista kuin haastatteluissa. Sannan haastatteluista 

nauhoitetta kertyi yhteensä lähes kolmea tuntia. Näiden nauhojen pituudet ovat 1:20:38 

ja 1:26:29. Maisan yksilöhaastattelusta reilu tunti (1:08:43) ja yhteisestä keskustelusta 

noin puolitoista tuntia (1:24:17).  

 

Olen kerännyt aineistoni kahtena eri vuonna. Haastattelin Sannaa syyskuussa 2010, kun 

hän oli käymässä Suomessa. Nauhoitin haastattelun kahtena eri päivänä. Seuraavana 

vuonna, toukokuussa 2011, matkustin Japaniin kerätäkseni lisää aineistoa. Silloin 

haastattelin Maisaa ja nauhoitin informanttien välisen keskustelun. Nauhoitin ensin 

haastattelun Maisan kanssa ja seuraavana päivänä informanttien välisen keskustelun. 

Sanna oli Maisan haastattelun hetkellä samassa tilassa, mutta järjestimme niin, että hän 

ei kuullut Maisan kanssa käytyä haastattelua. Halusin tällä varmistaa, että informantit 

olivat tietämättömiä toistensa vastauksista, eivätkä Maisan haastatteluvastaukset 

päässeet vaikuttamaan keskustelun sisältöön. 

 

Käytin sekä haastatteluissa että keskustelussa pohjana puolistrukturoitua 

teemahaastattelua. Puolistrukturoidussa haastattelussa on valmiit kysymykset, jotka ovat 

kaikille haastateltaville samat. Haastateltava vastaa kysymyksin omin sanoin, eikä 

valmiita vastausvaihtoehtoja ole. Teemahaastattelussa taas valmiit teema-aihepiirit 

ohjaavat haastattelua. Tästä haastattelutyypistä puuttuu kysymysten tarkka muoto ja 

järjestys, mutta se ei ole täysin vapaa niin kuin syvähaastattelu. Kaikki teema-alueet 

käydään haastattelussa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastattelusta 

toiseen. Teemahaastattelu on niin avoin, että haastateltava pääsee puhumaan varsin 

vapaamuotoisesti. Siksi kerätyn materiaalin voi katsoa edustavan vastaajan puhetta 
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itsessään. (Eskola & Suoranta 2001: 86–87; Hirsjärvi & Hurme 2011: 48.)  

 

Teemahaastattelun runko takaa, että haastateltavien kanssa on puhuttu samoista 

aihealueista. Näin teemat muodostavat kehikon, jonka avulla voi jäsentää 

haastatteluaineistoa. Lisäksi teemahaastattelu ottaa huomioon, että merkitykset syntyvät 

vuorovaikutuksessa. Siinä ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa 

merkitykset ovat keskeisiä. (Hirsjärvi & Hurme 2011: 48; Eskola & Suoranta 2001: 86.) 

Koska tutkin, mitä merkityksiä informanttini rakentavat kielistä haastatteluissa ja 

keskustelussa, teemahaastattelu tuntui sopivan diskursiiviseen lähestymistapaani. 

Haastattelussa minulla oli valmiit, teema-alueittain järjestetyt kysymykset, ja 

haastattelussa oleellisinta oli jokaisen kysymyksen läpikäynnin sijaan kieliajatuksiin 

liittyvien teema-alueiden käsittely. 

 

Keskustelua varten tein valmiit kysymykset, mutta keskustelutilanne oli luonteeltaan 

teemahaastattelumainen. Informanttini saivat kertoa suhteellisen vapaasti kysymysten 

aihealueisiin liittyviä ajatuksiaan. Yhteinen keskustelu lähentelee ryhmähaastattelua, 

joka tarkoittaa tilannetta, jossa paikalla on useita haastateltavia. Ryhmähaastattelua 

voidaan pitää keskusteluna, jossa osanottajat kommentoivat asioita melko spontaanisti, 

tekevät huomioita ja tuottavat monipuolista tietoa tutkittavasta aihepiiristä (Hirsjärvi & 

Hurme 2011: 61). 

 

Ryhmähaastattelussa saatetaan saada enemmän tietoa: osallistujat voivat tukea toisiaan, 

innostaa toinen toistaan puhumaan annetusta aiheesta ja herättää muistikuvia. 

Ryhmähaastattelua voidaan käyttää myös yksilöhaastattelun ohella. Silloin haastatellaan 

ensin yksilöt ja sitten ryhmä. Tällöin voidaan katsoa, mitä haastateltavat kykenevät 

antamaan kyseisestä asiasta toisten haastateltavien tuella. (Eskola & Suoranta 2001: 

94–95.) Käytin keskustelua aineistonkeruumenetelmänä, koska yhtenä tavoitteenani on 

tutkia, miten merkitykset rakentuvat yhtäältä informanttien haastatteluissa ja toisaalta 

yhdessä jaetussa diskurssissa keskustelussa. Haluan nostaa esille mahdollisia eroja ja 

yhtäläisyyksiä aineistonkeruutapojen välillä. 
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1.3.2. Informantit 

 

Ensimmäisen informanttini, Sannan, olen tuntenut yli kymmenen vuoden ajan. Hän on 

oleskellut ulkomailla useita vuosia, ja kiinnostuin ensin hänen kielessään tapahtuneista 

muutoksista ja siitä, kuinka hän itse havainnoi näitä muutoksia. Vasta myöhemmin 

päätin tutkia hänen kielikäsityksiään ja kielellistä identiteettiään. Maisan, toisen 

informanttini, löysin Sannan kautta ja valitsin hänet tutkimukseeni mukaan, koska 

hänen taustansa olivat samankaltaiset kuin Sannalla. Halusin saada tietoa useamman 

samanlaisessa tilanteessa olevan suomalaisen kieliajatuksista. 

 

Sanna ehdotti Maisalle haastattelua ja sai tämän suostumaan sekä haastatteluun että 

keskusteluun. Halusin selvittää, ajattelevatko informanttini haastattelun aiheista 

samansuuntaisesti, ja mitä puolestaan nousee esille informanttien yhteisessä diskurssissa. 

Onko se ristiriidassa yksilöllisen diskurssin kanssa? Vaihtavatko informantit 

mielipiteitään yhteisessä keskustelussa vai tarjoavatko he toisilleen kenties uusia 

näkökulmia, joita toinen ei ole tullut ennen ajatelleeksi. 

 

Informanttini ovat suomalaisia naisia, joista Sanna oli vuonna 2010 haastatteluhetkellä 

28-vuotias. Maisan haastattelun sekä yhteisen keskustelun aikoihin vuonna 2011 Sanna 

oli 29-vuotias ja Maisa 26-vuotias. Molemmat informanttini ovat kotoisin 

kaakkoishämäläisten murteiden alueelta, tarkemmin Iitin ryhmästä. Informantit ovat 

muuttaneet ulkomaille alun perin opiskelun takia. He opiskelivat japanin kieltä 

Isossa-Britanniassa samassa yliopistossa ja ovat nyt asuneet Japanissa useita vuosia. 

Tutkimuksessani on otettava huomioon informanttieni koulutus, joka voi vaikuttaa 

heidän mielipiteisiinsä. He olivat lisäksi tietoisia siitä, että olen kiinnostunut heidän 

kielestään. Tämä ei ole tutkimuskysymysten kannalta ongelma, sillä en tutki esimerkiksi 

kielen piirteitä vaan informanttien tuottamia diskursseja. 

 

Informantit ovat toisilleen ennestään tuttuja ja ovat tavanneet toisensa ensi kertaa 

opiskellessaan Isossa-Britanniassa. He kertovat tapaavansa toisiaan Japanissa 

muutaman kerran vuodessa. Molemmat ovat viettäneet vaihto-opiskeluvuoden 

japanilaisessa yliopistossa. On kuitenkin huomattava, että Sanna on aloittanut opinnot 

aiemmin ja vaihto-oppilasvuodet olivat informanteilla eri aikaan. Heidän opiskelunsa ja 

oleilunsa Isossa-Britanniassa ja Japanissa eivät siis ole olleet täysin samanaikaisia. 
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Sanna on asunut Japanissa työn takia vuoden 2008 syksystä lähtien. Sitä ennen hän 

opiskeli Isossa-Britanniassa viisi vuotta, joista yhden vuoden hän vietti vaihdossa 

Japanissa. Valmistumisen jälkeen hän oli Suomessa töissä vuoden ajan ennen kuin sai 

töitä Japanista. Vuonna 2011 keskustelun nauhoituksen aikoihin Sanna oli työskennellyt 

Japanissa jo noin kolme vuotta. Elokuussa 2011 hän vaihtoi työpaikkaa ja muutti 

toiseen kaupunkiin. Hän aikoo nyt työskennellä uudessa työpaikassaan 

englanninopettajana vielä yhdestä kahteen vuotta. Yhteensä Sanna on oleskellut 

ulkomailla noin kahdeksan vuotta. 

 

Aiemmassa työssään Sanna käytti japanin kielen lisäksi myös jonkin verran suomea: 

puhuttua suomea noin kerran vuodessa ja muissa muodoissa korkeintaan kuukausittain. 

Suomen kielen käyttö oli kuitenkin lähinnä sähköpostiviestien kirjoittamista. Nykyisin 

hänen työkieliään ovat englanti ja japani. 

 

Vapaa-ajalla Japanissa Sanna käyttää japanin ja englannin kieltä. Yhteydenpito 

suomalaisiin ja Suomeen on vähäistä: hän soittaa kotiin noin kerran kuussa Internetin 

välityksellä. Haastattelussa vuonna 2010 Sanna kertoo, ettei aktiivisesti seuraa 

suomenkielistä mediaa tai käy lukemassa esimerkiksi suomenkielisiä internetsivustoja. 

Kuitenkin vuoden 2011 keskustelussa hän sanoo alkaneensa seurata suomenkielisiä 

nettisivuja Japanissa saman vuoden maaliskuussa tapahtuneen luonnonkatastrofin takia. 

Maisa on samasta syystä alkanut seurata suomenkielisiä uutisia aktiivisemmin. Sanna 

on käynyt opiskeluaikanaan Suomessa noin kaksi kertaa vuodessa ja Japanissa 

työskennellessään noin kerran vuodessa. Vuonna 2011 hän on vieraillut Suomessa 

useammin, sillä hänellä on ollut Suomeen suuntautuvia työmatkoja. 

 

Maisa oli asunut haastattelun aikoihin Japanissa noin kaksi vuotta, heinäkuusta 2009 

lähtien. Maisa muutti lukion jälkeen Isoon-Britanniaan opiskelemaan japanin kieltä. 

Siellä hän asui yhteensä kolme vuotta, mutta piti yhden välivuoden Suomessa sekä vietti 

yhden vuoden vaihto-oppilaana Japanissa. Hän on oleskellut ulkomailla yhteensä kuusi 

vuotta. Maisa on muuttanut Japaniin avioliiton takia ja ollut naimisissa japanilaisen 

miehen kanssa vuodesta 2008 lähtien. Hän tutustui mieheensä vaihto-oppilasvuonna 

Japanissa, minkä jälkeen opinnot Isossa-Britanniassa vielä jatkuivat ennen Japaniin 

muuttoa. Mies ei puhu suomea eikä englantia, joten pariskunnan yhteinen kieli on 

japani. 
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Isossa-Britanniassa asuessaan Maisa arvioi käyttäneensä arjessaan eniten englannin 

kieltä. Hänen ensimmäisenä opiskeluvuotenaan Sanna oli vielä Isossa-Britanniassa, 

joten he puhuivat Maisan mukaan myös paljon suomea. Tuolloin hän käytti japania 

yliopiston ulkopuolella noin kerran viikossa. Japaniin muutettuaan Maisa työskenteli 

japanilaisessa yrityksessä, jossa työkieli oli japani. Hän aloitti ammatin opiskelun 

japanilaisessa oppilaitoksessa, joten jonkin aikaa hänen arjessaan oli käytössä vain 

japanin kieli. Elokuussa 2010 hän alkoi työskennellä englanninopettajana, joten nyt hän 

käyttää sekä englantia että japania. Suomen kieltä hän käyttää ollessaan yhteydessä 

Suomessa asuvaan perheeseensä. 

 

Isossa-Britanniassa opiskellessaan Maisa kävi Suomessa noin kaksi kertaa vuodessa: 

joulu- ja kesälomien aikaan. Japanin vaihto-oppilasvuoden hän oli Japanissa 

yhtäjaksoisesti. Sen jälkeen kun hän muutti Japaniin heinäkuussa 2009, hän ei ole 

käynyt Suomessa kertaakaan. Maisan suunnitelmissa oli muuttaa keväällä 2012 

miehensä kanssa Suomeen, ja nämä suunnitelmat toteutuivatkin heinäkuussa 2012. 

 

 

1.3.3. Haastattelujen ja keskustelun toteutus 

 

1.3.3.1. Haastattelut 

 

Haastattelin Sannaa hänen äitinsä kotona Suomessa. Minulla oli Sannan haastattelussa 

mukana kaksi suurta aihealuetta, joten jaoin haastattelun kahdelle päivälle. 

Ensimmäisenä päivänä haastattelin häntä taustatiedoista ja hänen käsityksestään 

kielensä muutoksesta. Toisena päivänä aiheena oli suhtautuminen suomen kieleen ja 

kielellinen identiteetti. Taustatieto-osuuden olisin voinut toteuttaa lomakemuodossa, 

mutta mielestäni oli luonnollisempaa sisällyttää se haastatteluun. 

 

Sanna suhtautui haastatteluihin positiivisesti, ja hän antoi tietoa ja tuotti puhetta 

vapaasti – välillä ilman että häneltä tarvitsi edes kysyä. Hän oli yhteistyökykyinen ja 

halukas auttamaan. Ensimmäisen haastattelun jälkeen Sanna kertoi minulle yrittäneensä 

vältellä englanninkielisiä sanoja, sillä hän oli ajatellut, etten halua niitä puheen sekaan. 

Kehotin häntä toisella kerralla tuottamaan puhetta sen enempää miettimättä. Toisella 

haastattelukerralla Sanna puhui jälleen paljon, ja välillä puhe rönsyili. Välillä tuntui, 
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ettei hän ymmärtänyt kysymyksiä, ja minun täytyi toistaa muutama kysymys. 

 

Maisaa haastattelin hänen kotonaan Japanissa. Koska Maisan ja hänen miehensä asunto 

oli pieni, Sannan ei ollut mahdollista mennä haastattelun ajaksi toiseen huoneeseen. Hän 

oli samassa tilassa, mutta kuunteli kuulokkeista musiikkia. Näin varmistin, että Sanna ei 

kuule Maisan haastattelua. Se olisi nimittäin voinut vaikuttaa yhteiskeskusteluun.  

 

Maisan yksilöhaastattelu sujui hyvin, ja hän suhtautui haastatteluun positiivisesti sekä 

oli halukas yhteistyöhön. Haastattelutilanteessa huomasi, että Maisa ei ollut käyttänyt 

suomen kieltä pitkään aikaan. Hänellä oli paljon taukoja ja empimistä, mutta se ei 

haitannut itse asian ilmaisemista. Myös koodinvaihtoa esiintyi jonkin verran, mutta 

koodinvaihdot olivat merkittyjä eli hän selvästi ilmaisi tiedostavansa, että sanoi jonkin 

asian vieraalla kielellä. Haastattelin Maisaa samana päivänä, kun saavuimme hänen 

kotikaupunkiinsa. Olin hänelle vieras henkilö ja tilanne oli hänelle uusi, ja uskon näiden 

seikkojen vaikuttaneen haastatteluun jonkin verran. 

 

Maisan haastattelussa oli mielenkiintoista se, että hän vastasi joihinkin kysymyksiin 

lähes samoilla sanoilla kuin Sanna. Hänellä ei kuitenkaan ollut tietoa Sannan 

vastauksista. Toisaalta monet hänen mielipiteistään olivat täysin päinvastaisia Sannan 

mielipiteisiin verrattuna. Joidenkin vastausten samankaltaisuudessa on otettava 

huomioon, että informantit ovat toisilleen ennestään tuttuja. Olen myös ymmärtänyt, 

että he ovat joskus ennenkin keskustelleet keskenään kieliin liittyvistä kysymyksistä. 

 

 

1.3.3.2. Keskustelu 

 

Maisan haastattelua seuraavana päivänä nauhoitin informanttien keskustelun Maisan 

kotona samassa tilassa kuin hänen haastattelunsakin. Olin keskustelussa paikalla, sillä 

se oli sekä informanttien että minun mielestäni viisainta. Näin keskustelu pysyi 

paremmin annetuissa aihepiireissä, ja samalla pystyin varmistamaan, että saisin 

riittävästi analysoitavaa aineistoa. Koetin itse puuttua keskusteluun mahdollisimman 

vähän: tein ainoastaan lisäkysymyksiä ja autoin epäselvissä kohdissa sekä luin 

kysymykset nauhalle litteroinnin helpottamiseksi. Pystyin tarvittaessa ohjailemaan 

keskustelua sekä tekemään lisäkysymyksiä ja tarkennuksia viittaamalla informanttien 
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aikaisempiin yksilöhaastatteluihin. Läsnäoloni teki tilanteesta haastattelumaisemman, 

mutta mielestäni keskustelussa syntyi myös aitoa ajatustenvaihtoa ja vuorovaikutusta 

informanttien välillä. 

 

Aineistoon vaikutti varmasti jonkin verran se, että Sannan haastattelusta oli kulunut 

kahdeksan kuukautta. On todennäköistä, että hän ei välttämättä muistanut, mitä oli 

vastannut yksilöhaastattelussa. Sanna oli Maisaan verrattuna eri tilanteessa, sillä Maisa 

oli vastannut haastattelukysymyksiin keskustelua edeltävänä päivänä. Tämä voi johtaa 

siihen, että Maisan haastattelu ja hänen keskustelussa ilmaisemansa mielipiteet ovat 

enemmän linjassa kuin Sannan. Sannahan on haastattelun ja keskustelun välisenä aikana 

voinut myös muuttaa mielipidettään kysytyistä asioista. 

 

Molemmat informantit osallistuivat keskusteluun tasapuolisesti ja toivat mielipiteitään 

esille. Välillä he myötäilivät toistensa puhetta aktiivisesti ja lähestulkoon jatkavat toisen 

aloittamaa lausetta. Siitä voisi päätellä, että he olivat monista aiheista yhtä mieltä. He 

osoittivat muutenkin aktiivisesti, jos olivat samaa tai eri mieltä käsitellystä asiasta. 

Erotin nauhalta hyvin, kuka milloinkin on äänessä, vaikka nauhalla on jonkin verran 

päällepuhuntaa. Yleensä päällepuhunta ei silti estänyt ymmärtämästä informanttien 

mielipiteitä, ja vain muutamissa kohdissa informanttien puheesta ei saa ollenkaan 

selvää. 

 

 

1.3.4. Aineiston litterointi ja käsittely 

 

Sannan haastattelujen jälkeen olen kuunnellut nauhat läpi ja litteroinut ne karkeasti 

syksyllä 2010. Näistä tarkemmin litteroin tuossa vaiheessa vain ne osiot, jotka 

vastasivat tutkimuskysymyksiini. Kevään 2011 Maisan haastattelun ja yhteisen 

keskustelun jälkeen kuuntelin nauhat ja litteroin koko aineiston kesän ja syksyn 2011 

aikana. Tuolloin myös kuuntelin uudestaan Sannan haastattelut ja tarkensin litteraattia 

(kts. LIITE 4). Informanttini esitän litteraatissa nimikirjaimilla ja sen jälkeen sulkeissa, 

onko kyse haastattelu- vai keskusteluesimerkistä, esimerkiksi Sannan haastattelusta 

poimitun kommentin merkitsen S(h). 
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Litteroin aineistoni käyttämällä murteen litteroinnista karkeistettua menetelmää ja 

soveltamalla aineistooni lisäksi keskustelunanalyysin litterointia (LIITE 3). Olen 

litteroinut sanatasolla informanttieni puheen sellaisena, kuin he sen tuottavat. En käytä 

tarkkaa foneettista litterointimenetelmää, koska se ei ole keskeistä aiheeni ja 

tutkimusmenetelmäni kannalta, mutta litteraatissani ovat informanttieni puhekielen 

piirteet näkyvissä. Merkitsen litteraattiini loppuheiton, loppukahdennuksen, jälkitavujen 

vokaaliyhtymien edustukset ja t:n heikon asteen vastineet.  

 

En käytä isoja alkukirjaimia virkkeen alkamisen merkkinä, mutta erisnimet litteroin 

isoilla alkukirjaimilla. Merkitsen litteraattiini pisteen, silloin kuin puhuttu jakso on 

virkkeeksi tulkittava. Pilkulla merkitsen lyhyttä taukoa puheessa, ja usean sekunnin 

tauon olen merkinnyt: ((tauko)). Jos olen poistanut aineistoesimerkistä kokonaisia 

puheenvuoroja, merkitsen sen tyhjälle riville kahdella yhdysviivalla (- -). 

Keskustelunanalyysin litteroinnista käytän hyväkseni hymyn, naurun, sanojen 

painotuksen ja äänen laadun muutoksen merkitsemistä. Nämä merkit ovat keskeisiä 

aiheeni kannalta, sillä ne voivat antaa tietyissä kohdin arvokasta lisätietoa. 

 

 

1.4. Tutkimusongelmat 

 

Tutkin työssäni kielidiskursseja, joita informanttini tuottavat haastatteluissa ja 

yhteisessä keskustelussaan. Tutkimusongelmani ovat seuraavat: 

 

1. Millaisia diskursseja informanttini tuottavat osaamistaan kielistä yksin ja 

yhdessä: mitä merkityksiä he liittävät eri kieliin, mitkä ovat kielten tehtävät ja 

roolit heidän elämässään ja ovatko jotkin kielet heille tärkeitä ja läheisiä 

minuuden rakennusaineita. 

2. Miten informanttini jakavat diskurssia yhdessä toisen samassa tilanteessa olevan 

henkilön kanssa ja nousevatko jotkin tietyt diskurssit erityisesti esille, kun 

kokemuksia voi jakaa ja rakentaa uudelleen vuorovaikutuksessa. 

 

Minulla on mahdollisuus vertailla informanttien haastatteluissa toistuvia yhteneviä 

diskursseja ja informanttien välisiä eroja. On mielenkiintoista tarkastella myös eri 

kielten esiintymistä diskursseissa. Siten saan monipuolisen näkemyksen informanttien 
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kieliajatuksista, ja se avaa monessa kulttuurissa eläneen henkilön näkökantaa paremmin 

kuin pelkästään suomen kieleen tai äidinkieleen keskittyminen. Keskustelussa esiin 

nousevien diskurssien avulla taas voin koettaa saada selville, kuinka loppuun asti 

ajateltuja kieliin liittyvät mielipiteet ovat. Tutkin, rakentavatko informantit yhteistä 

diskurssia vai kirjoittautuvatko he erilaisiin diskursseihin. Haluan selvittää, antavatko he 

toisilleen uusia ajattelumalleja kieliajatusten rakennusaineeksi ja pitävätkö he 

valitsemastaan kannasta kiinni vai ovatko he valmiita luopumaan omista mielipiteistään.
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2. TEORIAT JA METODIT 

 

2.1. Kielen merkitys yksilölle ja ryhmälle 

 

Tarkastelen työssäni eri kielten merkitystä informanteilleni ja heidän eri kielille 

antamiaan rooleja. Siksi perehdyn työni teoriaosassa kielen merkitysten eri puoliin: 

kielen tehtäviin, äidinkielen merkitykseen ja kielen identiteettikytkökseen.  

 

 

2.1.1. Kielten tehtävät elämässä 

 

Nykyisin suomalaiset saavat oppia jo peruskoulussa äidinkielen lisäksi ainakin kahta 

vierasta kieltä. Periaatteessa voimme alkaa tehdä valintoja kielten välillä jo suhteellisen 

varhaisessa iässä. Samalla vaikutamme siihen, mitkä ovat eri kielten tehtävät 

elämässämme. Tämä kysymys tulee joillekin meistä erityisen keskeiseksi, kun 

asuinmaan kieli on eri kuin synnyinmaassa. Yksilö ei välttämättä missään vaiheessa 

tiedosta valintoja tai huomaa asettaneensa kieltä tiettyyn rooliin. Kielille annetut 

tehtävät tuovat kuitenkin esille yhtäältä kieleen liittyviä arvostuksia ja kielten 

keskinäisiä voimasuhteita toisaalta yksilöiden identiteettejä. Mantilan (2001: 370) 

mukaan kansainvälisen lingua francan tehtävä on olla työkalu, kansalliskieli merkitsee 

sivistystä ja äidinkieli on koko elämä. 

 

Lingua francan tehtävänä on toimia viestinnän välineenä, kun henkilöillä ei ole 

käytössään yhteistä kieltä. Kansainvälistyminen lisää tällaisen viestinnän apukielen 

tarvetta. (Kuiri 2002: 13.) Jatkuvasti kansainvälistyvän viestinnän kielenä on yhä 

useammin englanti, jonka avulla eri puolilla maailmaa elävät ihmiset vaihtavat 

ajatuksiaan päivittäin (Hakanen 1999: 247). Englanti on tällä hetkellä maailman johtava 

lingua franca, ja siten yksi mahdollinen ratkaisu maailman viestiongelmiin. Se ei 

kuitenkaan ole kaikkia maailman kansalaisia tyydyttävä ratkaisu. (Chesterman 2005: 

120, 127.) Suomessakin englannin kielen käyttö nähdään usein tieksi sosiaaliseen 

nousuun ja parempaan elämään, ja kansainväliselle uralle tähtäävät haluavat oppia 

kielen mahdollisimman varhain ja hyvin. Äidinkielelle ei kuitenkaan saisi asettaa lingua 

francalle tarkoitettuja välineellisiä tehtäviä. (Kuiri 2002: 16.) 
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Kieli siirtää kansallista kulttuuria ja sosiaalistaa siihen sekä toimii kansallisena 

symbolina. Se on näin merkittävä kollektiivisen identiteetin osa. Nykyinen monikielinen 

ja -kulttuurinen ympäristö on sumentanut kielen kansallisen merkityksen, millä on 

vaikutusta arkipäivän kielipolitiikkaan ja kielikäsityksiin. (Mantila 2005: 313.) Hakasen 

(1999: 244) mukaan Euroopan unionin virallisen kielen asema ei tee suomesta 

eurooppalaista käyttökieltä, vaan tärkeät asiat hoidetaan englanniksi, ja kansalliskielet 

jäävät toissijaisten asioiden hoitoa varten. 

 

Äidinkieli merkitsee koko elämää, koska sen avulla kasvetaan tiettyyn kulttuuriin ja 

yhteiskuntaan ja sosiaalistutaan sen jäseneksi. Äidinkieli merkitsee yhteisöön 

kiinnittymistä ja mahdollistaa yhteisön luoman inhimillisen kulttuurin säilömisen ja 

siirtämisen sukupolvelta toiselle. Äidinkieli on myös ajattelun perusta: sen kautta 

ihminen omaksuu kaikki kognitiiviset prosessit. (Hakanen 1999: 239; Mantila 2001: 

371.)  

 

Mantilan (2005: 313) mukaan suomalaiset näkevät kielensä ennen muuta äidinkielenä. 

Siitä puhutaan yksilön oikeuksien kautta tai pelkkänä välineenä. Kielen merkitystä ja 

funktiota yksilölle ja kansakunnalle tai valtiolle ei ole pohdittu kovinkaan analyyttisesti. 

Samoin ei ole erotettu, puhutaanko esim. äidinkielestä, kansalliskielestä, virallisesta 

kielestä ja missä eri tapauksessa mikin kieli on relevantti. (Mantila 2001: 370.) 

 

Kielikeskusteluissa korostetaan individualismia sekä yksipuolisesti nähtynä 

kansainvälistymistä, jossa suomen kielellä on ainoastaan passiivinen rooli. Suomen 

kielen asemaa koskevassa argumentaatiossa on usein asetettu vastakkain 

kansainvälistyminen ja siitä seuraava englannin kielen merkityksen korostuminen. 

Yhtäältä kielen asemasta puhuttaessa hehkutetaan suomalaisen identiteetin ja suomen 

kielen arvoa. On nähty, että liiallinen äidinkielen merkityksen ja aseman korostaminen 

estää nuoria pääsemästä kansainväliseen yhteistyöhön. Toisaalta on pelätty 

kansakunnan jakautumista eriarvoisiin osiin kielen perusteella. (Mantila 2001: 370, 

2005: 313.) 
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2.1.2. Äidinkieli 

 

Äidinkieli on keskeisessä osassa ihmisen elämässä. Se on yksilön näkökulmasta niiden 

kielimuotojen joukko, jotka yksilö katsoo olevan hänen lapsuudessaan omaksumansa 

kielimuodon variantteja. Usein kaikkein läheisimmäksi kieleksi – ikiomaksi 

äidinkieleksi – ajatellaan oma murre. Äidinkieli ei siis ole standardikieli vaan läheisten 

ihmisten puhuma, luonnollinen ja tunnepohjainen kieli. (Dufva ym. 1996: 69; 

Kaikkonen 2009: 16; Nikanne 2002: 33.) Tässä näkemyksessä korostuu variaatio eli 

yhdenkään kielen sisällä eivät kaikki puhu samanlaista kieltä. Yksilö identifioituu 

jonkin kielen äidinkieliseksi puhujaksi eli kieliyhteisön jäseneksi, eikä tämä poikkea 

olennaisesti muusta ryhmiin identifioitumisesta. (Nikanne 2002: 33.) 

 

Äidinkieli on monitulkintainen sana, jonka merkitys riippuu kontekstista. Siihen 

vaikuttavat yhteisön arvot, kulttuuri, kielitilanne, talous ja politiikka. (Laitinen 2003: 

83.) Skutnabb-Kankaan (1988: 34) mukaan äidinkielen määritelmiä on useita, ja sama 

henkilö voi ilmoittaa äidinkielekseen eri kielen kulloinkin käyttämänsä määritelmän 

mukaan. 

 

Äidinkieltä voidaan määritellä erilaisin kriteerein. Määritelmät voivat perustua paitsi 

alkuperään myös kielen hallintaan ja käyttöön sekä samaistumiseen. Kansanomaiset 

määritelmät taas perustuvat automatiikkaan ja maailmankuvaan. Onkin tärkeää sanoa, 

mitä äidinkielen määritelmää kulloinkin käyttää. (Skutnabb-Kangas 1988: 34–35.) 

 

Alkuperämääritelmän mukaan äidinkieli on se kieli, jonka yksilö on ensimmäiseksi 

oppinut. Hallintaan perustuva määritelmä taas ajattelee äidinkielen olevan yksilön 

parhaiten taitama kieli. Jos äidinkieli määritellään käytön perusteella, on se yksilön 

eniten käyttämä kieli. Samaistumismääritelmä ottaa huomioon paitsi yksilön oman 

sisäisen samaistumisen myös ulkoisen samaistuminen. Sisäisen samaistumisen mukaan 

äidinkieli on se kieli, johon yksilö itse identifioituu ja jonka hän tuntee omakseen. 

Ulkoisen samaistumisen näkökulmasta äidinkieli on se kieli, jonka syntyperäisenä 

puhujana muut pitävät yksilöä. Kansanomaisten määritelmien mukaan äidinkieli on 

kieli, jolla ihminen laskee, ajattelee, näkee unta sekä kirjoittaa päiväkirjaa tai runoja. 

(Skutnabb-Kangas 1988: 35.) 
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Äidinkieli on avain omaan itseemme. Meistä on tullut sen kautta ihmisiä, ja se on 

erottamaton osa meitä. (Skutnabb-Kangas 1988: 51.) Hakasen (1991: 157) mukaan 

äidinkieltä ei mikään kieli voi yksilön kannalta korvata täysin. Ajattelun myötä koko 

henkinen kulttuurimme ja välillisesti myös aineellinen kulttuurimme on sidoksissa 

äidinkieleen. Oppiessaan äidinkielen lapsi oppii samalla kulttuurisen tavan toimia. Hän 

omaksuu lähiympäristöltä niin käyttäytymistapoja kuin kielenkin. (Kaikkonen 2009: 

16–17.) Skutnabb-Kankaan (1988: 38) mielestä korkeinta kielellisen ja inhimillisen 

tietouden tasoa osoittaa alkuperämääritelmän ja sisäisen samaistumisen määritelmän 

yhdistäminen. Äidinkieli on siis se kieli, jonka yksilö on oppinut ensimmäisenä ja johon 

hän itsensä identifioi. 

 

Äidinkieli voi muuttua elämän aikana kaikkien muiden paitsi alkuperämääritelmän 

mukaan. Lisäksi ihmisellä voi olla ainakin kaksi äidinkieltä. (Skutnabb-Kangas 1988: 

34.) Lähtökohtaisesti ajattelen alkuperämääritelmän mukaan molempien informanttieni 

äidinkieleksi suomen kielen. Aion selvittää, onko heillä muiden määritelmien mukaisia 

äidinkieliä ja onko informanttien kielellinen identiteetti muuttunut äidinkielen osalta. 

 

Nikanteen (2002: 16) mukaan äidinkieli on abstraktio: kielet ovat jatkuvassa 

muutoksessa, ja ero eri kielten ja murteiden välillä on liukuva. Ihmiselle on tyypillistä, 

että hän luonnostaan kokee puhuvansa jotain tiettyä kieltä äidinkielenään. Tunne on niin 

syvällä, ettei äidinkielen luonnetta ja merkitystä tulla yleensä pohtineeksi. Lappalaisen 

(2002: 71, 79) pro gradu -tutkimuksen tulokset tukevat ajatusta äidinkielen 

itsestäänselvyydestä. Äidinkieli ymmärretään tärkeäksi, mutta mitään muuta ei 

oikeastaan osata sanoa suomen kielen merkityksestä itselle. 

 

Maallikon käsitys kielestä ja erityisesti omasta äidinkielestään poikkeaa usein lingvistin 

näkemyksistä. Kieli on kuitenkin kaikille yhteinen ja välttämätön kommunikaation ja 

oppimisen väline. Niinpä kieltä koskevien käsitysten rooli arkielämässä on tärkeä: 

maallikon kielikäsityksellä on merkitystä. Ne vaikuttavat muun muassa siihen, miten 

kieltä opiskellaan ja opetetaan. (Pajunen 2002: 563.) Haluan tutkimuksellani lisätä 

tietoa ulkomailla oleskelevien ja työskentelevien suomalaisten kielikäsityksistä. Jo nyt 

heidän kaltaisensa henkilöt tekevät valintoja kielten – ja äidinkielten välillä. Yksittäisten 

henkilöiden valintojen seuraukset eivät ehkä vielä näy, mutta työni voi toivottavasti 

antaa jonkinlaista suuntaviivaa suomenkielisten suomalaisten eri kieliin kohdistamista 
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arvostuksista ja kielten roolista elämässä. 

 

 

2.1.3. Kieli ja identiteetti 

 

Identiteetti on pohjimmiltaan ryhmiin liittymisen käsite ja sen muodostumisprosessi, 

identifikaatio kertoo ryhmiin samaistumisesta. Identifioituminen erottaa meidät muista, 

joilla on erilainen identiteetti. Itsen ja toisten identifioiminen merkitsee opposition ”me” 

ja ”muut” luomista. Kasvaessaan toisten ihmisten kanssa lapsi sosiaalistuu ja oppii 

kielen sekä sen taustalla olevan kulttuurisen käyttäytymisen. Tämä kielen ja 

kulttuuristen merkitysten samanaikainen omaksuminen antaa perusteita sille, että kieltä, 

kulttuuria ja identiteettiä on syytä tarkastella samanaikaisesti. (Kaikkonen 2009: 16; 

Tabouret-Keller 1997: 316.) 

 

Yksilön identiteetti on heterogeeninen, ja se rakentuu kaikista yksilön itselleen ottamista 

tai muiden antamista nimistä ja identiteeteistä. Se on moniääninen siinä mielessä, että 

ihmisellä on monia identiteettejä, jotka ovat dynaamisia ja saavat eri tilanteissa eri 

painoarvon. (Dufva 2002: 21; Tabouret-Keller 1997: 316.) Identiteetti on osa sitä, 

millaisena näemme itsemme: ihmisen käsitys siitä kuka hän on ja millainen hän on 

luovat käsityksen identiteetistä (Lehtonen 1997: 24). Toisin sanoen yksilön oma 

identiteetti on se, millaiseksi hän itsensä kokee. Yksilön identiteetti määrittelee hänen 

paikkansa sosiaalisissa verkostoissa. Koska kieliyhteisö on sosiaalinen yhteisö, on se 

tärkeä osa identiteettiä. (Nikanne 2002: 30–31.)  

 

Identiteetin voi käsittää joko suhteellisen tarkaksi ja muuttumattomaksi, tai sen voi 

nähdä monimuotoisena ja joustavana. Ensimmäinen lähestymistapa on essentialistinen 

identiteettikäsitys. Siinä identiteetillä ajatellaan olevan yhteinen sisältö, jonka ryhmän 

jäsenet jakavat. Toinen malli, ei-essentialistinen identiteettikäsitys näkee täydellisen ja 

selkeän identiteetin mahdottomuutena. Tämän käsityksen mukaan identiteetti on 

pikemminkin suhteellinen ja epätäydellinen. Tästä näkökulmasta tarkastellaan 

mieluummin moninaisia identiteettejä, niiden muutoksia sekä muutosten syitä ja 

seurauksia. (Grossberg 1996: 89; Pietikäinen ym. 2002: 11–12.) Tukeudun itse työssäni 

ei-essentialistiseen identiteettinäkemykseen, jonka mukaan identiteetti on joustava ja 

muuttuva. Niinpä informanttini voivat diskursseissa kirjoittautua eri 
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kieli-identiteetteihin – ja äidinkieliin. 

 

Hallin (1999: 22–23, 39) mukaan identiteetit voidaan nähdä luonteeltaan moninaisina ja 

muuttuvina. Yksilöllä ajateltiin aiemmin olevan yhtenäinen identiteetti. Nyt 

identiteeteistä on tulossa pirstoutuneita, ja nykyään identiteetti koostuu monista osista, 

jotka voivat olla toistensa kanssa ristiriidassa. Me otamme koko ajan eri identiteettejä, 

jotka eivät ryhmity yhdeksi eheäksi kokonaisuudeksi. Identifikaatiomme vaihtelevat 

jatkuvasti, ja identiteetti rakentuu tiedostamattomissa prosesseissa, joissa se pysyy aina 

epätäydellisenä, koska se on jatkuvasti liikkeessä ja muodostuu kaiken aikaa. 

 

Identiteetit voidaan katsoa prosessiksi, jossa ihmisessä kamppailevat ja neuvottelevat 

monenlaiset identiteetit ja erilaiset identiteetin mahdollisuudet. Identiteetillä ei siis ole 

yhtä ja pysyvää ydintä, joka olisi muuttumaton ajasta tai tilanteesta toiseen. (Pietikäinen 

& Mäntynen 2009: 64.) Elämänpituisessa prosessissa identiteetti on jatkuvasti 

uudistumassa sosiaalisen kanssakäymisen vaikutuksesta. Identiteetti sisältää monia 

juonteita, jotka yhtäältä luvat yhteyksiä ja toisaalta rakentavat rajoja. Identiteetti on 

dynaaminen ja muutoksessa elävä ilmiö. (Dufva 2002: 38; Tabouret-Keller 1997: 316.) 

 

Identifikaatioprosesseiksi kutsumme niitä psykologisia prosesseja, joilla identiteetit 

muodostetaan. Yksilöt hyödyntävät erilaisia identiteettien kerroksia, jotka muodostavat 

monimutkaisia verkostoja. Näiden verkostojen jotkin osat ovat väljiä, jatkuvassa 

muutoksessa olevia, kun taas toiset ovat suhteellisen pysyviä läpi elämän sekä 

sosiaalisen ja kulttuurisen kentän. Meidät identifioidaan ja me identifioimme itsemme 

laajalla sosiaalisella kentällä omana aikanamme ja tiettyjen ryhmien piirissä. 

(Tabouret-Keller 1997: 316.) 

 

Identiteetti koostuu sosiaalisesta ja henkilökohtaisesta identiteetistä. Ihmisen identiteetti 

on monimutkainen yhdistelmä yleisiä ja yksilöllisiä piirteitä. Edelliset edustavat siteitä 

kulttuuriin ja jälkimmäiset ominaisuuksia, jotka erottavat yksilön muista samaan 

ryhmään kuuluvista. (Liebkind 1988: 66.) Identifioitumisessa on kyse siitä, kuinka kieli 

ajatellaan ulkoisena käytöksenä, joka identifioi yksilön tietyn ryhmän jäseneksi. 

Toisaalta se on itsensä identifioimista jonkin kieliyhteisön jäseneksi. (Tabouret-Keller 

1997: 315.) Tutkimukseni kannalta tämä tarkoittaa informanttieni diskursseissa 

rakentamien identiteettien kahdentasoista tarkastelua: mitkä diskurssivihjeet kertovat 
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yksilön henkilökohtaisesta samaistumisesta kieliin, ja miten informantit mahdollisesti 

kielentävät kollektiivista identiteettiä - liittymistään kieliyhteisön jäseniksi. 

 

Kieli on osa identiteettiämme. Sen avulla opimme tietämään, millaisia olemme, mitä 

osaamme, mistä pidämme ja mitä haluamme. Kielen avulla sijoitumme sosiaaliseen 

verkostoon. Yhteisen kielen avulla tunnetaan yhteenkuuluvuutta ja erotutaan muista 

ryhmistä. Kieliyhteisön jäsenille muodostuu yhteinen kieli-identiteetti: tunne siitä, että 

me ymmärrämme toisiamme. Kielellinen kommunikaatio avaa oven tietoisuuteen ja 

toisten ihmisten maailmaan. Omalla äidinkielellä nämä ovet aukeavat helposti. Toisella 

kielellä kommunikoidessa näin ei välttämättä ole. (Charles & Louhiala-Salminen 2007: 

416; Dufva 2002: 24.) Äidinkieli on yksilön kannalta kaikkein selvimmin osa hänen 

identiteettiään. Identiteetti on yksilön omaksuma suhde itseensä ja muihin, ja kieli on 

osa tätä suhdetta. (Nikanne 2002: 29–30.) Kielen avulla identiteettejä ilmaistaan ja 

kuvataan sekä niistä neuvotellaan. Keskeistä on, että identiteetit muodostuvat 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 64.) 

 

Kieli toimii yhdyssiteenä ihmisten välillä. Kieltä käytetään viestintäkeinona, mutta sen 

avulla myös siirretään kulttuuriperimää ja järjestetään tämänhetkistä elämää. 

(Skutnabb-Kangas 1988: 13.) Yhteisön näkökulmasta kieleen kohdistuvat uskomukset 

asenteet ja käsitykset koskevat sen merkitystä ja symbolista ulottuvuutta. Kieli osoittaa 

kuulumista kansallisuuteen tai ryhmään ja kertoo puhujan identiteetistä. (Johansson & 

Pyykkö 2005: 13.) Kansalliset kulttuurit, joihin synnymme, ovat modernissa 

maailmassa yksi kulttuurisen identiteettimme keskeisistä lähteistä. Kollektiivisen tai 

kulttuurisen identiteetin käsitteeseen liittyy kuuluminen selvärajaisiin kulttuureihin, 

jotka ovat esimerkiksi etnisiä tai kielellisiä. Kulttuurinen identifioituminen on kuitenkin 

tulossa yhä avoimemmaksi, monimuotoisemmaksi ja ongelmallisemmaksi prosessiksi. 

(Hall 1999: 19, 22–23, 45.) 

 

Informanttini ovat asuneet ulkomailla jo vuosia, joten he ovat paitsi olleet usean 

kulttuurin ja kielen vaikutuspiirissä myös tulleet itse osaksi eri kulttuureja. Heidän 

tilanteestaan katsottuna kollektiivinen identiteetti ei näyttäydy enää yksiulotteisena: 

yhtäältä he ovat syntymässään liittyneet suomalaiseen identiteettiin, mutta toisaalta he 

eivät voi sulkea asuinpaikkansa kieltä ja kulttuuria itsensä ulkopuolelle. 

Mielenkiintoista on, missä määrin omien informanttieni kollektiivinen identiteetti on 
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ulkomailla asumisen myötä monimuotoistunut, ja mitkä kielet ovat tulleet osaksi heidän 

kulttuurista identiteettiään. 

 

 

2.2. Monikieliset kontekstit 

 

Suurin osa ihmiskunnasta on monikielisiä, ja joka kolmas ihminen puhuu päivittäin 

kahta tai useampaa kieltä. Kansainvälistyminen ja muuttoliike maasta toiseen luovat 

uudenlaisia monikielisiä yhteisöjä. Niiden myötä tulee vastaan myös entistä 

mutkikkaampia tilanteita, joissa kielellisiltä taustoiltaan erilaiset ihmiset kohtaavat ja 

ovat keskenään kielellisessä vuorovaikutuksessa. (Kalliokoski 2009: 9.) 

 

Kieli on yksilön identiteetin tärkeimpiä osatekijöitä. Vahvan valtakielen hallitsemassa 

yhteiskunnassa ei kielellisen identiteetin määrittämiseen ole välttämättä tarvetta. Toisin 

on silloin, kun yksilöt joutuvat tulemaan toimeen erikielisessä toimintaympäristössä. 

(Grünthal 2009: 266, 284.) Vieraassa kieliympäristössä äidinkielen merkitys korostuu, 

eikä se ole enää itsestään selvä asia (Vallo 2007: 108, 113, 123). Informanttieni 

tuottama diskurssi on sidoksissa ja suhteutettavissa heidän tämänhetkiseen 

elämäntilanteeseensa. Ulkomailla oleskelu on otettava huomioon heidän tuottamissaan 

kieliajatuksissa ja diskursiivisissa identiteeteissä. Toisaalta myös informanttini 

rakentamien diskurssien ja identiteettien taustalla elävät suomalainen kulttuuri ja tavat. 

 

Kielellisten valintojen suhde identiteettiin on aina mukana, kun tarkastellaan eri kieliä 

puhuvien ihmisten kohtaamista (Kalliokoski 2009: 11). Iskaniuksen (2006: 170) 

mukaan oman paikan ja identiteetin löytäminen uudessa kotimaassa, kahden kulttuurin 

ja kielen ympäröimänä voi olla ristiriitaista, hapuilevaa ja ongelmallista neuvottelua tai 

jopa taistelua.  

 

Vertaan työssäni informanttieni tuottamia diskursseja heidän elämäntilanteeseensa sekä 

lähteisiin, joissa käsitellään kielen merkitystä yksilölle ja ryhmälle. Näistä lähtökohdista 

tulkitsen kieleen ja kulttuuriin liittyviä diskurssivihjeitä monikielisten kontekstien 

valossa, joissa informanttini elävät. 
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2.3. Diskurssianalyysi 

 

Käytän aineistoni analyysissa diskurssianalyysin menetelmää. Koska tutkimukseni 

pohjautuu pieneen aineistoon, minulla on mahdollisuus keskittyä informanttieni 

kielellisiin valintoihin ja sitä kautta heidän tuottamiinsa kielidiskursseihin syvällisesti. 

Diskurssianalyysi on teoreettinen viitekehys, joka tarjoaa monenlaisia tutkimusmetodeja 

ja tekniikoita (Ilmonen 2001: 100). Aineistoni on pieni, mutta sitä on riittävästi, jotta 

voin tehdä informanttieni tuottamista merkityksistä diskursiivista analyysia. 

Informanttien yhteishaastattelu antaa aineistoon syvyyttä ja käsiteltävään asiaan uutta 

näkökulmaa. 

 

Tässä luvussa esittelen diskurssianalyysin sosiolingvististä taustaa, kehittymistä ja 

taustaoletuksia sekä kytköksiä muihin tutkimustraditioihin. Sitten perehdyn 

diskurssianalyysin tutkimuskohteisiin, päämääriin ja analyysin tavoitteisiin. Käsittelen 

analyysimenetelmiä sekä diskurssianalyysin hyödyntämistä identiteettien ja 

kieliasenteiden tutkimuksessa. Luon samalla katsauksen siihen, kuinka tämä menetelmä 

soveltuu omaan tutkielmaani. 

 

 

2.3.1. Sosiolingvististä taustaa 

 

Kieli ja yhteisö ovat kytköksissä toisiinsa monella tavalla. Tästä kytköksestä on noussut 

sosiolingvistinen tutkimus, jossa ollaan kiinnostuneita kielestä sosiaalisena ja 

kulttuurisena ilmiönä. (Trudgill 2000: 32.) Sosiolingvistiikka tarkastelee sosiaalista 

todellisuutta lingvistiikan keinoin ja tutkii kieltä sosiaalisessa ympäristössä. Se kuvaa 

kieltä sosiaalisena ilmiönä ja etsii kielenkäytön ja yhteiskunnallisen todellisuuden 

välisiä syy-yhteyksiä. (Nuolijärvi 2000: 13–14.) 

 

Useimpien sosiolingvistiikan määritelmien ytimenä on se, kuinka kieli heijastaa 

yhteiskuntaa. Tutkimuksen lähtökohta on näin sosiaalinen todellisuus. Kielen 

tutkimisella sosiaalisena ilmiönä on yleensä tarkoitettu sitä, mikä piilee kielen vaihtelun 

ja muuttumisen takana. Sosiolingvistiikassa on tutkimuksen kohteena usein ollut 

puhuttu kieli ja tehtävänä kielen vaihtelun tutkiminen. Tämän lisäksi sosiolingvistit ovat 

olleet kiinnostuneita myös kaksikielisyydestä ja monikielisyydestä sekä kielen 
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tehtävästä ryhmäidentiteetin muodostumisessa. Tarkastelun kohteena on ollut muun 

muassa etnisten ryhmien kieli, kielen ja identiteetin suhde, kielellinen nationalismi ja 

kielen vaihto. (Coulmnas 1997: 7; Nuolijärvi 2000: 13–16, 18.) 

 

Pällin (2003: 18) mukaan sosiolingvistiikka on nykyään paljon ja ehkä jopa enimmiltä 

osin muuta kuin klassista variaationtutkimusta. Sosiolingvistiikan sisällöksi on 

näkyvästi tullut diskurssintutkimus. Se liittää muun muassa kriittisen diskurssianalyysin 

sekä muun kieltä ja yhteiskunnan suhdetta käsittelevän diskurssianalyysin kautta 

kielenkäytön pragmatiikan ja ihmisryhmät luontevasti yhteen. Pällin mukaan 

diskurssintutkimuksen kautta sosiolingvistiikka on liittynyt aidosti sosiaaliseen teoriaan. 

 

Nuolijärvi on kaavaillut artikkelissaan vuonna 2000, että sosiolingvistiikalla tai 

kielisosiologialla riittää töitä kielellisen toiminnan analyysissa. Hän arvelee, että 

kielisosiologisen tutkimuksen painotus lisääntyy ja yhteiskunnallinen rooli terävöityy. 

Tähän liittyy kaksi- ja monikielisyyden lisääntyminen, alueellisten painostusten 

muuttuminen sekä kielten yhteiskunnallisen statuksen arvioinnin globaali tehtävä 

sosiolingvisteille. Sosiolingvistiikan on lähdettävä kielestä, jotta se voi tuoda esille 

sosiaalisen todellisuuden. Toisaalta kieli on sosiaalista todellisuutta, joka kykenee 

näyttämään meille monta yhteiskunnallisesti oleellista seikkaa. (Nuolijärvi 2000: 

34–35.) 

 

 

2.3.2. Diskurssianalyysin taustaoletuksia 

 

Diskurssianalyysin taustalla ovat ajatukset kielen funktionaalisuudesta ja merkitysten 

sosiaalisesta konstruktiviivisuudesta eli niiden rakentumisesta sosiaalisessa 

todellisuudessa (kts esim. Pälli 2003: 26). Keskeistä on kielen sosiaalinen tehtävä 

yhteisössä ja kontekstit, joissa ihmisten luomia merkityksiä tulkitaan. 

Diskurssianalyysissa tarkastelun kohteena on merkitysten tilanteinen rakentuminen 

niiden käyttöyhteyksissä. Diskurssissa ovat läsnä sekä tilanteisuuden että 

kulttuurisuuden jatkumo. Merkitykset ovat sidoksissa paitsi tässä ja nyt -tilanteeseen 

myös aikakauden diskursiiviseen ilmastoon. Diskurssissa heijastuvat aikakaudelle 

ominaiset kulttuuriset merkitykset ja merkityksellistämisen tavat sekä kielelliset 

käytänteet. (Jokinen & Juhila 1999: 56–57.) 
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Funktionaalisessa lähestymistavassa tutkitaan, miten kieli toimii vuorovaikutuksen 

välineenä. Jo varhaiseen diskurssianalyysiin vaikutti funktionaalisen kielitieteen kehitys. 

Siinä kielenkäytön funktionaalisutta painotettiin siitä näkökulmasta, että muotoja ei voi 

kuvata ilman niiden käyttötehtäviä. Lingvistisellä diskurssianalyysilla on erityisesti 

kielenkäytön funktionaalisuuden painottamisen kautta yhteys sosiolingvistiikkaan: 

lingvistisessä diskurssianalyysissä pyritään kielen lisäksi analysoimaan myös laajempia 

sosiaalisen tason käytänteitä. (Luukka 2000:135; Pälli 2003: 20.) 

 

 

2.3.2.1. Merkitysten rakentuminen 

 

Funktionalismin keskeinen ajatus on se, että kieli rakentaa merkityksiä ja sen 

ensisijainen tehtävä ihmisyhteisössä on sosiaalinen. Funktionalismin mukaan on tärkeää 

kuvata kielenkäyttöä ja selittää merkitysten rakentumista. Tästä näkökulmasta kielen 

tärkeä ominaisuus on merkitysten luominen, joten täytyisikin selvittää, miten 

merkitykset rakentuvat vuorovaikutuksessa kielen avulla. Kielen kuvaus ei ole 

funktionalismissa vain kielen rakenteen kuvausta vaan kielellisten valintojen 

systematiikan kuvausta. Funktionalismissa tutkitaan kieltä merkityspotentiaalina, ja 

kuvataan kielen ja kontekstin suhdetta, yksilöllisiä eroja ja ryhmien ja yhteisöjen 

kielenkäyttötapoja. (Luukka 2000: 135, 138–139.) 

 

Kielen käyttöä on mahdollista analysoida joko todellisuuden kuvana tai todellisuuden 

rakentajana. Diskurssianalyysissä on usein kysymys jälkimmäisestä tavasta, jossa kielen 

käyttöä ei nähdä niinkään siltana todellisuuteen vaan osana todellisuutta itseään. Tätä 

näkökulmaa kutsutaan usein sosiaaliseksi konstruktionismiksi. Siinä kielen käyttö 

merkityksellistää, järjestää ja rakentaa maailmaa ja sosiaalista todellisuutta. (Jokinen ym. 

1993a: 9, 1993b: 18.) 

 

Sosiaalisen konstruktionismin ajattelutavan mukaan ihmiset rakentavat yhdessä 

käsityksen ja tiedon maailmasta. Tämä tapahtuu jokapäiväisessä kanssakäymisessä, 

jossa tietomme maailmasta muodostuu. Käsityksemme maailmasta, todellisuutemme, 

on siis sosiaalisen prosessin tulos eikä maailman objektiivisen havainnoimisen tulos. 

Siksipä käsitys ympäröivästä todellisuudesta rakentuu ihmisten keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa. (Burr 1995: 3.) 
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2.3.2.2. Kontekstit ja tulkinta 

 

Merkitysten tulkinta liittyy kiinteästi kontekstiin, jossa ne on tuotettu. 

Konstruktionististen suuntausten mukaan kieltä ei ole olemassa ilman kontekstia eli sen 

käyttöä tietyssä kontekstissa. Tämä näkökulma liittää kielen ja sen käyttöyhteyden 

tiiviisti. Merkitysten etsiminen alkaa kontekstin tulkitsemisella, sillä viestintätilanteessa 

syntyvät merkitykset eivät ole irrallisia. Konstruktionistinen kielentutkimuksen 

suuntaus noudattelee funktionalismia siinä, että kielellistä ja ei-kielellistä viestintää ei 

voi asettaa arvojärjestykseen. Kun selvitetään merkitysten rakentumista kokonaisuutena, 

ei diskurssin kuvaus voi pysähtyä vain kielellisten ilmaisujen analysointiin vaan on 

analysoitava myös kontekstia. (Luukka 2000: 153, 156.) 

 

Diskursiivisuus viittaa siihen, että kielenkäyttö rakentaa ja muuntelee sosiaalista 

todellisuutta. Tärkeää on, että diskursiivinen tutkimus ei rajoitu kielelliseen 

rakenteeseen vaan ottaa huomioon kielenkäytön sosiaalisen ulottuvuuden. (Pälli 2003: 

18–19.) Kielenkäyttö on aina vuorovaikutusta tietyssä kontekstissa, joten merkitykset 

syntyvät viime kädessä vuorovaikutuksessa muiden kielenkäyttäjien ja diskurssien 

kanssa (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 67). 

 

Diskurssin tutkimuksessa on keskeistä selvittää, mihin sosiaaliseen yhteisöön ja 

tilanteeseen diskurssi liittyy. Se tarkastelee, kuinka diskurssi rakentaa sosiaalista 

todellisuutta ja luo merkityksiä sekä millaisia vaikutuksia diskurssilla on. Diskurssi on 

osa yhteisön sosiaalisia käytänteitä ja diskurssin konteksti puhujan, kuulijan ja yhteisön 

välinen. (Luukka 2000: 154.) Sanat itsessään eivät kanna kaikkea vuorovaikutuksellista 

ja diskursiivista merkityspotentiaalia, vaan merkitys syntyy sanojen, kontekstin ja 

tulkinnan yhteisvaikutuksesta (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 67). Koska 

diskurssintutkija toimii sellaisesta kehyksestä käsin, jossa kieltä ei voi erottaa 

sosiaalisesta maailmasta, on lingvistin diskurssia tutkiessaan pystyttävä tulkitsemaan 

yhteisöä ja kulttuuria relevantilla tavalla (Pälli 2003: 18–19). 

 

Ymmärryksemme on historiallisesti ja kulttuurisesti suhteellinen asia. Tapamme 

ymmärtää asioita ovat tyypillisiä paitsi tietylle ajalle ja kulttuurille myös kulttuurin ja 

historian tuote. Ajattelutapamme ovat myös sidoksissa sen hetkisen kulttuurin 

sosiaalisiin ja ekonomisiin tekijöihin. (Burr 1995: 3.) Diskurssin tutkiminen onkin 
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Pällin (2003: 30) mukaan viime kädessä kulttuurista tulkintaa. 

 

 

2.3.3. Lingvistinen diskurssintutkimus 

 

Diskurssianalyysissa ollaan kiinnostuneita yhteisen sosiaalisen todellisuuden 

rakentamisesta. Merkitykset rakentuvat, pysyvät yllä ja muuttuvat ihmisten välisessä 

kanssakäymisessä: puheissa ja keskusteluissa. (Jokinen & Juhila 1999: 54–55.) 

Diskurssianalyysin avulla voin tarkastella, mitä merkityksiä informanttini antavat eri 

kielille, ja miten he rakentavat kielellistä todellisuuttaan. Tarkastelen heidän 

tuottamiaan merkityksiä sosiaalisesta todellisuudesta käsin: yhtäältä sidottuna heidän 

elämäntilanteeseensa ja toisaalta osana kulttuurista jatkumoa. 

 

Diskurssianalyysi liittyy varhaisimmillaan suuntaukseen, jossa tutkimuskohteena olivat 

luokkahuonekeskustelut. Suuntauksen tukijalkoina olivat puheaktiteoria ja puheen 

etnografia. Jo 1970-luvun diskurssianalyysi voidaan nähdä välillisesti kielen ja 

sosiaalisen tason yhdistyspyrkimyksenä. Nykyisen diskurssianalyysin kehittymiselle 

ovat olleet tärkeitä yhteiskuntatieteiden käänne 1980-luvulla ja variaatiota tutkineiden 

sosiolingvistien kiinnostus yhteiskunnallisia ilmiöitä kohtaan. Monista 

yhteiskuntatieteiden tutkimista asioista tuli jossain määrin lingvistisiä, ja tämä antoi 

lingvisteille mahdollisuuden liikkua kielentutkimuksessa sosiaalisille alueille. 

1970-luvun lopussa syntynyt kriittinen lingvistiikka taas avasi diskurssintutkimukselle 

kenttää, jossa lähtökohtana on analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä. (Pälli 2003: 

20–21.) 

 

Diskurssintutkimuksessa ja sen sukulaistraditioissa tekstejä ja puhetta tutkitaan 

sellaisenaan, eikä yritetä etsiä todellisuutta niiden takaa. Ihmisen käyttämät kielelliset 

resurssit ja vuorovaikutuksellinen kompetenssi ovat osa todellisuutta, ja niiden 

tutkiminen on tärkeää. (Jokinen 1999: 38.) Pällin (2003: 27–28) mukaan 

diskurssianalyysissa voidaan käyttää ja yhdistellä muun muassa keskusteluntutkimuksen 

ja tekstintutkimuksen työkaluja sekä lingvistisestä pragmatiikasta, semantiikasta ja 

1970-luvun diskurssintutkimuksesta omaksuttuja työkaluja. Analyysin välineet 

poimitaan analyysimenetelmiä ja -välineitä konkretisoivista tarkastelutavoista. 
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2.3.3.1. Lingvistisen diskurssintutkimuksen kiinnostuksen kohteet 

 

Diskurssintutkimuksen ja sen sukulaistraditioiden yhteinen piirre on sosiaalisen 

konstruktionismin mukainen kiinnostus tutkia, miten sosiaalinen todellisuus rakentuu 

kielenkäytössä ja muussa toiminnassa. Näissä tutkimussuuntauksissa ollaan 

kiinnostuneita teksteistä, jotka voivat olla joko puhuttuja tai kirjoitettuja. (Ilmonen 

2001: 100; Jokinen 1999: 38.) Kaikki diskurssintutkimuksen suuntaukset noudattelevat 

funktionalismia siinä, että tutkimus perustuu yleensä aitojen kielenkäyttöaineistojen 

analysointiin (Luukka 2000: 156). Tekstin ja diskurssin yhteys on siinä, että teksti 

sisältää diskurssit ja näin teksti tulee ymmärrettäväksi. Diskurssit ovat siis osa tekstin 

merkityksiä. Tekstin katsotaan käynnistävän erilaisia diskursseja sananvalinnoillaan. 

(Hiidenmaa 2000: 166–167.) 

 

Diskurssianalyysissa tarkastellaan, miten kielen resursseja käytetään eri tilanteissa ja 

paikoissa eri aikoina sekä miten valintoja selitetään. Merkitysten neuvottelu sekä siihen 

liittyvät käytänteet, jännitteet, säännöt ja seuraukset ovat diskurssianalyysin 

kiinnostuksen kohteena. Diskurssintutkimuksessa tekstin avulla paneudutaan siihen, 

miten eri aiheista puhutaan. Tuloksena syntyy kuvaus merkityksistä, joita tutkittavaan 

aihealueeseen kuuluu. (Jokinen & Juhila 1999: 67; Hiidenmaa 2000: 169; Pietikäinen & 

Mäntynen 2009: 11–12.) Kun puhutaan diskursseista, on kyse dynaamisista prosesseista, 

eikä staattisista merkityssuhteiden järjestelmistä (Pälli 2003: 23). Jokisen (1999: 40–41) 

mukaan diskurssianalyysissa otetaan tutkimuskohteeksi ne kielelliset prosessit ja niiden 

tuotokset, joissa ja joiden kautta sosiaalinen todellisuutemme ja kanssakäymisemme 

rakentuvat. 

 

Nykyisin keskitytään yhä enemmän merkitysten tulkintaan, ja käsite teksti viittaa 

merkityksiin, joita kielenkäytöllä luodaan. Merkitysulottuvuuden lisäksi voidaan tutkia, 

miten merkityksiä tuotetaan eli millaisia kielellisiä keinoja merkitysten tuottamiseen 

käytetään. Usein tutkimuksessa otetaan huomioon molemmat näkökulmat. Kielellä ei 

ole yhtä ainutta pysyvää merkitystä vaan merkitykset voivat muuttua ja ne syntyvät 

kussakin kielenkäyttötilanteessa uudelleen. (kts. Jokinen ym. 1993b; Jokinen & Juhila 

1999: 66. Hiidenmaa 2000: 169–170; Pietikäinen & Mäntynen 2009: 11–12.) Kieli on 

rakenteita, mutta rakenteissa on itsessään mukana kielen sosiaalisuus, sillä kielenkäyttö 

rakentaa kielen. Diskurssianalyytikon tulkinnan kohteena on kielen sijasta pikemminkin 
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diskurssi. (Pälli 2003: 23–24.) 

 

Omassa työssäni aion hyödyntää kielellisten muotojen analyysiä informanttien 

tuottamien merkitysten tulkinnassa. Muodoista ja niillä tuotetuista merkityksistä pääsen 

suurempiin kokonaisuuksiin, diskursseihin, joita informantit tuottavat puhuessaan eri 

kielistä. Tutkin tuotettuja merkityksiä kielellisten vihjeiden avulla, joten tarvitsen 

tekstin rakenteen seikkoja merkityksen tulkitsemiseksi ja diskurssien hahmottamiseksi. 

 

 

2.3.3.2. Miten diskurssia tutkitaan lingvistisesti? 

 

Diskurssin analyysissa yksilölliset puheet ja niiden merkitykset sulautetaan osaksi 

yleisempiä diskursseja, joilla sosiaalista todellisuutta on tapana tuottaa jollakin tietyllä 

sosiaalisella kentällä. (Ilmonen 2001: 100.) Pällin (2003: 23) mukaan teksti on 

kielellistä muotoa ja diskurssi on kielellistä muotoa käytössä. Diskurssintutkija tutkii 

sosiaalisen kanssakäymisen lingvististä muotoa diskurssina eli hän yhdistää muodon 

analyysin tutkimuksen kohteena olevien sosiaalisten käytänteiden tarkasteluun. 

 

Teksti nimeää asiat, väittää niitä joksikin, jakaa tuttuihin ja uusiin sekä ilmaisee 

asenteita. Diskurssin analysointi pohjaa kielen tapaan kuvata, luokitella ja nimetä 

maailmaa. Diskurssin analysoinnissa täytyy kuitenkin pitää erillään se mitä tekstissä 

sanotaan ja mihin sillä viitataan tai miltä asiat näyttävät. Diskurssianalyysi kertoo, miten 

teksti esittää analysoitavan asian ja mikä rooli ja sosiaalinen asema tekstillä on. 

(Hiidenmaa 2000: 172; Pietikäinen & Mäntynen 2009: 71.) Diskurssintutkimuksessa 

täytyy huomioida kielen rakenne ja systeemi, muuten analyysi jää helposti tekstien 

kommentoinnin tasolle. Sisältöä ja merkityksiä ei voi analysoida ottamatta huomioon 

muotoja, koska merkitykset realisoituvat muodoissa ja samalla rakentavat niitä. (Luukka 

2000: 157.) 

 

Tutkijan on kyettävä tunnistamaan aineistostaan sellaisia kielen rakenteen tason 

seikkoja, jotka yhdistyvät joihinkin tutkitun diskurssin puoliin. Kun havaitaan ilmiöön 

liittyvä muoto, on se luontevaa nostaa tarkasteluun ja havainnoida tarkasteltavaa ilmiötä 

myös lingvistisestä muodosta käsin. (Pälli 2003: 30.) Juhilan (1999: 162) mukaan 

maailma voidaan konstruoida puheissa ja kirjoituksissa monella tavalla. Todellisuudesta 
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voidaan rakentaa rinnakkaisia versioita. Kielellisten rakenteiden tarkastelussa keskeistä 

on valinta: tekstin tuottajalla on käytössään suuri määrä kielen ilmaisuvaroja, mutta hän 

käyttää vain osaa niistä. 

 

Käyttäessämme kieltä teemme koko ajan valintoja, jotka tuovat esille eri näkökulmia ja 

diskursseja. Jo yksittäinen sananvalinta voi vihjata laajempaan tapaan merkityksellistää 

maailmaa. Tietty diskurssi ei tiivisty sanaan, mutta yksi sana voi herättää tietyn 

diskurssin. Keskeistä on, mitä on valittu ja mitä jätetty valitsematta ja millainen kuva 

ilmiöistä ja toimijoista rakentuu kielellisten valintojen perusteella. (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009: 67, 71.) 

 

Diskurssin analysoinnissa valinnat kertovat analysoitavasta aiheesta. Analyysissa 

voidaan tarkastella, millä perusteella informantti käyttää tiettyjä kielen ilmaisuvaroja ja 

millaisia vaihtoehtoja hänellä olisi ollut. Toisaalta voidaan pohtia, millaisia merkityksiä 

tulisi ilmaistuksi toisilla valinnoilla. Nämä kysymykset ohjaavat analyysia, ja auttavat 

näkemään valittujen ilmausten funktioita kontekstissaan. Valinnat eivät aina ole tietoisia, 

vaan moni niistä on perusteiltaan näkymätön. Ilmaukset tuntuvat tulevan valituksi 

itsestäänselvyyttään, sillä se tuntuu muistuttavan maailmaa sellaisenaan. (Hiidenmaa 

2000: 175–177.) 

 

 

2.3.4. Diskursiiviset identiteetit 

 

Diskursseilla on kyky rakentaa identiteettejä – käsityksiä itsestämme, toisistamme ja 

ihmisten välisistä suhteista. Identiteettien tutkimisella viitataan diskurssianalyysissa 

siihen, miten ihmiset rakentavat kielenkäytössään itsestään ja toisistaan määrityksiä. 

Nämä määritykset eivät ole pysyviä vaan tilanteittain vaihtelevia ja moninaisia. 

Yksilöiden ja ryhmien identiteetit rakentuvat kielenkäytössä, ja ne ovat keskeinen 

diskurssianalyysin kohde. Diskursiivisesti ajateltuina identiteetit eivät ole 

itsestäänselvyyksiä tai muuttumattomia faktoja. Sen sijaan kielen resursseilla luodaan 

monenlaisia versioita identiteetistä. Identiteetti ei siten ole ymmärrettävissä staattiseksi 

ominaisuudeksi vaan toiminnalliseksi kategoriaksi. (Jokinen & Juhila 1999: 68; 

Pietikäinen & Mäntynen 2009: 63.) 
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Yksi osa analyysiani on informanttieni tuottamien kielellisten identiteettien analysointi. 

Diskurssianalyyttisessa identiteettitutkimuksessa tarkastellaan kielen avulla tuotettuja 

tilannesidonnaisia identiteettejä. Siinä perehdytään kielen käyttöön ja sen merkitykseen 

identiteettien konstruoinnissa. (Iskanius 2006: 65.) Analyysissani nostan esille sen, 

minkälaisia identiteetin kieleen liitettyjä merkityksiä informanttini tuottavat eri kielistä 

ja miten he määrittelevät äidinkielen. Sitä kautta pääsen tutkimaan heidän kielellisen 

identiteettinsä rakentumista diskursseissa. 

 

Diskurssien avulla identiteettejä rakennetaan, muutetaan ja haastetaan. Vaikka yksilön 

käsitys itsestä on hyvin subjektiivinen kokemus, muotoutuu se yksilöä ympäröivissä 

sosiaalisissa kehyksissä. Identiteettien monikerroksisuutta ja tilanteisuutta ilmaistaan 

diskurssissa: niihin kuuluu pysyviä ja jaettuja elementtejä, mutta samanaikaisesti ne 

ovat tilanteisia ja kullekin ihmiselle erityisiä. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 64, 66.) 

 

 

2.4. Tutkimusmetodin toteutus työssäni 

 

Laadullisessa tutkimuksessa yritetään tavallisesti tavoittaa tutkittavan näkökulma, hänen 

näkemyksensä tutkittavana olevasta ilmiöstä. Tutkittavaksi valitaan kohde, jonka avulla 

tarkasteltavaan ilmiöön voidaan mielekkäästi ja syvällisesti perehtyä. Aineiston analyysi 

on laadullisessa tutkimuksessa aineistolähtöistä, jolloin aineistosta käsin jäsennetään ne 

teemat, jotka ovat tutkittavan ilmiön kannalta merkityksellisiä. (Kiviniemi 2001: 68.) 

Diskurssianalyysi tavoittelee sosiaalisen todellisuuden erittelemistä. Tutkijan on oltava 

siinä mahdollisimman avoin aineistolle ja siitä nouseville jäsennyksille. (Jokinen & 

Juhila 1999: 86–87.) 

 

Lähdin analyysissäni liikkeelle yhtenä viitekehyksenäni äidinkielen eri määritelmät, 

sillä huomasin niiden nousevan esille aineistostani. Toinen keskeinen teoriatausta, jonka 

ympärille aloin diskurssianalyysiäni rakentaa, oli kielellisen identiteetin käsite (kts. 

esim. Pietikäinen & Mäntynen 2009: 64; Charles & Louhiala-Salminen 2007: 416). 

Aineiston analysoinnin edetessä kuitenkin laajensin teoreettista näkökulmaani kieleen 

liitettyihin merkityksiin yleensä, kielen tehtäviin ja monikulttuuriseen kontekstiin, jossa 

informanttini elävät. 
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Omassa tutkimuksessani etenin aineistolähtöisesti ja litteroinnin jälkeen aloin etsiä 

aineistostani esiin nousevia kielistä puhumisen tapoja, jotka olivat relevantteja 

tutkimuskysymysteni kannalta. Aivan ensimmäiseksi merkitsin litteraattiini, milloin 

informantit puhuvat kustakin kielestä: suomesta, japanista ja englannista. Merkitsin 

myös maininnat äidinkielestä ja puheen kielistä yleensä. Laskin samalla, montako 

kertaa kukin kieli oli mainittu ja oliko informantti maininnut kielen kysyttäessä vai 

spontaanisti. Arvelin tämän alustavan tarkastelun antavan suuntaviivoja analyysiini ja 

yhden mahdollisen lisänäkökulman kommentoida aineistoani. 

 

Seuraavaksi hahmottelin aineistoni kielittäin eli sen mukaan, mitä informantit sanoivat 

kustakin kielestä haastatteluissa ja keskustelussa. Jaottelin siis aineistoani sen 

perusteella, puhuivatko he kielistä esimerkiksi välineinä, kulttuurin kuvana tai 

identiteetin kannalta merkityksellisinä asioina. Kuten arvelin, samoja diskursseja 

aktivoitui usean eri kielen kohdalla. Minulla olisi ollut mahdollisuus jäsentää 

tutkimukseni kielilähtöisesti ja koota kunkin kielen alle siihen liittyvät diskurssit, mutta 

päätin kuitenkin edetä diskurssilähtöisesti. Kielistä puhumisen tavat ovat ensisijaisia: 

sen sijaan eri kielet, informanttien erot sekä haastattelujen ja keskustelun mahdolliset 

erot käsittelen analyysissäni sen mukaan, miten ne diskursseissa tulevat esille. 

 

Diskurssit alkoivat muodostua, kun yhdistelin ja järjestelin eri kielten alle kokoamiani 

puhetapoja ja pääsin teemoittelemaan niistä diskursseja. Kun olin hahmotellut neljä 

diskurssiani, aloin purkaa niitä ja tarkastella niiden sisältöä. Samalla aineistosta nousi 

väittämiä, joista tuli diskurssien alaotsikoita. Nämä alaotsikot jakavat diskurssit osiin ja 

siten jäsentävät diskursseja. Ne sekä kokoavat informanttieni kieliajatuksia että auttavat 

syventämään diskursseja sisällöllisesti. Analyysin kautta pääsin hakemaan vastauksia 

tutkimusongelmiini. Olen tehnyt havaintoja, mitä informantit sanovat suomen kielestä ja 

muista kielistä, ja sitten edennyt tulkinnassani sanatasolle asti verraten informanttieni 

selontekoja samalla lähteisiin. 
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3. AINEISTON ANALYYSI 

 

Tässä luvussa käsittelen aineistoni analyysia: olen erotellut haastatteluista ja 

keskustelusta informanttieni tapoja puhua osaamistaan kielistä – suomesta, englannista 

ja japanista. Teemoittelin aineistoani sen mukaan, mitä informantit sanoivat kielistä ja 

millaisena kielet näyttäytyivät heidän puheissaan. Tämän perusteella olen muodostanut 

aineistostani neljä diskurssia: välinediskurssin, normatiivisuusdiskurssin, 

kulttuuridiskurssin ja identiteettidiskurssin. 

 

Analyysissani tulee esille äidinkielen ja suomen kielen suhde: miten diskurssit 

muuttuvat sen mukaan, puhutaanko äidinkielestä vai suomen kielestä. 

Äidinkielikysymykseen paneudun erityisesti identiteettidiskurssin käsittelyn yhteydessä, 

mutta sivuan aihetta muissakin diskursseissa. Diskurssit ovat osin päällekkäisiä, joten 

jotkin aineistokatkelmat saattavat esiintyä useammassa kuin yhdessä diskurssissa. 

Diskurssien jako on omaa tulkintaani, ja joku toinen olisi voinut jaotella ne eri tavalla.  

 

Käsittelen ensin välinediskurssia, jossa kieli näyttäytyy esineenkaltaisena työkaluna, 

jolla ei ole syvällisempää merkitystä. Siitä siirryn normatiivisuusdiskurssiin, jossa kieltä 

arvotetaan sen puhtauden ja oikeellisuuden mukaan. Sen jälkeen käsittelen 

kulttuuridiskurssia ja identiteettidiskurssia. Näissä kieli kytkeytyy siihen mistä me 

tulemme ja keitä me olemme: kulttuuridiskurssissa informantit rakentavat puheissaan 

kielen ja kulttuurin yhteyttä monesta eri näkökulmasta ja identiteettidiskurssissa he joko 

samaistuvat osaamiinsa kieliin tai sanoutuvat niistä irti. Tulosten koonnissa käsittelen 

eroja suomen, japanin ja englannin kielen välillä. On kiinnostavaa missä diskursseissa 

kukin kieli esiintyi ja millaisin painotuksin. Samoin tarkastelen eroja ja yhtäläisyyksiä 

haastattelussa ja keskustelussa sekä informanttien välillä. 

 

 

3.1. Välinediskurssi 

 

Välinediskurssissa kielet näyttäytyvät informanttien kuvauksissa käyttötavarana tai 

pääomana. Kielillä tehdään erilaisia asioita tai saavutetaan tavoitteita: ne toimivat 

mahdollistajina ja mahdollisuuksien poistajina. Kielen merkitys riippuu sen 

käyttöarvosta ja -mahdollisuuksista. Lisäksi keskeistä on kielen tilanteisuus. Se on 
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käyttöön sidottu väline, jonka tehtävä on saattaa viesti perille helpoimmalla 

mahdollisella tavalla.  

 

 

3.1.1. Kielellä on ainoastaan käyttöarvo 

 

Käsittelen tässä kielen välineellisyyttä siitä näkökulmasta, kuinka kielen arvo 

määräytyy sen käytön ja käyttömahdollisuuksien mukaan. Sanna rakentaa toistuvasti 

sekä haastattelussa että keskustelussa diskurssia, jossa kielen käyttö nousee keskiöön. 

Tässä yhteydessä hän puhuu lähes ainoastaan suomen kielestä ja nimenomaan sen 

käyttämättömyydestä: 

 

(1) S(h): mitä suomen kieli merkitsee. no ei siin oikeestaa mitää muuta ku emmä 

käytä sitä nii paljoo. et ku sitä ei voi käyttää joka päivä - -  

 

(2) S(h): - - ja sit suomi ov vähä niinku sillei että, ku sitä käytetää niiv vähä mä 

käytän sitä niiv vähä - - 

 

(3) S(h): - - pahemmin ei sitä suomen kieltä tuu käytettyä. - - jotenki se vaa se niinku,  

kasvo siihe ja ku, mä pidin niin hirveesti englannista nii mä vähän niinku 

periaattees, jätin sitä suomeŋ kieltä siitä pois, et niinku eihän sitä mä en sitä 

niinku tarvii no kaikissa päivittäisissä asioinneissa Suomessa kyllä, kyllä, - - 

 

Sanna kirjoittautuu diskurssiin, jossa kielellä on välineellinen arvo käytön perusteella. 

Sanna sanoo, että ei käytä suomea eikä tarvii sitä. Ainoa tilanne, jossa suomi on 

hyödyllinen, liittyy kyllä Sannan arkipäiväisiin asioihin (kaikissa päivittäisissä 

asioinneissa Suomessa kyllä), mutta käytännössä se on Sannan näkökulmasta 

toimimaton väline. Hänen tämänhetkisessä elämäntilanteessaan suomi ei nimittäin ole 

jokapäiväisessä käytössä. 

 

Käyttämättömyys ja tarpeettomuus johtavat suomen kielen merkityksen katoamiseen. 

Kun Sannalta kysytään suomen kielen merkitystä, hän nostaa heti esille sen 

käyttämättömyyden. (esim. 1) Välineellisyyttä kuvaa se, että käyttämättömyys on 

Sannan ainut ajatus asiasta: ei siinä mitään muuta.  

 

Sanna käyttää yhtäältä suomen kielen käyttämättömyydestä aktiivisia persoonamuotoja, 

joissa hän on itse toimijana (emmä käytä sitä nii paljoo; mä käytän sitä niiv vähän; jätin 
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sitä suomeŋ kieltä pois). Toisaalta hän ulkoistaa suomen käyttämättömyyttä passiivilla 

(sitä käytetää niiv vähä) ja vie vastuuta pois käyttämättömyydestä ei tuu käytettyy. 

Hänen perustelunsa on käyttömahdollisuuksien puuttumisen: sitä ei voi käyttää. 

Suomen kielen rooli on välineellinen, ja ilman roolia päivittäisessä elämässä ei sillä ole 

informantin silmissä arvoakaan. 

 

Sanna puhuu suomen kielen tarpeettomuudesta myös keskustelussa. Hän ottaa asian 

esille, vaikka Maisa on ensin kertonut suomen kielen merkityksestä henkiselle 

hyvinvoinnilleen: 

 

(4) M(k): - mulle - se ((suomen kieli)), on kyl, mun elämässä tärkeä. et se on henkisen, 

@henkisen tasapainon, säilyttäjä.@ ((naurahtaa hiljaa)) 

S(k): mä en tiiä mulle se_ei oo niinku niin tärkee, se_ei oo niin tärkee et, mä en 

tarvi tai sillei niinku et jos mä tarviin sitä niinku, suomalaisuutta elämääni mä 

voim mennä nettii ja sieltä, hommata ne kaikki lueskella suomea ja soittaa 

kavereille ja niiedespäin skypellä? 

 

(5) M(k): - - kun se ((suomen kieli)) on sidoksis mun omaa kulttuurii ja siihen, - - et 

et mie pystyn ilmasemaan? Itteäni, suorasti, ja hyvin - - 

- - 

S(k): mulla ei oo tällä hetkel mul_ei oo mitää käyttöö suomen kielelle. siis muuta 

ku se kaks kertaa - - siis sori kerran vuodessa. - - 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 hetkisen elämäntilanteen mukaan mu-, mul_ei_oo niinku 

se_ei_oo mulle tärkee. mulle on paljon tärkeempi se_että mul on englanti ja 

japani, ja pystyn niitä hyvin käyttämään mua ei auta suomi pätkäv vertaa.  

M(k): - - joo sä ajattelet sen joo, tol taval 

 

Yhä useimmat Suomessakin näkevät englannin kielen käytön tieksi sosiaaliseen 

nousuun, ja ainakin kansainväliselle uralle tähtäävät haluavat oppia kielen 

mahdollisimman hyvin. Kun kaikki panostetaan englantiin, äidinkieli jää helposti 

jalkoihin. (Kuiri 2002: 16.) Myös laajemmalle yleisölle tarkoitetussa kirjallisuudessa on 

puhuttu siitä, kuinka Suomesta nähdään pienenä kielenä. Asenne on, että suomi on 

mitätön ja riittämätön, kun taas englanti on iso maailmankieli. (Heikkinen & Mantila 

2011: 89.) Informanttini ovat tarvinneet englannin kielen taitoa, jotta he ovat voineet 

opiskella Isossa-Britanniassa. Heidän tilanteessaan englanti on toiminut tienä ulkomaille, 

ja se on siten näyttäytynyt heidän elämässään kansainvälistymisen ja liikkuvuuden 

kielenä toisin kuin suomen kieli. Sanna käyttää keskustelussa samankaltaisia 

argumentteja suomen merkityksettömyydelle kuin haastattelussakin (en tarvi; ei oo 
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mitää käyttöö). Hänen ei lisäksi tarvi käyttääs sitä eli hänellä ei mielestään ole suomen 

kielen käyttämisen pakkoa tai välttämättömyyttä. Maisalle Sannan ajattelutapa on uusi 

ja vaikuttaa keskustelussa siltä, että Sannan ajatukset tulevat hänelle yllätyksenä. 

 

Sannan näkemystä kielen käyttöarvosta ja suomen kielen tarpeettomuudesta selittää se, 

että Sanna kuvaa kielet käytön kautta mahdollistajina ja mahdollisuuksien poistajina. Ne 

toimivat välineinä, joita käyttämällä saavutetaan haluttu asia tai päämäärä. 

 

(6) S(h): - - suomi kielenä? emme saa ulkomaalaisia koska kukaa ei opi suomea. eiks 

se silleem mee. nii me ollaa kylmä, ja pohjonen maa eikä kukaan haluu tulla 

tänne ku jos ne joutuu opettelee suomea ja sit sitä ei voi käyttää missää muualla - 

- jos sulla on sit suomen kieli siellä, oman, oma kieli plus suomen kieli nii sil et 

sitte ehkä hirveen moneen maahan pääse sitte että. 

 

(7) S(h): - - ei mul oo tollasta et mä olisin - et muistaisin et ois ollu koskaan sellasta, 

et, nyt mä haluisin käyttää, suomen kieltä ku mä ymmärrän et sillä mä en 

ainakaan pääse yhtää mihinkää. 

 

(8) S(h): ((suomi on)) hyvin erilainen verrattuna muihin kieliin että, ei sitä oikeestaa 

muualla tarvii ku suomessa sitte että. ei niinku oo paljoo tullu, muualla, sitä 

käytettyy - -  

 

Suomen kielestä puhuessaan Sanna kuvaa, kuinka sil ei pääse haluamiinsa paikkoihin 

(esim. 6). Päästä-verbillä tulkitsen Sannan tarkoittavan paitsi paikkoja myös 

lopputuloksia, joihin hän ei suomen kielen avulla pääse (esim. 7). Puhuessaan 

ulkomaalaisista ja suomen kielestä hän viittaa ilmeisesti mahdollisuuksiin tulla toimeen 

kielen avulla eri maissa. Tässä suomen kieli on huono väline, kun sitä ei voi käyttää 

missään muualla (esim. 6), eikä sitä muualla tarvii (esim. 8). Myös aikaisemmassa 

esimerkissä 5 hän kuvaa kuinka suomi ei auta eikä siksi ole tärkeä. Hän vetoaa 

perusteluissaan suomen kielen tarpeettomuudesta tietoon, joka hänen mielestään 

muillakin kuin hänellä on asiasta: eiks se silleem mee. Lisäksi hän kertoo omista 

kokemuksistaan ei oo paljoo tullu käytettyy ja vetoaa järkeen: hän sanoo ymmärtävänsä 

suomen hyödyttömyyden (esim. 8). 

 

Suomen kieli ei ole Sannalle iloinen ja hyödyllinen asia, vaan se tuntuu toimivan 

ainoastaan toissijaisena välineenä tai siitä on tullut rasite. Hän kertoo, kuinka se on 

ulkomailla tullu vähä enemmä salakieleks. Sitä ei siis arkisissa tilanteissa käytetä 
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muuten kuin marginaalisiin tarkoituksiin. Sanna kuvaa työtilanteitaan, joissa hän on 

joutunu tulkkaamaan, kaikki piti kääntää ja oli pakko puhua suomea. Päivittäisessä 

käytössä suomen kieli näyttäytyy ikävänä velvoitteena, jota hän vastoin tahtoaan joutui 

töissä puhumaan.  

 

Siinä missä suomen kieli Sannan mielestä poistaa mahdollisuuksia, muut kielet 

informanttien mielestä toimivat mahdollistajina. Keskustelussa nousee esille kielen arvo 

välineenä, jolla voi päästä uusiin paikkoihin, esimerkiksi ulkomaille. Muiden kielten 

merkitys vertautuu diskurssissa suomen kielen käyttökelvottomuuteen: 

 

(9) S(k): - - ku katotaa että Suomessa on kumminkin niinku mulle on ainaki Suomes 

tuputettu niinku pienestä asti et, mitä enemmän puhut kieliä nii sitä rikkaampi 

olet ja 

M(k): joo joo joo joo 

S(k): sitä helpompi sun on lähtee niinku tota ni muualle 

M(k): (--)ºmuualleº 

S(k): että jos sä Suomesta lähet ulos, ni kuka saamari siellä puhuu suomee 

M(k): ºei kukaaº 

S(k): ei kukaa. nii. 

 

Informanteista varsinkaan Sanna ei tämän diskurssin perusteella tunnu näkevän suomen 

kielen arvoa henkilökohtaisena ja itselle tärkeänä asiana. Ainoa esille nouseva asia on 

kielen käytettävyys Suomen ulkopuolella sekä vertaaminen sellaisiin kieliin, jotka 

toimivat lingua francoina. Informantit rakentavat diskurssia, jossa muiden kielten kuin 

suomen osaaminen on avain siihen, että voi oleskella ja työskennellä ulkomailla. Tämän 

voisi nähdä osana ajattelua, jossa suomalaisuus ja terve itsetunto jäävät 

monikulttuurisuuden ja kansainvälistymisen jalkoihin. Ei ymmärretä sitä, että 

moniarvoistuvassa maailmassa myös meillä olisi jotain annettavaa. (Mantila 1999: 7.) 

Informantit esimerkiksi kuvaavat, kuinka suomi ei kuulu kieliperheeseen, jonka avulla 

voi saavuttaa työmahdollisuuksia Pohjoismaissa: 

 

(10) M(k): - - niin, mum mielest se on ainakin hyvä opiskella ruotsii sillä taval et, et 

tota, koska suomi nin kiälellisesti se kiäli- se kiäliperhe ni se on, no sis ruotsi ja 

norja ja tanska? nin ne, ihmiset ymmärtää, ymmärtää toisiaan. ja suomi on sit se 

£n(h)iinku£  

 S(k): nii - - nii 

 M(k): se ulkona ulkona siitä et jos me ees vähä ymmärrettäs ruotsii nii sit me 

pystytää paremmin, kommunikoimaa - - 

 S(k): - - se antaa sulle kumminki sit sem mahollisuuden et jos sä oot ees vähän 
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opiskellu, ni jos sä yhtäkkii haluutki lähtee johonki Norjaa tai Tanskaa tai, ees, 

ees Islantii kai nekiv vähäm muistuttaa nii sul oj jonkullainem pohja jo siellä.  

 M(k): - - nii, et kyllähän sie pärjäät englannil mut jos sie vaik haluaisit asuu siinä 

maassa?ni ehkä sun, työmahollisuudet, sit, niinku on, on laajemmat et jos sie 

pystyt, pystyt puhumaa, puhumaa ruotsii 

 S(k): nii ja sit siit ruotsist o helppo skipata niihim muihin tota ni kielii siit tota ni 

pohjoismaasta 

 M(k): muihiŋ kielii, joo 

 S(k): (mualt) maista ni, siis sehäv vaa auttais sua niinku sit, myöhemmin - - me 

ollaa selvästi lähössä pois Suomesta ((nauraa)) 

 M(k): £Suomesta ((nauraa))£ 

 

Informantit kuvaavat pohjoismaisia kieliä ryhmänä, ja tähän ryhmään kuuluvien kielten 

osaaminen antaa mahdollisuuden. Kielten avulla voi esimerkiksi lähteä Suomesta ja 

saada työmahdollisuuksia. Suomen kieli ei kuulu tähän mahdollistajien joukkoon, kuten 

Maisa sanoo, suomi on ulkona siitä. Kielillä voidaan päästä paikkoihin, mutta ne lisäksi 

toimivat välillisesti, jotta niillä saavutetaan haluttuja asioita. Maisa sanoo, että hän on 

hankkinut englannin. Kieli näyttäytyy siis ikään kuin sijoituksena, joka avaa uusia 

mahdollisuuksia: 

 

(11) M(h): - - ja oli niinku semmonen kieli et kum mie ekan kerran muutin kotoonta 

pois? et mie pystyin - - £sen kielen kautta niinkun ensimmäist kertaa saamaan 

tällasen, m(h)iten se nyt sanotaa, oman elämän£. ET MÄ PYSTYIN NIINKU 

ITSENÄISTYY NIINKU SEN, KIELEN KAUTTA nii, et koska mie pystyin, p- 

pystyin, puhumaan englantia, ja se oli mulle ku toinen äidinkieli ni mä pystyin 

tavallaan niinku itsenäistymään sen kautta et mie, elin siinä maassa. niin sillä 

lailla niin englanti on mulle, hyvin tärkees asemassa - -  

 

Kielenoppimisen motiivit voivat olla arjen tarpeiden, kuten koulutuksen tai työn 

määrittelemiä. Hyväkään kielitaito ei silti välttämättä merkitse tunnepohjaista 

sitoutumista kieleen. Äidinkielen taito taas voi olla joillain kielitaidon alueilla vajaata, 

mutta tunneside kieleen on vahva. (Iskanius 2006: 80–81.) Maisa sanoo, että pystyi 

englannin avulla itsenäistymää ja saamaan oman elämän, kun muutti Isoon-Britanniaan 

lukion jälkeen. Saada-verbi kertoo, että englanti oli haluttu tavara, jota käytetään omiin 

tarkoituksiin. Vaikka kielellä saavutetut asiat oma elämä ja itsenäisyys ovat merkittäviä, 

kieli toimii kokemuksissa välittäjänä, sillä tavoitellut asiat saavutettiin kielen kautta. 

Maisa kuvailee englannin tarjoamia mahdollisuuksia pystyä-verbillä. Hänen 

kommentissaan aktivoituu dynaaminen modaalisuus (kts. Kangasniemi 1992: 20, 33), 

jolla hän kuvailee verbivalinnallaan omaa kielenkäyttökykyään ja omien kykyjen kautta 

saauvutettuja mahdollisuuksia. Myös Sanna on tehnyt saman verbivalinnan ja sanoo, 
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että englannin avulla hän huomasi kuinka pystyn tekemää jotai mitä mä haluun tehä. 

Kieli on tarpeellinen, kun sillä voi saavuttaa itselle tärkeitä asioita, ja Sanna perustelee 

kommenttiaan: ku sitä tarvii, niim mä haluun sen. 

 

 

3.1.2. Kieli on kommunikaatioväline 

 

Tässä luvussa käsittelen sellaisia välinediskurssin osa-alueita, joissa kieli nähdään 

työkaluna, jonka ainoa tehtävä on välittää viesti toiselle osapuolelle. Lehtosen (1996: 

30) mukaan kieli ei ole pelkkä väline, jota käytetään, kun on tarve lähettää sanoma. Se 

on erottamaton osa ihmisenä olemista. Se syntyy kanssakäymisestä toisten kanssa ja on 

ihmistenvälistä eli intersubjektiivista tietoutta. Kieli ja sen merkitykset ovat tarttumista 

todellisuuteen, ihmisten käytännöllistä tietoisuutta ja läsnäoloa maailmassa. Kieli jakaa 

maailman olioiksi, sillä ilman sitä maailma ehkä koettaisiin yhdenmukaisena jatkumona. 

Informanttini näyttävät tuottamansa diskurssin perusteella olevan kielen tehtävästä eri 

mieltä kuin Lehtonen, ja kielen kommunikaatiomerkityksestä on aineistossa useita 

esimerkkejä: 

 

(12) M(h): - - mie en sit tavallaan muista että kuink-, mie tavallaan niinku muistan että 

kuinka helppoo se on omalla äidinkielellä, kommunikoida. 

 

(13) M(h): - - sidoksis siihen niinku omaa kulttuurii? ja sit siihe omaa, kotikaupunkii, 

ja niinku, perheeseen - - et se on sittenkin ni hyvin, tärkee, tärkee asia, et koska p- 

perheen kans nim mie aina puhun, suomee, t(h)ietenkin, joo, että ei ei niinku ei, ei 

ei muuta kieltä, et, et sillä lailla ni se on, hyvin, tärkee kommunikointi, hmm, 

väline? 

 

(14) S(k): mitä kielellä tehdään. ºsilº kommunikoidaa 

 M(k): £k(h)ommunikoidaa£ ((nauraa)) 

 

(15) S(k): - - ni se_että mä pystyn kommunikoimaan, sitte tota nii, öö niittel lasteni 

kans, - - mun täytyy saa- pystyy ke- niinku, kommunikoimaan mun lasteni 

kanssa. mun kielellä. 
 

Informanteista erityisesti Maisa puhuu kielistä ja niiden tehtävistä käyttämällä 

kommunikoida-verbiä. Hän käyttää sitä sekä suomen kielestä että äidinkielestä. 

Kommunikoida-verbi tarkoittaa viestimistä, tietojen välittämistä ja tiedottamista (KS 

2008 s.v. kommunikoida). Kommunikointi on myös ensimmäinen asia, joka 

informanteilla tulee mieleen keskustelussa, kun heiltä kysytään kielen tehtävästä (esim. 
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14). He tuntuvat pitävän tätä vastausta jopa itsestään selvänä, sillä Maisa nauraa omalle 

vastaukselleen. 

 

Maisa kuvaa haastattelussa äidinkielen merkitystä: hyvin tärkee kommunikointiväline 

(esim. 13). Hänestä äidinkielellä kommunikointi on helppoo (esim. 12). Toisessa kohtaa 

haastattelua hän liittää yhteen äidinkielen ja itseilmaisun helppouden (kts. luku 3.4.1.). 

Vaikuttaa siltä, että Maisalla ilmaukset itseilmaisu ja kommunikaatio lankeavat ainakin 

osittain yhteen, tai hän ei tee niiden välille kovin jyrkkää eroa. 

 

Sanna viittaa lasten kasvatuksessa ensimmäisenä kommunikoinnin tärkeyteen (esim. 15), 

vaikka hän samalla antaa ymmärtää, että kommunikoinnin on tapahduttava identiteetin 

kielellä, mun kielellä. Tässä tulkitsen hänen tarkoittavan suomen kieltä. Sannan 

kommentissa tulee esille yhtäältä kielen kommunikaatio-ominaisuus, mutta toisaalta 

omalla kielellä kommunikoimiseen liittyy vahva modaalisuus (täytyy pystyy), jota 

voinee pitää identiteettikannanottona. Sanna ilmaisee kommentissaan suomen kielen 

käyttämisen pakkona ja vaatimuksena, vaikka puhuukin kielenkäytöstä 

kommunikoimisena. Informantti siis samassa lauseessa välineellistää kielen ja toisaalta 

ottaa sen omakseen. 

 

Keskustelussa kommunikaatio nousee esille, kun informantit pohtivat eri kielille 

annettuja nimityksiä (LIITE 2). Informanteilleni paitsi suomen kieli myös muut kielet 

ovat kommunikaatiovälineitä. Maisan mukaan tässä tehtävässä voivat toimia kaikki 

kolme kieltä eli suomi, englanti ja japani. Tämä riippuu yhtäältä kielitaidosta tai 

keskustelukumppanista: 

 

(16) M(k): mmmmh, suomenkieli £no se oŋ kommunikaatiovväline mut ei todellakaal 

lingua fr(h)anca£ 

 - - 

 M(k): mut kommunikaatiov väline nin, no, mum mielest kaikki kolme, mut se 

vaar riippuu siit kielestä et kuinka hyvin £sie p(h)ystyt K(h)OMMUNIKOIMAA - -  

 S(k): NII NII £KENEN KENEN KANSSA SÄ KOMMUNIKOIT- - £, hmm, se 

valitaa sen ihmisem mukaa että kuka siinä on tai ser ryhmäm mukaa että se 

saattaa sit päätyy siihe et, kommunitkaatio, väline on sitte monella eri kiälellä - - 

 

Maisa on antanut haastattelussaan konkreettisia esimerkkejä kielen 

kommunikaatiokäytöstä. Samoin kuin keskusteluesimerkissä, näissä 

haastattelukatkelmissa nousee esille englannin lingua franca -asema: 
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(17) M(h): - - mie pystyn, englannin kielellä niin, mie pystyn kommunikoimaan? m- 

paljon, erilaisten ihmisten - - 

 

(18) M(h): - - ºno_kum_mieº muutin Englantii? no ei mul sillo ollu mitää, niinku 

ongelmia et kun pystyin, kommunikoimaan, sen, sen englannin kautta. 

 

(19) M(h): j(h)oo, ja sit japanin kieli on, - - siin on kaks puolta. et toisaalt ni se on 

ainut kieli? nyt täl hetkellä, millä mä pystyn kommunikoimaam mun mieheni 

kanssa. joo, et hän ei ei puhu viel suomee? eikä puhu englantii. et, et sillälail se 

on hyvin, tärkee? tärkee kieli. 

 

Englanti on Maisan antamissa esimerkeissä viestinnän ja yhteydenpidon väline. Hänen 

kommenteistaan käy ilmi englannin kansainvälinen käyttö erilaisten ihmisten kanssa ja 

yhteydet ystäviin kaikkialla maailmassa. Kotona japanin kielen merkitys on toimia 

viestien välittäjänä Maisan ja hänen aviomiehensä kesken (esim. 19). Sanna puolestaan 

konkretisoi haastattelussaan kommunikaation lopputulosta, viestin perille menemistä, 

ymmärtää-verbillä. Kun oma viesti saadaan toimitettua, niin kielen tehtävä on täytetty. 

Sen jälkeen kielellä ei ole mitää välii ja kaikki on hyvin: 

 

(20) S(h): - - kuha kaikki ymmärtää nii kaikki on hyvin siin kohassa. 

 

(21) S(h): - - ja meilis ei oo mitää välii millä, kielel sä periaatteessa kirjotat et onks se 

nyt iha ok vai ei että ku se, vastapuoli kumminki ymmärtää sen. 

 

 

3.1.3. Kieli on tilannesidonnainen 

 

Tässä alaluvussa käsittelen niitä kielestä puhumisen tapoja, jossa kieli näyttäytyy 

kulloisenkin tarpeen ja tilanteen mukaan valittavana välineenä. Käytettävän kielen 

valintaa ohjaa ensisijaisesti tilanne ja konteksti. Tässä tapauksessa esimerkiksi 

äidinkielen käyttäminen ei mene tilanteeseen sopivimman ja helpoimman kielen edelle 

vaan yksinkertaisesti käyttökelpoisin työkalu otetaan esille. 

 

Tilannesidonnaisuudesta kertoo ensinnäkin se, kuinka informantit pitävät parhaimpana 

puhetilanteena heidän keskinäistä keskusteluaan. Sanna esimerkiksi sanoo että on 

kaikkein helpointa puhuu kahestaa. Kuten aineistoesimerkeistä on havaittavissa, he 

perustelevat mieltymystään keskinäiseen keskusteluun helppoudella ja 

vaivattomuudella: 
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(22) S(h): - - sanoisin et mul on kaikkein helpoin puhuu Maisan kans joka asuu siellä 

Japanissa kun mu ei tarvi pätkän vertaa ajatella et mitä mä sanon ku se ymmärtää 

englantii -- nii se ymmärtää englantia suomea sekä japania se on yks hailee mitä 

sanoja mä tungen sinne mun lauseeseeni ku se ymmärtää joka ikisen sanan sieltä. 

- - mul_on niinku kaikkein helpointa olla sen kanssa kum mun ei tarvi ajatella 

mitä mä sanon. 

 

(23) M(h): - - varsinki nyt tässä tilanteessa niin, kum, myö molemmat asutaa Japanis 

ja meil om molemmilla se - - ollaa opiskeltu japanii siel Englannissa? niin, mum 

mielest nyt täl hetkel mu_on kaikkein helpoiten, kommunikoida S(h)annan 

kanssa, koska mie voin sanoo jotain sanoja? sanoja suomeks, öö, englanniks tai 

japaniks, ja Sanna ymmärtää. elikkä m- se kieli mitä myö puhutaa ö- usein ni se 

on niitten kolmen kielten sekotusta. 

 

Sanna kuvaa adjektiivin superlatiivimuodoilla helpoin (esim. 22) tilannetta, jossa he 

puhuvat suomen, englannin ja japanin sekoitusta yhdessä. Maisa taas käyttää siitä 

haastattelussa adverbin superlatiivimuotoa helpoiten (esim. 23) ja keskustelussa sujuvin 

(esim. 25). Lisäksi Sanna käyttää vielä superlatiivimuotoa vapauttavin (esim. 24). Näitä 

molemmat vielä vahvistavat kuvailua sanalla kaikkein. Sannan kuvailee kolmen kielen 

käyttöä mahdollisuutena, jota hän ilmaisee saada-verbillä: 

 

(24) S(h): - - et, mulle se kaikkein vapauttavin kokemus on siitä ku mä saan puhuu 

Maisalle tai jolleki muulle joka, puhuu niinku kaikkia näitä kolmee kieltä, ja sit 

mun ei tarvi niinku ajatella. 

 

Sanna kertoo sekä haastattelussa että keskustelussa, että kolmen kielen käytön helppous 

tulee siitä, että hänen ei tarvi ajatella (esim. 22, 24). Haastattelussa hän kuvailee, 

kuinka kolmen kielen käyttäminen Maisan kanssa on mahdollisuus siinäkin mielessä, 

että silloin ei tarvitse varoo. Sen sijaan puhe voi tulla iham millä tahansa kielellä eli 

kielellä ei oikeastaan näytä olevan Sannalle väliä. Puhe tai sanat tulevat ikään kuin 

ilman hänen valtaansa, mutta se ei haittaa. Hänen kommenttinsa implikoivat, että 

varominen ja ajatteleminen siis ilmeisesti olisivat välttämättömiä hänen puhuessaan 

jonkun muun kanssa. Tällaisessa tilanteessa puhuminen ei ilmeisesti ole helppoa ja 

miellyttävää, koska se vaatii keskittymistä ja ajattelemista. 

 

Sanna kuvaa haastattelussa kielenkäyttötapaansa ikään kuin satunnaisena sanojen 

sullomisena tunkea- ja pistää-verbeillä, jolloin kielen käyttö on sanojen panemista 

järjestykseen. Sanoja voi toisaalta heittää vaa sinnev välii eli ikään kuin singota puheen 

sekaan. Sannalla sanojen satunnaisuus ja yhdentekevyys, iham mitä vaa, kuitenkin 

johtaa toivottuun lopputulokseen, kun viesti menee perille ja vastapuoli ymmärtää 
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kaiken eli joka ikisen sanan. Maisa taas kuvaa tilannetta mahdollisuutena käyttää eri 

kielten sanoja ymmärtämisen apuna: voin sanoo joitain sanoja. Indefiniittipronomini 

jokin ilmaisee, että kyseessä on tarkemmin määrittelemätön tarkoite monesta 

mahdollisesta (VISK § 747). Indefiniittipronominilla Maisa viittaa erityisesti 

jokin-pronominin merkitykseen, jossa sitä käytetään ’pienehkön luvun epämääräisyyttä 

ilmaisemassa’ (KS 2008 s.v. jokin). Voisi ajatella, että Maisan mielestä heidän 

yhteisesti käyttämänsä kieli on enimmäkseen suomea, mitä Sanna ei taas ei ainakaan 

eksplisiittisesti ilmaise. 

 

Otan keskustelussa esille sen, mitä molemmat ovat haastatteluissa kertoneet heidän 

keskinäisestä keskustelustaan. Keskustelussa informantit jakavat tämän diskurssin ja 

rakentavat sitä mielellään edelleen: 

 

(25) H: te ootte molemmat sanonu, tota, siitä että, teillä on helppo puhua keskenänne 

koska te voitte puhua niitä kolmee kieltä, sekasin. 

 M(k): joo 

 S(k): joo, se on sillein niinku et tota nii 

 M(k): ko et jos sie et nyt muista tät sanaa niin ei, et jos se tulee jollain sil 

kolmella kielellä niin 

 S(k): nii-i 

 M(k): pystyy sanomaan sen ja sit, niinku toinen ymmärtää  

 S(k): sen heittää vaa sinnev, välii ja tota ni yleisesti ottaen se kyl menee siit 

niinku, korvast sisääj ja, rekisteröityy ja on sillei et okei, joo 

 H: ku sinun ((Sannan)) kohalla mä aattelin että se on jopa helpompaa kuin, 

suomeks puhuminen 

 S(k): joo siis mun kohalla £se on paljo helpompaaki£, koska siin ei tarvi ajatella 

yhtää se vaa tulee siitä ja se jatkuu, ja sit se, keskustelu niinku jatkuu sinne ei 

tuu niitä, että, tota, jooo mmmm ööö 

 -- 

 M(k): et sillai vois sanoa että niinku nyt täl hetkellä se kaikkein, sujuvin 

keskustelu ehkä k(h)äy niinku Sannan kans ku se tietää niit kolmee kieltä. mut, 

mum mielestä sillon kum me puhutaa keskenämme nii sillois sillä niinku kielellä ei 

oo niinku sellast, mites_se_sanot- merkitystä 

 S(k): nii 

 M(k): nii merkitys koska siis se on niinku meijän sellanen oma kieli? niin sii- siin 

kohtaa mie en ajattele et okei et nyt on niinku suomi ja englanti on täs_asemas ja 

japani on täs_asemas vaan siis se niinku ne kolme tulee sellases tavallaan uueks,  

kieleks 

 S(k): on yks, kieli siinä niin 

 M(k): joo se on yks- yheks kieleks 

 S(k): joo 

 M(k): et siinä kohtaa niin mie en ajattele et okei et, et nyt ois helpom- - - 

 S(k): joo. helpompi puhuu tällä 

 S(k): vaa sä pistät sen et mikä se on se helpoin, sana pistää sinne 
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 M(k): helpoin, mikä tulee NII et mikä sana tulee millä 

 S(k): nii 

 M(k): millä kielellä se nyt sitte sattuu tulemaan 

 S(k): - - nii. sielt tulee se vaa, - - menee sinne niinku lokoseensa tippuu ja sit 

sille pistetääp £päätteitä - -  

 M(k): p(h)äätteitä j(h)oo ((nauraa)) £japanilaisia sanoja tulee suomen kielem 

(p(h)äätteil) ((nauraa))£ 

 S(k): £joo, suomalais(im päättein), j(h)oo, oh-hooh£ 

 M(k): £ja sit ku se toinen ymmärt(h)ää ni s(h)e_on s(h)e_on ihan, se on hyvä£. 

mut sillom mie puhun Sannan kans ni joo, niin-nin, sillon se kielet on niinku 

ihan se on ihan eri asemas kun, jos - 

 S(k): joo si- siin ei enää ajatella se ei oo enää kielellist se on niinku sitä että, 

kuhan saa sen oman asiansa niinku sielt suusta ulos,- 

 M(k): sanot- sanottuu. mut se_nyt se nyt johtuu siitä että, m- meilläkin nyt on ne 

kolme kieltä? - - ja me asutaa japanis eikä myö käytetä nii paljo suomee, niin se 

nyt vaan sattuu oleemaa silleen et aivot ajattellee ehkä si- tai siis et se tulee 

niinku helpommin, - - japaniks se sana tulee sieltä 

 S(k): joo-o, nii 

 M(k): koska sie käytät japanii paljo tai ehkä englanniks 

 

Informanttien yhteisessä diskurssissa sanat valikoituvat kuin automaationa: he käyttävät 

tulla- ja mennä-verbejä ja jäävät siten itse pois aktiivisen toimijan roolista. Kieli ja sanat 

ovat lauseiden agentteja, jotka toimivat. Tätä implikoi tulla- ja mennä-verbien yksikön 

kolmannen persoonan muoto. Informantit kielen käyttäjinä toimivat ainoastaan väylänä, 

jonka kautta viesti kulkee, tulee sieltä, ja päätyy vastaanottajalle eli menee korvasta 

sisääj ja rekisteröityy. 

 

Informantit selittävät, kuinka he eivät aktiivisesti ajattele tai valikoi sanojaan. Sanat 

vain Sannan mukaan menee sinne lokoseensa siitä tippuu ja kuten Maisa kuvaa 

satunnaisuutta: millä kielellä se nyt sitte sattuu tulemaan. Maisa selittää viestinnän 

ongelmattomuutta, viestiketjua ja kolmen kielen tarjoamia mahdollisuuksia sillä, kuinka 

sana tulee jollain kolmella kielellä ja sitten sanan pystyy sanomaan ja toinen ymmärtää. 

Välineellisyys huipentuu informanttien yhteiseen päätelmään, jossa kolmikielisen 

keskustelun merkitys kiteytyy Sannan sanoihin kuhan saa sen oman asiansa niinku sielt 

suusta ulos ja jota Maisa täydentää: sanottuu. Sanna perustelee helppoutta samalla 

tavalla kuin haastattelussa (ei tarvi ajatella) ja lisäksi sujuvalla keskustelulla: keskustelu 

niinku jatkuu eli sinne ei tule miettimistaukoja. 

 

Kielenkäytön suoraviivaisuutta ja viestinnän yksiselitteisyyttä kuvaa informanttien 

vaan-adverbin käyttö, joka tässä yhteydessä merkitsee ’vain’ (KS 2008 s.v. vaan): 
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Heittää vaa, se vaa tulee, se vaa menee (Sanna); se nyt vaan sattuu oleemaa silleen 

(Maisa). Vain vahvistaa toteamusta, ja informantit käyttävät sen 

merkitystä ’yksinkertaisesti’ (KS 2008 s.v. vain). 

 

Maisa nimeää haastattelussa informanttien yhteisen kielimuodon kielten sekotukseksi. 

Informantit sanovat ottavansa kunkin kielen käyttöön tarpeen mukaan ja käyttävänsä 

keskenänsä sekakieltä, joka on helppoa, kun toinen ymmärtää. Heidän ajattelutapansa 

on ymmärrettävä siinä mielessä, että he elävät koko ajan ympäristössä, joka ei ole 

äidinkielinen. Siksipä ymmärretyksi tuleminen ei ole aina itsestään selvää. Tulkitsen, 

että informanteilleni kommunikaation helppous voi tarkoittaa itseilmaisun helppoutta, 

kun voi käyttää suomea ja ottaa tarvittaessa aineksia muista kielistä. Heidän 

jokapäiväisessä elämässään tämä ei ole läheskään aina mahdollista, vaan heidän on 

toimittava kielellä, jonka ilmaisuvarat eivät ehkä ole heidän näkökulmastaan parhaat. 

Keskustelussa he tulevat siihen tulokseen, että heidän keskinäisessä puheessaan kielellä 

ei oo merkitystä eli sanoo ääneen sen, mikä tulee aineistosta muutenkin ilmi. Maisa 

sanoo, ettei ajattele kielten asemaa heidän keskinäisessä keskustelussaan. Informantit 

kuvaavatkin yhteisen kielensä ainutlaatuisuutta: se on meijän oma kieli, se tulee uueks 

kieleks ja on yks kieli. 

 

Maisa sanoo keskusteluesimerkissä, että kolmen kielen helppous on täl hetkellä eli 

sidonnainen hänen elämäntilanteeseensa. Hän myös perustelee kolmen kielen käyttöä 

Japanissa asumisella ja suomen kielen käytön vähyydellä. Tulkitsen, että hän näkee 

mahdollisena, että tämä tilanne voi muuttua. Myös Sanna kuvailee haastattelussa kielten 

sekoittamisen kontekstisidonnaisuutta. Sanasto on sidottu nykyhetkeen ja kielen 

luonnolliseen käyttöympäristöön: 

 

(26) S(h): - - sanoja mitä mä käytän muutenki jokapäiväsessä mun niinku, elämässäni, 

nim mä pystyn ne sille ((Maisalle)) suoraan ne sanomaan ilman et mun tarvii 

selitellä, et mitä ne tarkottaa. 
 

(27) S(h): - - ku sen tietää et sen on pakko ymmärtää se on asunu tääl niin kauan. 

 

Keskusteluun tuo helppoutta se, että Sannan ei Maisan kanssa tarvii selitellä sanojen 

merkityksiä, vaan hän pystyy suoraan sanomaan. Edellisten esimerkkien perusteella 

tietyt käsitteet näyttävät aktivoituvan ympäristön mukaan, mutta Sannan selonteoista 

voi lukea kokonaisen kielen aktivoitumista oleskelumaan mukaan. Silloin kieli tulee 
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diskurssissa esille kommunikaatiovälineenä, joka automaattisesti vaihtuu ja on Sannan 

mukaan maakohtainen, lokeroitus siihen: 

 

(28) S(h): - - se on vähä niinku sillei et, no mä tulin suomeen nyt mun täytyy puhuu 

suomea. se on vähä niinku sellai et, näin näin se on se ol lokeroitus siihen. että 

tota ni nyt ollaan suomessa nyt puhutaa suomea. nyt ollaa japanissa nyt 

puhutaa japania. englantia jos ei kertakaikkiaa tulla ymmärretyks - - 

 

Kielen merkitys tilannesidonnaisena välineenä näyttää johtavan Sannan tapauksessa 

siihen, että kielellä ei oikeastaan ole merkitystä tai väliä. Välinpitämätöntä asennetta 

kuvaa esimerkki, jossa Maisa kertoo Sannalle huomanneensa puhuvansa koiralle 

japaniksi. Sanna ei ole kiinnittänyt siihen huomiota, koska kieli vaihtuu automaattisesti: 

 

(29) H: huomasiksää ((puhuu Sannalle)) että tuota Maisa puhuu japaniksi, koiralle, 

kum me tultii eile 

S(k): emmä sillein ollu siihen n- aikasemminkaa kiinnittäny huomiota sillein ku 

ei se häiritse minuu häiritse ku tota ni, se_on, se ov vaa sillei niinku et sitä kieltä 

vaihetaa aina sitä mukaa tota nii et ku 

- - 

S(k): - - se vaam menee se vaihtuu niin niinku - automaattisesti 

- - 

S(k): - - Maisa sano joskus aikasemminki et se puhuu, eläimille japaniks mut, et 

siis ku mäkin olin ollu täällä ja niiedespäin, mut emmä, ei se niinku minuu, 

ollenkaa hetkauttanu mihinkää suuntaa emmä sen kummemmin sit ajatellu et 

jaa se puhuu eläimilleej japaniks ja niiedespäi se oli vaa sillei et, se, puhuu 

koiralle. ((naurahtaa)) 

M(k): £k(h)oiralle j(h)oo£ 

S(k): £puhuu eläimille£ 

M(k): £j(h)oo, mut nyt mie huomasin sen että, mie en ees ajatellu koko asiaa. mut 

yleensä mul tulee japaniks, se- sem mie siis tottakai miust tuntuu et sen nyt tajuu 

mut mulle tuli se suomeks kum mie sanoin koiralle, ihan jo siitä kun et mie oon 

ollu täs teijän kans yhem päivän, miust tuntuu et se on, se johtuu siitä et - - se 

suomi tulee vahvempana kun japani - - 

 

Keskustelussa Maisa haluaa tuoda esille mielestään erikoisen asian ja kertoa Sannalle, 

kuinka hän on huomannut puhuvansa eläimille japania. Sanna ei kuitenkaan ole tästä 

huomiosta erityisen innostunut eikä hän pidä sitä erikoisena. Hän sanoo, ettei se häiritse 

tai hetkauta eikä hän ole kiinnittänyt huomiota siihen. Hän vetoaa kielen tilanteisuuteen, 

se vaihtuu automaattisesti. Maisa taas pohtii syitä käytökselleen ja tulee siihen 

tulokseen, että konteksti ja kielellä ajattelu vaikuttaa häneen. Toisaalta tilanne voi  

hänen mukaansa muuttua muiden suomen puhujien vaikutuksesta. 
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3.2. Normatiivisuusdiskurssi 

 

Normatiivisuusdiskurssissa informantit luovat kuvaa kielen puhtaasta muodosta sekä 

kieliopillisesta tai kirjakielisestä suomesta, joka edustaa hyvää kieltä. Kielen puhdas 

muoto ei sisällä vieraskielisiä sanoja, eivätkä vieraat vaikutukset informanttien mielestä 

edusta hyvää ja sujuvaa kielenkäyttöä. Varmasti ei voi päästä käsitykseen, mitä 

informantit tarkoittavat kieliopillisuudella ja kirjakielisyydellä. Yksi mahdollinen 

tulkintatapa on, että he rakentavat käsitystä kielenhuollon normien noudattamisen 

vaatimuksesta ja pyrkimyksestä kielen virheettömyyteen. Yhtäältä kielen 

norminmukaisuus nähdään tässä diskurssissa vaatimuksena, toisaalta kirjakieli 

näyttäytyy elämälle vieraana. Normatiivisuusdiskurssiin kuuluvat lisäksi sellaiset 

kommentit, joissa molemmat informantit kuvailevat suomen kieltä vaikeaksi kieleksi. 

Informantteja ei ole pyydetty normittamaan omaa kieltään haastattelussa eivätkä 

kysymykset ole liittyneet normitukseen. Heiltä ei ole kysytty mitään kielen hyvyydestä 

tai oikeanlaisesta kielestä, mutta normatiivisuus silti muotoutuu aineistossa omaksi 

diskurssikseen. 

 

 

3.2.1. Kielellä on puhdas muoto 

 

Tässä alaluvussa käsittelen niitä informanttien selontekoja, joissa kieltä verrataan 

johonkin oletettuun ihannemuotoon. Informantit kirjoittautuvat diskurssiin, jossa puhdas 

muoto tarkoittaa kielenmuotoa, jossa ei ole vieraita vaikutteita. He puhuvat omasta 

suomen kielestään ikään kuin olisi olemassa jokin parempi suomen kielen muoto, joka 

eroaa heidän puhumastaan suomesta. He tuntuvat vertaavan erityisesti keskinäistä 

puhetapaansa johonkin parempaan tai oikeampaan suomen kieleen: 

 

(30) S(h): - - mult puuttuu sellanen normi suomal-, suomalaist intonaatioo et mä en 

tiiä missä kohassa se menee mut sille et mulle tulee niinku, japanin ja suomen 

sellasii niinku sekamuotoja. 

 

(31) S(h): - - mut heti kum me päästää Maisan kans nii meilhän menee iha 

sekakieleks se koko juttu että, - -  

 

(32) M(h): silloin eka vuonna ((Englannissa)) totta kai kun, nyt kahestaa puhuttii 

suomee, tai suomen, suomen ja englannin sekoitusta. sellast ihm(h)eellistä. 

 

Informanttien kielelleen antamat nimitykset ovat negatiivisesti värittyneitä: sekakieli, 
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sekoitus ja sekamuoto. Näillä he tarkoittavat sellaista suomen kieltä, jossa on joko 

englannin tai japanin vaikutusta tai sanastoa. Informanttien yhteinen kieli poikkeaa 

heidän omasta mielestään suomen kielestä, jota he puhuisivat muiden henkilöiden 

kanssa. 

 

Informantit käyttävät kielimuodostaan arvottavia ilmauksia, joista välittyy kielimuodon 

huonommuus. Maisa kuvaa sitä adjektiivilla ihmeellinen, jonka merkityksiä ovat muun 

muassa ’outo’ ja ’kummallinen’. Sanna taas kuvaa, kuinka sekamuodot liittyvät siihen, 

että häneltä puuttuu normi suomalaist intonaatioo. Normi-sanaa hän mitä ilmeisimmin 

käyttää arkisena versiona sanasta normaali. Informantit kuvaavat kielen hyvyyttä ja 

huonoutta samaan tapaan kuin Mäntynen (2003: 165) on havainnut fennistien kuvaavan 

kieltä sanomalehtien kielijutuissa. Outo kelpaa huonon kielen argumentiksi, eikä sitä 

yleensä pyritä edes selittämään. Samoin normaali ja tavallinen ovat itsestään selvästi 

hyvän kielen kriteereinä. 

 

(33) M(h): elikkä m- se kieli mitä myö puhutaa - usein ni se on niitten kolmen kielten 

sekotusta - - ainaham me nauretaa sitä et miten meijän suomen kieli £on menny 

huonoks(h)i£ 

H: ((nauraa)) 

M(h): £et t(h)äytyy s(h)it kolmel kiele(h)el, (s(h)otkottaa) kun _ei muuten 

niinkun£ 

H: mikä siinä on menny huonoksi se että puhutte sekasin vai joku muu ((nauraa)) 

M(h): £nii e(h)i ku siin siin vaa et katok kun ei noit kaikkii sanoja muista£ 

H: £aa jo(h)o£ 

M(h): £niin nin, ((nauraa)) ei ei niinkun muista kaikkii sanoja. mm£ 

 

Maisa sanoo haastattelussa suoraan, että hänen ja Sannan suomen kieli on menny 

huonoksi. Heidän täytyy ottaa avuksi muut kielet, sillä sanastoa puuttuu. Hän käyttää 

verbiä täytyä, jolla hän ilmaisee pakkoa: ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kolmella kiellä 

sotkottaa. Tämä ilmeisen deskriptiivinen verbi voisi olla läheinen solkottaa- ja 

solkata-verbeille, jolla Maisa kuvaa informanttien yhteistä puhetapaa, jolle hän myös 

naureskelee. Mielenkiintoista on, että solkata-verbi liittyy yleensä vieraan kielen 

puhumiseen huonosti.  

 

Esimerkeissä 30, 31 ja 33 näkyy, kuinka informantit rakentavat diskurssia, jossa 

kielessä tapahtuvat muutokset tai kielenkäyttö eivät ole heidän omassa hallinnassaan. 

Sannan mukaan yhteinen keskustelu Maisan kanssa menee sekakieleks ja puheeseen 

tulee sekamuotoja. Maisa taas sanoo, että suomen kieli on menny huonoksi. 
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Informanttien selonteoissa kieli on heidän kontrollinsa ulkopuolella, ja se tekee asioita 

oman tahtonsa mukaan. 

 

Sanna epäilee oman äidinkielensä hyvyyttä esimerkissä 34. Hänen arviointinsa 

näyttävää pohjautuvan siihen, että hänen suomen kieleensä sekoittuu muuta ainesta. 

Kuten esimerkeistä 35 ja 36 huomaa, hän näkee vieraat vaikutteet itseilmaisua estävänä 

ja haittaavana seikkana. 

 

(34) H: mitä äidinkieli tarkottaa 

S(h): mum pitäis olla kaikkein tota ni, ö-öö, parhain, sitä puhumaan. ((nauraa)) 

pitäs osata sitä parhaiten mukamas tästä tästä tota ni, ö-öö, kolmikosta. mut 

sehä se kysymys on siitä et onks se nii hyvää vai ei. 

 

(35) S(h): no ei sitä ainakaa helpompi käyttää ((suomea)) vaikeempi se on niinku, siis 

se että mä puhuisim pelkkää suomea, et se ois niinku kokonaa suomen kielellä 

tuotettais puhe nii se on hirveev vaikeeta mulle. et mul, tippuu niitä j-, jos mä 

vaam pystyn nii mul tota nii niitä englanniŋkielisii sanoi tulee sinnev väliiin. 

 

(36) S(k): mut mul on taas se vaikeus joskus mä en pysty, itteeni niinku, ilmasemaan 

suomeksi, vaan se on sillei niinku helpompi ottaa muistaki kielistä sitte siihe. 

 

Mantilan (2005: 367) mukaan Suomessa keskustellaan nykyään paljon kielen asemasta, 

ja ollaan huolestuneita globalisaation mahdollisesta vaikutuksesta suomen kielen 

käyttöalaan. Leppäsen ym. (2009: 76–77) mukaan suurin osa suomalaisista ei koe 

englantia uhkana kotimaisille kielille ja kulttuurille. Valtaosa siis tuntuu suhtautuvan 

englantiin varsin neutraalisti ja käytännöllisesti. Tosin julkikeskusteluissa äänessä on 

joukko, joka pelkää englannin syrjäyttävän kotimaiset kielet ja murentavan kansallisen 

kulttuurimme. Omat informanttinikaan eivät tunnu pitävän muita kieliä uhkana 

suomelle yleensä. Sanna kuitenkin kuvailemillaan suomen kielen 

itseilmaisuvaikeuksilla ja Maisa sekakieleksi nimeämisellään rakentavat diskurssia, 

jossa näyttäisi aktivoituvan ajatus vieraan vaikutuksen lisääntymisestä suomen kielessä. 

Sannan mukaan kieli vaikeutuu, kun muut kielet tulevat väliin, ja on vaikea puhua 

pelkkää suomea ja kokonaa suomen kielellä. Tähän sisältyy oletus, että suomi olisi 

parempaa, jos siihen ei sekoittuisi muita kieliä. 

 

Sanna käyttää väliin tulevista englanninkielen sanoista – vieraista vaikutteista – verbiä 

tippua. Suomen kielen sekaan ikään kuin putoilee tai varisee aineksia toisesta kielestä, 

eikä hän voi asialle mitään. Englanninkieliset sanat myös tulee väliin eli kieli näyttäytyy 
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aktiivisena toimijana toisin kuin Sanna itse kielen puhujana. Hänen kielellisistä 

valinnoistaan voi myös päätellä, että hän tekee kovasti töitä, että voisi tuottaa suomen 

kieltä ilman muiden kielten väliintuloa. Hän kertoo haastattelussa, kuinka muut kielet 

pitää saada syrjään: jättää pimeimpään nurkkaan. Kieliä täytyy lisäksi lokeroida, jotta 

kaikki oikeet sanat löytyvät. Muuten kielistä on haittaa toisilleen, ja hän koettaa estää 

tätä, etteivät ne häiritsis.  

 

 

3.2.2. Kieliopillinen suomi on hyvää kieltä 

 

Informanttieni suomen kielen normittamisessa esiintyy käsitys kunnollisesta ja oikeasta 

suomen kielestä. Tällä he näyttävät tarkoittavan kielenhuollon normien mukaista 

virheetöntä yleiskieltä. Normitus ja kielenhuolto kohdistuvat ensi sijassa kirjoitettuun 

kieleen ja virallisluonteiseen julkiseen puhekieleen, joka on viime vuosikymmeniin asti 

ollut sidoksissa normitettuun kirjakieleen. Tämä johtuu kieli- ja koulutuspoliittisesta 

historiastamme, kun ruotsinkielinen sivistyneistömme joutui opettelemaan ”sivistyneen” 

puhesuomen kirjoista julkisen puhesuomen puuttuessa. Tämä käsitys kirjakieltä 

noudattelevan puhekielen sivistyneisyydestä ilmenee huolena kielen rappeutumisesta. 

(Sajavaara 2000: 68–69.) 

 

Informantit ottavat kantaa siihen, millainen on hyvä suomen kieli. He ilmeisesti toivovat 

omalta kieleltään norminmukaisuutta ja puhtautta tai ainakin olettavat muiden vaativan 

niitä heiltä. Sajavaaran (2000: 68–69) mukaan kielenohjailu on aiemmin ilmennyt 

kirjakielen normeja kodifioivana ja kouluopetuksessa normeihin perehdyttävänä 

oikeakielisyytenä, ja 1950-luvulta lähtien on puhuttu kielenhuollosta. Koulussa opitut 

vahvat yhtenäisyysnormit ja oikeakielisyysasenteet istuvat tiukasti. Informanttieni 

puheissa tuntuu elävän Sajavaaran mainitsema normitus ja käsitys oikeasta suomesta. 

 

Sajavaaran (2000: 69) mukaan siirtyminen oikeakielisyydestä eli säännöistä ja 

normeista kielenhuollon suosituksiin ja ohjeisiin kertoo siitä, että normitusvaiheesta ja 

yksittäisten normien tiukasta valvonnasta on edetty laaja-alaisempaan kielenkäyttäjän 

opastukseen. Silti informanttieni tuottamasta diskurssista voi lukea, että ainakaan he 

eivät ole ymmärtäneet nykyisen kielenhuollon linjaa vaan uskovat edelleen 

autoritääriseen kielenohjailuun. Samoin Sajavaara (2000: 68–69) viittaa kielenhuollosta 
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huolestuneiden edustavan ”vanhan polven kielenkäyttäjiä”. Vaikka informanttini eivät 

niinkään tunnu olevan huolissaan suomen kielen tilasta tai kielen rappiosta, niin heidän 

ajatuksiaan jossain määrin ohjailee käsitys normitetusta kielenohjailusta. Heillä ei tunnu 

olevan aavistustakaan siitä, että kielen huolto on ennen kaikkea suosituksia eikä 

normeja. Kunnollisuus, puhtaus ja kieliopillisuus sen sijaan ovat keskeisiä 

informanttieni rakentamassa normatiivisuusdiskurssissa. Informantit arvioivat omaa 

suomen kieltään näiden hyvän kielen kriteerien kautta. 

 

(37) M(h): - - se ((suomen kielen käyttäminen)) oli hirveen hankalaa niinku nytteki ni 

mul_ei tuu se suomen öö kielioppi ja ne sanat ei ei tuu, - - s(h)ill(h)ai n(h)iin 

k(h)un n(h)e p(h)it(h)äis t(h)ulla? 

 

(38) M(h): ku mä puhun suomeks nii must tuntuu et se, englannin ja tota, se japanin ni 

kielioppi vaikuttaa. mul hirveesti mun, suomen kielioppi on ihan- - tulee ihan,- 

omituisena. 

 

Informantit kirjoittautuvat yhdessä diskurssiin, jossa he ovat havainneet kielessään 

jotain vikaa. Maisa lähestyy asiaa epävarmasti, oman kokemuksen kautta: hänestä 

tuntuu, että kaikki ei ole kunnossa. Hänestä kieliopissa on jotain vikaa, mutta ei 

kuitenkaan osaa tarkentaa asiaa. Maisan mukaan suomen kielioppi ja sanat ei tuu sillain 

niin kun ne pitäis tulla, se tulee ihan omituisena. Kuten aiemmissa diskursseissa, myös 

normitusdiskurssissa Maisan verbivalinnat osoittavat, että puhuja ei voi vaikuttaa siihen, 

kuinka sanat tulevat. Sanna rakentaa kielensä normitusta varmemmin ja esittää sille 

perusteluja: 

 

(39) S(k): - - mä tiiän £et m(h)ul on s(h)uomen k(h)ielioppi ens(h)innäkin ih(h)an 

((naurahtaa)), hak(h)usessa, mähän oon aina vihannu kielioppii yli kaiken,(ja 

tälleen) k(h)olmikielisenä n(h)i v(h)iha(h)an k(h)ielioppia - - yl(h)i k(h)aiken£ 

M(k): ((nauraa)) 

S(k): £hyv(h)ä ku t(h)unnen v(h)erbiä n(h)i£ ((nauraa)) 

M(k) ((nauraa)) 

 

(40) S(h): - - sitte ku tietää, et siel on kaikki ei oo aina niinku, kieliopillisestikaa 

kunnossa, nii sit alkaa epäilemään yhä enemmän ja enemmän itteään. - - no siis 

mähän en oo koskaa ollu kovin hyvä äidinkielessä. - - jostai jostai syystä siis, 

mulle ei oo koskaa niinku, kielioppi, mennyt kovin hyvin päähän. se on niinku 

ihme, että mä osaan puhua kolmea kieltä. siitä-, siihen katottuna et mulle ei 

niinku, kielioppi sano oikeestaan yhtään mitään. 

 

Sanna sanoo, että hän tietää kielensä huonon tilan: se ei ole kieliopillisestikaan 

kunnossa ja kielioppi on ihan hakusessa. Verbivalinnallaan hän osoittaa olevansa varma 
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asiasta. Lisäksi liitepartikkelilla -kaan hän implikoi, että kielen muissakin osa-alueissa 

on hänen mielestään vikaa. Hän perustelee kieliopin heikkoa tilaa huonoilla taidoillaan 

kouluaineessa, äidinkielessä. Kielioppi ei oo mennyt kovin hyvin päähän eikä sano 

oikeestaan yhtään mitään. Sanna myös suhtautuu negatiivisesti koulussa opittuun 

kielioppiin, ja on aina vihannu sitä yli kaiken. Arvioidensa perään hän lisää, että hänen 

kolmen kielen puhetaitonsa on ihme eli hämmästyttävä ja selittämätön asia. Sannan 

päättelyketju johtaa luonnollistumaan: jos et osaa kielioppia, et voi osata kieltä.  

 

Mäntysen (2003: 42) mukaan kielenhuollollinen ote näyttäytyy sielläkin, minne se ei 

kuulu. Kielenohjailu ei ole vain institutionaalista, vaan se ulottuu kaikkiin tilanteisiin, 

joissa kieltä opetetaan tai siitä sanotaan jotain. Kieltä ja kielen huoltoa opetetaan 

kaikille oppivelvollisuutta suorittaville Suomessa. Koulun äidinkielenopetuksessa 

kielenhuolto ja normatiivinen kielioppi ovat korostuneet liikaa, koska niitä on pidetty 

oppilaalle hyödyllisempänä kuin deskriptiivistä kielioppia. (Savolainen 1998: 7, 57.) 

Edellisten esimerkkien perusteella voi ajatella, että koulun normatiivinen kielioppi on 

vaikuttanut informanttien arvioihin omasta kielitaidostaan. Maisan rakentamasta 

diskurssista voi lukea, että nimenomaan kieliopillinen eli normien mukainen suomi on 

hänen mielestään hyvää ja sujuvaa: 

 

(41) M(k): noin sen k- mul on kolme neljä päivää kum m- mikä mul kestää saaha 

takasin se, hyvä kieliop- £kieliopill(h)inen s(h)uomi.£ niin ja siin vaiheessa niin, 

mul on menee ajatukset, suomeks 

 

(42) M(h): - - nyt esimerkiks kum mie puhun nii mul_ei tuu kaikki sanat. mut se nyt 

iha johtuu vaa siitä että - mie asun Japanis ja pääosin mie käytän? sitä japania ja 

englantii. - - kum mie muutan Suomeen niis se, - menee ohitte, mie saan sen mun, 

niinku sujuvan suomen kielen takasin noin, kolmes neljäs päivässä. 

H: ahaa? 

M(h): et nyt täl hetkellä nin se, e- ei oo hirveen sujuvaa mut se nyt johtuu ihan 

siitä että, se_ei oo mulla nyt, tavallaan niinku siin pääkielenä - - 

 

Maisa sanoo, että sanat ei tuu. Tällä esimerkillä hän yrittää konkretisoida kielensä 

puutteellisuutta. Maisan kuvaama hyvä kieliopillinen suomi on jokin muu kielenmuoto 

kuin se, jota Maisa puhuu haastattelussa, koska se pitää saaha takaisin ja se ei ole nyt 

täl hetkellä hirveen sujuvaa. Hän kertoo sekä haastattelussa että keskustelussa siitä 

tilanteesta, kun hän tulee Suomeen ja saa suomen kielen sujuvuuden ja kieliopillisuuden 

takaisin. Takaisin implikoi myös sitä, että kielen sujuvuus olisi joskus menetetty. Se voi 

kuitenkin palautua, mutta se vaatii muutaman päivän oleskelua Suomessa. Maisa 
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perustelee sanojen puuttumista Japanissa asumisella, eikä siksi näe sitä ongelmana, sillä 

se menee ohitte. 

 

Sanna normittaa kieltään paitsi kieliopillisesti myös sanojen virheettömyyden ja 

tarkoituksenmukaisuuden kannalta. Hänen mukaansa oikeiden sanojen löytäminen on 

tärkeää, varsinkin kun keskustelee ainoastaan suomea osaavien henkilöiden kanssa: 

 

(43) S(h): - - mummin kans se ov vaa sitä varomista että ku tota ni vanhemmat ihmiset 

- - nii niitten täytyy aina ymmärtää kaikki sanat siitä puheesta, jos ne ei ymmärrä, 

nii ne kysyy siihen heti samantien perää, ja se, pysäyttää sen hyvän jutun mikä sul 

om menossa ja sit sun täytyy alkaa selittää itteäs, nii se on helpompi et ku sä 

alusta lähtien alat sitte tota ni, ajattelemaan, että nyt mun on pakko puhua 

kaikki suomeks, kaikki sanat on tultava sieltä niinku, oikein suomen kielellä. ei 

sinällää että noh, lausejärjestys jos menee väärin, nii se on sit tota ni, siit se 

mummi ei oo kyl huomauttanu mut sanat täytyy olla suomeks. 

 

(44) S(h): - - koska jos mulla ei oo niitä tota nii suomenkielisii sanoi niille, nii siit tulee 

hirveen pitkä ja tylsä keskustelu. 

 

(45) S(h): - - ku taas sitte, mutsij ja faijan kans jos puhuu tai varsinki mummin kanssa. 

siin täytyy olla tosi niinku, koko aja niinku sillei mitä mä nyt sanon, onks nää 

mun sanat nyt oikein - - siin pitää olla kumminki koko ajan niinku, mukana - - 

se oli niinku, hirveen kauheeta ku iteki joutu kaikki ne englanninkieliset sanat et 

ku mä oon niin tottunu käyttää näit koko ajan ja koko ajan siin elämässä kaikki 

nää sanat tarkottaa mulle jotain mut äitille ne ei tarkotakaan yhtää mitää. ku se ei 

ymmärrä niitä, ni sit ku sä yrität, sielt, päästäs kaivaa niinku sellasii kunnollisii 

suomalaisii sanoja millä selität niitä sitte että - - 

 

Esimerkeissä 43 Sanna rakentaa diskurssia, jossa kuvastuu äidinkielen osaamisen pakko 

ja välttämättömyys. Se näkyy hänen verbivalinnoissaan: on pakko, on tultava, täytyy 

olla, pitää olla. Hän käyttää nesessiivirakennetta ja useaa nesessiivirakenteelle keskeistä 

predikaattia kuvaillessaan tilanteen välttämättömyyttä. (VISK § 921.) Pakko kohdistuu 

suomen kielen hyvyyteen ja oikeellisuuteen: kaikki suomeks, sanat täytyy olla oikein 

suomen kielellä ja suomeks. Universaali kvanttoripronomini kaikki tarkoittaa, että 

sanottu pätee koko puheena olevaan joukkoon eli tässä tapauksessa suomenkieliseen 

puheeseen ja sanoihin. 

 

Lisäksi suomen kieli vaatii keskittymistä, jotta suomen kielen sanat olisivat kunnollisii 

ja oikein suomen kielellä. Siispä pitää olla koko ajan mukana, ja suomen kielen 

taitavaan käyttämiseen liittyy ulkoa tuleva paine. Sannalla on oikeakielisyyteen 
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keskittymisen tarve silloin, kun hän puhuu esimerkiksi mummon tai omien vanhempien 

kanssa (esim. 43 ja 45). Kun kieleen pitää keskittyä, sen voisi ajatella tarkoittavan, että 

suomen kieli on taito, jonka hallinta on jo huonontunut. Verbivalinnat osoittavat 

toisaalta välttämättömyyttä ja pakkoa, toisaalta omasta tahdosta riippumattomuutta. 

Sanna ilmentää kielellisillä valinnoillaan myös sitä, kuinka suomen kielen puhuminen 

on työlästä. Kaivaa-verbi kuvaa jonkin piilossa tai peitossa olevan etsiskelyä, ja vaatii 

yrittämistä, että voi löytää kunnollisii suomalaisii sanoja. Kunnollisii ja oikein 

puolestaan määrittävät Sannan suomen kieltä ja implikoivat, että on olemassa 

myös ’kelvottomia’ tai ’asiattomia’ ja ’vääriä’ suomen kielen sanoja. 

 

 

3.2.3. Kirjakieli on elämälle vierasta 

 

Informantit rakentavat normittavaa kuvaa suomen kielestä vertaamalla puhuttua kieltä 

kirjakieleen. Tässä alaluvussa suomen kielen variantit näyttäytyvät eriarvoisina ja erot 

jopa hämmentävät informanttejani. 

 

Julkisessa keskustelussa kielenhuollon tilasta ollaan huolestuneita ja paheksutaan 

norminmukaisesta yleiskielestä poikkeamista. Puhutaan oikean kauniin ja hyvän kielen 

puolesta, jota ei nykyisin enää julkisuudessa kuule, koska siihen on päässyt muun 

muassa puhekielisyyttä. Keskustelussa ei huomata, että kielenhuollon tehtäviin ei kuulu 

kielimuotojen arvottaminen. (Mantila 1999: 6.) Heikkinen ja Mantila (2011: 31) 

huomauttavatkin suurelle yleisölle tarkoitetussa kirjassaan, että kielemme on aina ollut 

ja tulee olemaan kirjavaa ja vaihtelevaa. Eheää suomea on lähinnä oppikirjoissa ja 

kielenkäytön oppaissa. Tämän ovat havainneet informanttinikin, mutta he eivät tee siitä 

johtopäätöksiä, joita he soveltaisivat omaan ”vaillinaiseen” kielenkäyttöönsä: 

 

(46) S(h): - - ja mulle on hirveen vaikee muutenki, siis ku. suomes on kumminki 

kirjakieli, ja sit on se mitä sä käytät niinku muuten. kute ajatellaa jotai et sä mä, 

ja sit ku, mennää muihin paikkoihin ni nii mulhan pitäis olla - - mie ja sieki siel, 

viel. - - ja kaikki just et nii, viel tuol ja nii edespäin et eihä meillä ees lausuta 

kaikkia sanoja kokonaa. et tota ni sielt jää ne loppupäätteet pois. nii siinä ku 

joku opiskelee suomea nii @sinun täytyy ääntää kaikki sanat loppuun asti@ ja se 

häiritsee minuu iha hirveesti että ku mä must tuntuu että mä puhun jotain 

sellasta kieltä mikä ei ole niinku kieli ees. - - pitäis niinku pystyy itellee sanoo 

koko ajan se että, noh, tästä ei sitte liikuta et mun on pakko puhuu koko ajan 

täydellistä kirjakieltä. ja, turha mennä mainitsemaan et nii, itseasiassa sä oot 
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eteläst nii se on kaikki mä ja sä, sä et et kuule varmasti yhtää ainutta minäsinää 

siellä niin. ((naurahtaa)) ja tota ni meet vähä niinku, @landellep@ päin ni siin 

kohas alkaa mie ja sie ja eiköhä meil oo muitaki, miä, siä, tota ni ja kaikkee 

muuta et mite ne sit eroaa viel tota ni, muista, siitä, tai sit kirjakielestä ja 

niiedespäin. et emmä usko että, kovim monessa paikassa kirjakieltä suomessa 

puhutaa. ei, ei missää. kie- suomen kielen oppilaitoksessa ulkomaalaisille. 
 

(47) M(h): sen takia että suomen kieles on se ä- meil on se kirjakieli? okei, minun 

nimeni on blaa-blaa-blaa, mut sit se, oikeesti se kieli mitä myö puhutaan, niinku 

Suomessa, näis eri, eri kaupungeissa nin, £kukaa ei puhu kirjakieltä, paitsi 

äidink(h)ielenopettajat£ ((nauraa)) 

H: ((nauraa)) 

M(h): - - kum mie oon asunu ulkomailla niin mulle tulee heti se niinkus sen, niinku 

sellasen ihmisen - - niinku näkökanta siihen joka ehkä oppis suom- suomen kieltä, 

- - ((naurahtaa)) - - okei sie opettelet kirjakielen, ja sit ku sie meet johonki 

kauppaa ja johonki, niinkum muualle sie juttelet ihmisten kans ni kukaa ei puhu 

sitä? - - sillä tavalla nin, se_o eiks se oo vähä ristiriitast. 

- -  

M(h): ja sit tota mi- sie oot - - opetellu että minun nimeni on, ºja sit tota, sie meet 

johonki Kymellaaksoon ö-, ja joku sano sulle et jooº, @miä oon@ 

 

 

Sekä Sanna että Maisa vertaavat kirjakieltä ja puhuttua kieltä ja tekevät havaintoja 

niiden eroista. Molemmat informantit viittaavat kirjakieleen ja sen puhumiseen 

kielteisillä pronominimuodoilla: ei kukaa ja ei missään. Sitä ei heidän havaintojensa 

mukaan puhuta, vaikka sitä opetetaan. Sanna esittää oman kommenttinsa arveluna 

(emmä usko), ja Maisakin hakee mielipiteelleen vahvistusta (eiks se oo vähä ristiriitast). 

Puhutun kielen ja kirjakielen erot tuntuvat hämmentävän informantteja. Sannan mielestä 

kirjakieltä puhutaan suomen kielen oppilaitoksessa ulkomaalaisille, ja Maisan mielestä 

sitä ei puhu kukaan paitsi äidinkielenopettajat. Äidinkielenopettaja näyttäytyy 

informanttien diskurssissa normittava sanavalintana, ja edustaa auktoriteettia, joka 

käyttää puhdasta kielen muotoa. Kielen hallinta on vain niiden käsissä, jotka ovat 

äidinkielen kanssa tekemisissä työkseen, ei tavallisen kielenkäyttäjän saavutettavissa.  

 

Kirjakielen vastakohta on informanteilla puhuttu kieli tai oikeastaan murre, ja 

molemmat antavat siitä esimerkkejä. Maisa asettaa vastakkain kirjakielen ja sen, mitä 

puhutaan eri kaupungeissa. Molemmat informantit käyttävät murteen esimerkkeinä 

persoonapronomineja. Sanna lisäksi viittaa puhekieleen tai murteeseen sanomalla, että 

se on kieli mitä sä käytät muuten ja havainnoi että kaikkia sanoja ei lausuta kokonaa. 

Hän luo vastakkainasettelun kirjakielelle ja puhutulle kielelle, kun hän omasta 

mielestään puhuu jotain sellaista kieltä, mikä ei ole kieli ees. 
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3.2.4. Suomen kieli on vaikea 

 

Tavallinen kielenkäyttäjä puolustaa yleensä tunnevaltaisesti omaa kieltään, sen 

puhtautta ja jopa sen erikoisuuksia ja kuviteltua vaikeutta (Sajavaara 2000: 72). Pajusen 

(2002: 563–564) mukaan kielen vaikeudella viitataan usein yksittäisen kielen 

rakenteelliseen monimutkaisuuteen ja erityisesti taivutusjärjestelmän luonteeseen. Omat 

informanttini ottavat esille taivutuksen ja kieliopin perustellessaan suomen kielen 

vaikeutta. He sanovat, että suomen kieli on hirveen, hemmetiv ja aika vaikee. 

 

(48) S(h): - - minkälainen suomen kieli on. suomen kieli on, ääm, aika kovaa kuulostaa 

venälä-, venäjältä kaikkien muitten mukaan. ((nauraa)) kuulostaa venäjältä, 

hirveen vaikee kielioppi, sanan taivutukset en ymmärrä minäkää. ((nauraa)) siis 

se on, siis mul on itellääki sellai olo et suomen kieli on hirveev vaikee. - -  

 

(49) M(h): - - meiän suomen kieli ov varmasti hyvin vaikee s-, ja seki et tota, suomen 

kielessä nin, esimes @minä olen sinä olet@ ni se verbihän se, ö- olla-verbi ni 

sehän, sehän vaihtuu se, - - £pääte siinä sen niinku henkilön mukaan£. ºni mum 

mielest sekin ov varmaa aika vaikeeº, em mie koskaa sitä ajatellu, ite koska mie 

puhun, äidin- äidinkielenäni. siis kum mie rupesin ajattelee nii @herraj jumala@ 

((nauraa)) et eihän siin sillei et pystythän, tota, pystyyhän niinku ulkomaalaiset 

Suomessa? niin ne pystyy tietenkin kommunikoimaa vaik ne nyt ei taivutteliskaa, 

niit verbejä nii kyllähän, niinku suomalainen sit ymmärtää et et mitä, mitä, 

niinkun, he sanoo mut et ºtuota, suomen kieli on aika vaikee jos ajatellaan, 

ajatellaan näinº. 

 

Molemmat informantit puhuvat taivutuksen vaikeudesta, jota he käsittelevät 

äidinkielisen puhujan näkökulmasta. Sanna kuvailee taivutuksen vaikeutta: en ymmärrä 

minkäkää. Hänen lisäkseen on siis olemassa joku muu, joka ei ymmärrä sanojen 

taivutuksia. Ilmeisesti hänen omasta mielestään pitäisi ymmärtää ja hallita suomen kieli. 

Myös Maisan mielestä suomen kieli on vaikea ei-äidinkielisille, ja viittaa heihin sanalla 

ulkomaalaiset. Toisin kuin Sanna, hän ottaa oman äidinkielisen puhujan näkökulmansa 

asiaan suoraan esille: hän nimeää kielen meiän suomen kieli ja puhun äidinkielenäni. 

 

Pajusen (2002: 563–564) mukaan maallikko tukeutuu kielikäsityksissään enemmän 

myytteihin kuin faktoihin. Näitä myyttejä pitää yllä muun muassa media. Informantit 

ilmaisevat epävarmuutta on sellai olo ja varmasti tai varmaan hyvin vaikee. Maisa tuo 

esille, että asiat ovat hänen mielipiteitään: mum mielest ja että tämä on yksi mahdollinen 

näkökulma kielen vaikeuteen: jos ajatellaan näin. 
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Informantit rakentavat suomen kieliopin vaikeuden lisäksi kuvaa suomen kielestä, jota 

on vaikea oppia tai opettaa. Sannan kommentti esimerkissä 48 jatkuu: älkää ainakaa 

pyytäkö minuu opettaa teille suomee eli hänestä suomen kieli on vaikea paitsi hänelle 

myös suomea opettelevalle. Koska hän ei itse äidinkielisenä ymmärrä suomen kieltä, 

hän kyseenalaistaa muidenkin mahdollisuudet oppia sitä. Maisa on tässä Sannan kanssa 

samaa mieltä: 

 

(50) S(h): - - joo siis kyllhäm me ollaa keskusteltu ja mul_on, ollu ihmiset 

kiinnostuneita et ne haluis opiskella suomeŋ kieltä. mut miten ihmeessä sä alat 

suomalaisena opettaa suomeŋ kieltä. - - 

 

(51) H: no millanen kieli suomen kieli on 

M(h): ((huokaa)) hemmetiv vaikee oppii, jos oot ulkomaalainen, ºmum mielestäº. 

 

Edellisessä esimerkissä tulee esille se, että informantit mieltävät suomen vaikeaksi 

ei-äidinkielisille. Lisäksi Maisa arvelee, että syy vaikeuteen on edellisessä alaluvussa 

käsitelty puhutun kielen ja kirjakielen ero. (kts. esim. 49) Sannan kommentissa näkyy 

äidinkielisyys, suomalaisena, mutta edes se ei tunnu tuovan hänen mielestään tarpeeksi 

auktoriteettia tai kykyä suomen opettamiseen. Hän ilmaiseekin kummastustaan, kuinka 

se olisi hänelle edes mahdollista. 

 

 

3.3. Kielen ja kulttuurin yhteyden diskurssi 

 

Kielen ja kulttuurin yhteyden diskurssi liittyy siihen, kuinka yhteisö ja maailma ovat 

synnyttäneet kielen. Side kielen ja ajatusten sekä niitä ympäröivän kulttuurin välillä on 

kiistämätön. Tietyn kielen oppiminen kehittää ajattelutavan, joka on juuri tuolle tietylle 

kielelle tyypillinen. Nykyinen kielen ja kulttuurin tutkimus lähtee siitä, että kielen ja 

kulttuurin välinen vuorovaikutus on molemminpuolista. Yhtäältä on kysymys ilmiöistä, 

jotka näkyvät käytetyssä kielessä. Toisaalta on kysymys kielestä, jota käytetään 

ilmiömaailmassa, jossa yhteisö toimii. (Charles & Louhiala-Salminen 2007: 417–418. 

kts. myös esim. Dufva 2002: 21–22, 36; Hall 1999: 19, 45) 

 

Kun informanttini puhuvat kielen ja kulttuurin yhteydestä, he samalla ilmaisevat 

suhdettaan eri kieliin. Kielen ja kulttuurin yhteyden diskurssi onkin läheinen 
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identiteettidiskurssille, jota käsittelen seuraavassa luvussa. Nämä diskurssit ovat osin 

päällekkäiset, sillä kulttuuriin identifioituminen on yksi osa identiteettiä ja myös osa 

informanttieni kielellistä identiteettiä. Diskurssin jäsentelyssä tuon esille informanttien 

monipuolisen näkemyksen kielen ja kulttuurin yhteydestä: sidoksen perheeseen ja 

ympäristöön, sanaston kulttuurisidonnaisuuden sekä kielen ilmaisuvarojen 

kulttuuriyhteyden. Informantit tuottavat tätä diskurssia toisaalta hyvin suoraan ja 

varmasti, mutta usein myös vähemmän tiedostavasti. 

 

 

3.3.1. Kielellä ja kulttuurilla on yhteys toisiinsa 

 

Tässä alaluvussa kielen ja kulttuurin yhteys käy selkeästi ilmi informanttien 

selonteoissa. Informantit tuovat sen keskustelussaan esille monessa kohtaa. Myös Tiina 

Vallon (2007: 72) pro gradu -tutkielmassa haastateltavat nostavat esille kielen 

merkityksen joko ryhmien tai kulttuurien muodostajana tai niiden oleellisena osana. 

Omat informanttini nimeävät diskurssissa kielen ja kulttuurin yhteyden hyvin suorasti ja 

selkeästi: 

 

(52) M(k): - - mies on mies oj japanilainen ja mie oon, suomalainen.  ni siin on kaks 

kulttuurii ja kaks kieltä, ni mum mielest niitten lasten pitäis, oppii, koska ne on 

osa sit lasta, kosk- ja osa sit perhettä ne kaks, kaks kieltä, vahvasti - - 

 

Maisa kasvattaisi lapsensa siten, että lapsi oppisi sekä japania että suomea. Nämä 

molemmat olisivat osa lasta ja osa perhettä. Maisa kuvaa, kuinka kieli ja kulttuuri 

kuuluvat kiinteästi yhteen hänen lapsensa ja tulevan perheensä kanssa: ne ovat osa 

kokonaisuutta. Hän rinnastaa kaks kulttuurii ja kaks kieltä, ja esittää ne toisistaan 

erottamattomina. 

 

Informantit tuottavat kielen ja kulttuurin yhteyden diskurssia spontaanisti, kun he 

viittaavat perheeseen, alkuperään ja ensimmäiseen kieleen. Äidinkieli ja suomen kieli 

aktivoituvat tällöin kielen ja kulttuurin yhteyden diskurssissa. Informantit rakentavat 

molemmat kielen ja kulttuurin yhteyden diskurssia, mutta heidän selontekonsa ovat 

värittyneet eri tavoin. Sanna ilmaisee asiansa hieman epävarmasti, kun taas Maisa 

rakentaa selkeää ja suoraviivaista yhteyttä kielen ja kulttuurin välille.  
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Sanna kertoo haastattelussa, kuinka kielelle kumminki periaattes on sellainen, 

tietynlainen niinku kulttuuri menee sen kielen mukanakin. Samoin keskustelussa hän 

tuo esille, että äidinkielem mukana mum mielest tulee vähä niinku tää kulttuuri ja muu. 

Maisa on taas puhunut aiemmin yleisesti kielestä ja tarkentaa Sannalle näkemystään 

äidinkielestä. Hän sanoo, että äidinkieli on sidoksis synnynnäisee kulttuurii ja osa lasten 

kulttuuriperimää. Sanna ei ole aivan varma siitä, mitä muut ajattelevat asiasta. Hän 

ilmaisee, että kyse on hänen mielipiteestään: mum mielest. Lisäksi hän pehmittelee 

lausuntoaan varauksilla: kumminki periaattees, vähä niinku. 

 

Sanna käyttää kielen ja kulttuurin yhteydestä verbejä tulla tai mennä. Vaikka molemmat 

verbit ovat dynaamisia, näyttäytyy kielen ja kulttuurin suhde hänen selonteossaan 

automaattisena itsestäänselvyytenä. Mukana taas tarkoittaa, että kulttuuri tulee yhdessä 

äidinkielen kanssa. Mukana tuleminen asettaa kulttuurin ikään kuin kielen sivutuotteen 

asemaan. Sannan sanavalinnat eivät ilmaisekaan yhtä tiivistä yhteyttä kielen ja 

kulttuurin välillä kuin Maisalla. Hänen käyttämänsä adverbi sidoksissa 

tarkoittaa ’jonkin mukaan määräytymistä’ eli Maisan mielestä kielen ja kulttuurin suhde 

on vahva. Maisa lisäksi identifioi suomen kulttuurin omakseen ilmaisemalla 

omistussuhdetta sananvalinnallaan mun kulttuurii. 

 

Informantit käyttävät kielestä nimitystä äidinkieli puhuessaan kielen ja kulttuurin 

yhteydestä. Haastatteluissa ja keskustelussa informantit käyttävät tätä nimitystä 

vaihdellen. Puhe kielen ja kulttuurin yhteydestä pysyy usein melko yleisellä tasolla, 

ikään kuin informanttien ulkopuolella. Informantit mahdollisesti ajattelevat, että 

suomen kielestä puhuttaessa heidän ei tarvitse nimetä sitä erikseen äidinkieleksi. 

 

Yhdessä keskustelukysymyksessä äidinkielelle annettiin vaihtoehtoisia määritelmiä, 

(LIITE 2) ja yhtenä mahdollisena nimityksenä oli kulttuurin kieli. Informantit eivät ole 

pohdiskeluissaan ehtineet tähän vaihtoehtoon saakka, kun he jo alkavat puhua 

äidinkielen ja kulttuurin yhteydestä. He huomasivat asian vasta, kun huomautin heille 

kulttuurin kielen olleen kysymyksen yksi vaihtoehto: 

 

(53) M(k): - - se on niinku helpompi, tota sopeutuu siihen niinku kulttuurii koska 

mum mielestä kulttuuri ja kiäli? - - sekim menee niinku käsikädessä. 

S(k): ◦nii, mm, mm◦ 
M(k): et tota, jos sä pysytyt sopeutuu siiheŋ kulttuurii, nii silloin, sitä kielem 
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puhuminenkin - - sie pystyt paremmin kommunikoimaan sillä koska sie oot, sie 

et, niinkun pystyt sopeutuu siihe ja kuuluu (--) 

S(k): tai - - sun annetaan sopeutua siihen kulttuuriin koska, japanilaisit tulee 

aina ensimmäisenä se että @sinähän et vois sopeutua meidän kulttuuriin.@ 

M(k): mm 

S(k): jos sä oot sopeutu ni sit se on iso miinus. ((naurahtaa)) 

H: niin sehäm meni tähän ihan mitä täällä olikin tää yks vaihtoehto että 

kulttuurin, kieli 

M(k): - kulttuurin kieli, joo tää e-kohta kulttuurin kieli joo joo 

 

Edellinen esimerkki osoittaa, että informantit tuottavat kielen ja kulttuurin yhteyden 

diskurssia spontaanisti, eivätkä sitä laukaise yksinomaan haastattelukysymykset. 

Informantit kuvaavat edellisessä keskustelukatkelmassa osuvasti, kuinka pääsy kieleen 

on sidoksissa kulttuuriin. Maisa sanoo, kuinka kulttuuriin sopeutuminen auttaa siinä, 

että pysyt paremmin kommunikoimaan. Äidinkielessä ei ole tärkeää niinkään sanojen, 

rakenteiden ja normien oppiminen vaan tieto siitä, että kielen avulla voimme olla osa 

kulttuuria ja saada otteen yhteisestä mielikuvamaailmasta. Kieli ja kulttuuri liittyvät 

kiinteästi yhteen: jos ei tunne kulttuuria, ei ymmärrä kieltä, joka on tästä kulttuurista 

kasvanut. (Uusi-Hallila 1997: 3.) Sanna nostaa esille vastakkainasettelun: hänen 

mielestään kulttuuriin sopeutumista ei sallita Japanissa. Kulttuurin ja siihen liittyvän 

kielen hallinta ei siis hänen mielestään ole täysin yksilön omassa vallassa, vaan siihen 

liittyvät yhteisön sisäiset suhteet ja ryhmädynamiikka. 

 

Sanna nimeää suomen kielen spontaanisti kulttuurikieleksi silloinkin, kun hänelle 

tarjotaan toista nimitystä. Keskustelukysymyksessä annettiin suomen kielelle erilaisia 

nimityksiä (kts. LIITE 2). Kun Maisa puhuu suomen kielestä kansalliskielenä ja sanoo 

sen liittyvän suomalaiseen kulttuuriperimään, Sanna tarttuu kulttuuriviittaukseen:  

 

(54) S(k): - - jos sä sanot tota kulttuurihommaa ni mä sanosin et se_on - - 

£kulttuurik(h)ieli ((naurahtaa))£ 

M(k): £mmmm£ 

S(k): £se on se mikä - - tuli seŋ kulttuurim mukana£ 

M(k): joo, okei, mm 

S(k): - - mä sanoisin et se on kulttuurikieli. et onhan se se kansakin on siinä 

tärkeä, mut se on niinku se kulttuuri mulle mikä tulee sielt niinku kaikkein 

eniten lävitte. koska - - se muotoutuu vähä niinku seŋ kulttuurim mukaseks niim 

mä sanosin et mulle se menee niinku kulttuurikieleks sitte että - - 

 

Sanna nimeää suomen kulttuurikieleksi, vaikka se ei ollut edellisen esimerkin 

kysymyksessä vaihtoehtona. Sanna kuvaa, että kulttuuri tulee sielt kaikkein eniten 
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lävitte. Hän tarkoittaa ilmeisesti, että suomen kielestä välittyy hänelle mielikuva 

kulttuurin kielenä. Tässä hän käyttää lävitse-sanaa kuvainnollisessa merkityksessä, 

kulttuuri tulee esille ikään kuin kielen lomitse (KS 2008 s.v. lävitse, läpi). Hän myös 

sanoo, että kieli muotoutuu kulttuurin mukaiseksi. Muotoutua merkitsee ’saada muoto, 

muovautua johonkin muotoon tai joksikin, hahmottua, kiteytyä, kehkeytyä’ (KS 2008 

s.v. muotoutua). Tulkitsen Sannan ajattelevan, että suomen kieli on pikkuhiljaa 

kehkeytynyt suomalaisen kulttuurin ehdoilla sellaiseksi kuin se nyt on. 

 

Informantit ovat rakentaneet käsitystään kielen ja kulttuurin yhteydestä aiemmissa 

esimerkeissä suoraan. Aineistossa on kuitenkin esimerkkejä, joissa tästä yhteydestä 

puhutaan, mutta sitä ei ole tiedostettu yhtä selkeästi kuin edellä olevissa esimerkeissä. 

Erityisesti Sanna tuottaa kielen ja kulttuurin yhteydeen diskurssia intuitiivisesti: 

 

(55) S(h): - - jokaikises näis kieles on mum mielest niil on se oma luonteensa. eli tota 

ni suomalainen niin jos sitä tosiaa ärsyttää ja sitä alkaa ottaap päähän niinku se 

koko, et, hypitää tota ni, kiveltä toiselle ja ei lähen-, lähestytä rantaa ollenkaa. nii 

sit suomalainen sanoo sillein et no tuokaa nyt joku saamari sieltä se vene. mä en 

enää suostu täällä hyppimää et ant ant tuua se vene kuj japanilaiset taas jatkais 

sitä kivien hyppelyä. ja - - joku englanninkielinen sit istuis alas ja sanois et, noh, 

ehkä mä levähän jos joku sattuu menee veneel ohitte, niil liftaan sit siihen nii. - - 

et se siin ku jokaises jokaikises näis kieles on mum mielest niil on se oma 

luonteensa - - mum mielest niis kielis on kumminki sellanen, eri, - tyylitajunsa. - - 

niil on erilainen - - tyyli. 

 

(56) S(h): - - et onha niillä niinku erilainen käyttötarkotus näillä kielillä. - - se kuvaa 

sitä et millä tyylillä sitä, niinku, ö-öö, käytetää. 

 

(57) S(h): - - et kaikilla on ne omat, piirteensä.  

 

Tulkitsen Sannan tarkoittavan kielen tyylillä, käyttötarkoituksella, luonteella ja 

tyylitajulla kulttuurillisia seikkoja. Hän on havainnut kielissä eroja, jotka eivät liity 

sanastoon, rakenteisiin, prosodiikkaan tai muihin selkeästi havaittaviin seikkoihin, eikä 

osaa kielentää havaintojaan muuten kuin kutsumalla havaintojaan tyyliksi tai piirteiksi. 

Hän ilmeisesti tarkoittaa tällä kulttuurisia kielenkäyttötapoja joita käsittelen tarkemmin 

alaluvussa 3.3.3. Tätä tulkintaa vahvistaa esimerkin 55 kuvaus eri kulttuurien edustajien 

toimintaa ongelmatilanteessa. 

 

Sannan kommenttien lisäksi intuitiivisempaa kielen ja kulttuurin yhteyttä kuvaa 

katkelma informanttien keskustelusta, jossa he pohtivat, onko kulttuuria ilman kieltä. 
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Molempien mielestä silloin jää joitain puuttumaa, mutta he eivät osaa tarkemmin kertoa 

mitä. Keskustelukatkelma vahvistaa päätelmiäni siitä, että Sanna viittaa tyyli-sanalla 

juuri kulttuuriin: 

 

(58) M(k): - - sul ei voi olla suomalaist kulttuurii ilman suomen kieltä mum mielestä? 

((tauko)) 

S(k): joo, ei munka mielest 

M(k): ei 

S(k): siit siit siit jää jotaim puuttumaa, se 

M(k): puuttumaa, joo 

S(k): et jos sä puhut jollai, no siis, Suomes voidaaŋ kattoo et no okei ruotsia ei nyt 

sit lasketa, ne joilla on kotikielenä ruotsi ni ne, niit ei lasketa mut jos sä oot tota 

ni ihar Ruottista, niinku, ruottalainen että sä tuut sitte yhtäkkii Suomee ja 

niiedespäi nii, kyl, kyl siit puut-, siit oj jotain 

M(k): sil kyl silt puuttuu 

S(k): nii, nii? 

M(k): kos-ka, nii, Suomeŋ kulttuuri niin 

- - 

M(k): ei_oo kulttuurii ilmaŋ kieltä. 

H: elikkä ne teijäm mielestä liittyy 

M(k): NE ON, NE ON, kyllä ihan ehdottomasti niin, ne on sidoksissa toisiinsa. 

mm 

S(k): kyllä - 

S(k): joo. siel_on, eri tyylil ilmastaa tota ni, mum mielest ainaki kielessä, niinku 

sitä että miten siihen niinku kulttuuriin niinku,- - 

 

 

3.3.2. Kulttuuri koodautuu sanastoon 

 

Tässä alaluvussa informantit kielen sanojen yhteydestä kulttuuriin. He liittävät tämän 

erityisesti suomen kieleen, ja puhuvat myös japanista. Englannin kieltä he eivät tässä 

diskurssissa kuitenkaan ota esille. 

 

Ihminen kasvaa äidinkielensä kautta tiettyyn kulttuuriin ja yhteiskuntaan ja sosiaalistuu 

niiden jäseneksi. Suomalainen lapsi oppii kulttuurilleen ja ympäristölleen ominaiset 

sanat kuten kinostua ja keli ja tunnistaa niiden merkityksen. Hän on koodannut suomen 

kieleen sekä fyysisen elinympäristönsä että henkisen kulttuurinsa. Juuri suomen kieli 

voi kuvata näitä ilmauksia ja niitä on hankala kääntää toiselle kielelle. (Mantila 2001: 

371.) 
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Suomen kieli on syntynyt ja kehittynyt kuvaamaan juuri meidän leveysasteillamme ja 

tässä kulttuurissa elävän ihmisen tarpeita (Mantila 1999: 5). Sanna korostaa usein, että 

kieleen samaistuminen riippuu siitä, mistä asiasta puhutaan. Hän tuntuu ymmärtävän 

kielelle ominaisen sanaston ja kulttuurin yhteyden sekä niiden merkityksen kieleen 

identifioitumisessa: 

 

(59) S(k): ((lukee vaihtoehtoja paperista:)) kieli johon samaistut  

M(k): samaistut, suomi ja englanti 

S(k): riippuu aiheesta ((naurahtaa)) 

M(k): - - mul ei taas riipu aiheesta mul on, - - mul ne on suomi ja, suomi ja 

englanti joo 

S(k): ◦englanti◦, mum mielest mul riippuu aiheesta se et mistä puhutaa - - jos se 

on jotenkin liittyy - -, englantilaisiin asioihin tai muihin, niin sit tota ni mä 

samaistun enemmän englannin kieleen siin kohassa. 

M(k): ◦mm◦  

S(k): jos se on Suomeel liittyvä kulttuuriin ja kaikkeen muuhun tällaseen ni kyl 

mä sit samaistun niinku suomen kieleen paljo enemmän. 

- - 

S(k): siis se on tosiaan siis okei jos puhutaan metsistä ja luonnosta ja muusta, 

mä so- samaistun siin kohassa mul on kaikki suomea, se siin ei ees englanti käy 

niinku, välissä.  

 

(60) S(h): - - viimeaikon me ((Maisan kanssa)) kyl ollaa alettu puhua enemmän et me 

puhutaan suomea mut heti ku tulee jostai tota ni töistä, - - nii kyl sielt alkaa 

niinku japanilaiset sanat tota ni, räpisee sinne - -  

 

Diskurssianalyysissa toimitaan kehyksessä, jossa kieltä ei voi erottaa sosiaalisesta 

maailmasta. Lingvistin on pystyttävä tulkitsemaan yhteisöä ja kulttuuria ja analyysissa 

on otettava huomioon sosiaalinen elämä, jossa kieltä käytetään. Kieli ja sen rakenne 

ovat sidoksissa kielenkäyttäjien maailmaan. (Pälli 2003: 19.) Informanttini elävät 

monikielisessä todellisuudessa, jossa eri kielten käyttö tuntuu liittyvän eri 

elämänalueisiin ja eri tilanteisiin. Sannan mukaan kieliin samaistuminen voi vaihdella. 

Hänen identiteettinsä ei näyttäydy pysyväisluonteisena vaan liikkuvana sen mukaan 

mistä puhutaan (riippuu aiheesta). Sannan liikkuvaan identiteettiin vaikuttavat kulttuuri 

ja ympäristö: kun on kyse luonnosta ja metsistä, on hänellä kaikki suomea eikä englanti 

edes käy välissä. Tietyistä aiheista puhuttaessa kulttuurisidonnaisuus on niin vahva, 

ettei toisen kielen vaikutus pääse suomen kielen sekaan. Japanin kieli puolestaan 

aktivoituu omassa kontekstissaan, kun puhutaan kiinteästi japanin kieleen liittyvistä 

työympäristön asioista. Sanna käyttää kieleen tulevista japaninkielisistä sanoista 

kuvailevaa verbiä räpistä. Tulkitsen, että se kuvaa ilmiötä, jossa sanoja putoilee 
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jatkuvasti hänen puheeseensa, ja verbin merkitys lähentelee ropista-verbiä. 

 

Sanna on tehnyt havaintoja sanoista ja niiden merkityksistä japanin kielessä. Hän 

kuvailee diskurssissa japanilaisten sanojen merkityksiä, joita ei voi kääntää suomeksi, ja 

näin tuo sanaston kulttuurisidonnaisuutta esille: 

 

(61) S(h): - - se on sit ehkä enemmänki ilmasuja - - et ku japanissa aina puhutaa tota 

ni, tatemaesta - -, joka on niinku se julkisivu mitä sä näytät aina kaikille muille, 

nii se on japanilaises kulttuurissa nii, niin sinne iskostunuj jo. ja siitä käytetää 

ja ne käyttää itekki niitä sanoja - - ni, se on helpompi siin kohas ku sä tiiät et mikä 

se tatemae on ku sil ei oo niinku sinällää, kunnollista käännöstä, nii ku sä sanot 

sen, niin sä tiiät sit samantien et mist on kysymys. - - kun sä sanot vaan sen 

sanan, - nii siit tulee jo se ajatus että mikä se on. 

 

(62) S(h): - - nii se on enemminki - - sanoja joil on niinku enemmän merkitystä - - et 

jos japanilainen sanoo et soba, nii se on niitä, - - kylmii harmaita nuudeleita. 

 

(63) S(h): - - et mul saattaa kestää hetken aikaa et mun täytyy miettiä et mitem mä 

ilmasen sen, ja ku mä yleisesti ottaen siinä kohassa alan sitte selittää sitä asiaa. 

- - et sit mä, jos siin ov vaa jollain yhellä sanalla japanilaine kuvaa asiaa - - et 

ne ei ymmärrä, et suomalainen ei ehkä ymmärrä. näitä s-, näitä ja noita sanoja, 

niim mä pystyn jo siinä kohassa, - - tarjoamaan sitä, että, pidemmän selityksen. 

 

Kulttuurin ja sanaston yhteys esiintyy Sannan rakentamassa diskurssissa ilmaisuina ja 

sanoina, joilla on enemmän merkitystä. Hän kuvaa, kuinka yhellä sanalla voi ilmaista 

asiaa. Tässä diskurssissa hän havainnollistaa merkityspotentiaalia, joka sanoihin liittyy 

sekä sitä, kuinka kieli on valikoitunut ilmaisemaan kulttuurissa kasvaneelle kielelle 

tarpeellisia asioita. Sanna tiivistää tämän ajatukseen: 

 

(64) S(h): - - mum mielestä on sanottu sitä että kaikkea sä et aina pysty ilmaisemaan 

toisella kielellä. 

 

Sanna osaa selittää japanin kulttuurin sivustakatsojana, kuinka sanasto tai ilmaisut ovat 

iskostuneet japanilaiseen kulttuuriin. Hän ei kuvaile tällaisia asioita suomen kielen 

kannalta, vaikka kertoo esimerkissä 59 samaistumisesta kielen kautta, ja näin viittaa 

kulttuuriin ja sanastoon. Ehkä suomen kielen kulttuurisidonnainen sanasto on 

suomalaiselle niin itsestään selvä, ettei informantti tule ajatelleeksi sitä – tai ainakaan 

hän ei sano sitä. 

 

Sannan selonteoissa sanaston ja kulttuurin yhteys myös kontrastoituu. Kun tuntee 
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sanoihin koodautuvan kulttuurin, sana luonnostaan aktivoi itseensä liittyvät merkitykset 

(siit tulee jo se ajatus). Kulttuuria tuntemattomalle henkilölle Sanna tarjoaa pidemmän 

selityksen, esimerkiksi työssä, jossa hän on toiminut tulkkina Japanissa vierailleille 

suomalaisille. Tämä selittää aikaisempaa välinediskurssia, jossa informantit kertoivat 

keskinäisen keskustelunsa helppoudesta (kts. luku 3.1.3.). Siihen liittyy 

kulttuurisidonnaisuus: he elävät japanilaisessa ympäristössä, ja ovat tottuneet 

japanilaiseen kulttuurisanastoon. Keskustellessaan keskenään he käyttävät tätä sanastoa 

ilman selittelyjä. 

 

 

3.3.3. Puhekulttuuri ja kielen kategoriat 

 

Diskurssissa nousee usein esille kielialueille ja kulttuureille ominainen puhekulttuuri. 

Tässä mielessä kielten erot korostuvat informanttien selonteoissa. Se, mitä nimeän tässä 

puhekulttuuriksi, sisältää ihmisten väliseen kielelliseen toimintaan liittyviä asioita, 

esimerkiksi neuvottelutapojen ja pulmatilanteiden ratkaisemisen eroja. Tähän alalukuun 

sisältyy lisäksi informanttien ajatuksia ja havaintoja siitä, kuinka kielen kategoriat 

mahdollistavat tiettyjen asioiden ilmaisemisen ja ohjaavat ajattelua.  

 

Japanilainen kulttuuri ja Japanin puhekulttuuri sekä informanttien käyttämien kielten 

erot ovat vaikuttaneet heidän kieliajatuksiinsa. He ovat havainneet, että kielillä 

ilmaistaan eri asioita ja eri tavoin. Yhtäältä diskurssissa erottuu suomen ja japanin 

vertailu: oman kielen kulttuurikäytänteitä verrataan vieraaseen. Toisaalta siinä näkyy 

länsimaisen ja japanilaisen kulttuurin laajempi vastakkainasettelu, jolloin myös 

englannin kieli tulee keskusteluun mukaan. Yleensäkin japanin kielen yhteydessä 

kulttuurisuus ja kulttuuridiskurssi aktivoituvat ja informantit tuottavat tätä diskurssia 

keskustelussaan. He jakavat yhteisiä kokemuksia, joita voi ymmärtää toinen 

samanlaisessa kulttuurien ja kielten risteyksessä oleva. 

 

Jaetut puhetavat eivät ole vain kokemusten jakamista, vaan yhteinen kielellinen 

identiteetti merkitsee, että koko ajattelutapa on yhteinen. Eivät vain sanasto ja kielioppi 

ole yhteisiä vaan myös niitten takana olevat merkitykset ja ajattelutapa. Kieli vaikuttaa 

yhtenäistävästi puhujiinsa, koska ihminen on aikaan ja paikkaan ankkuroitu sosiaalinen 

olento. Suomen kieli antaa sitä äidinkielenään omaksuvalle tietyn näkökulman, joka 
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yhdistää suomen puhujia toisiinsa. (Dufva 2002: 36.) Informanttini rakentavat yhdessä 

diskurssia, jossa kulttuuri vaikuttaa siihen, miten kieltä puhutaan sekä mitä sillä 

ilmaistaan ja miten: 

 

(65) S(k): nii ja ku siin on viel se, että ku tota ni japanissa on niit eri tasoja iha 

hirveesti. 

M(k): mm kohteliaisuus - - 
- - 

M(k): - - sit myöskin nin japanin kieli nin tota, voi sanoo et se on hirveen 

epäselvä siin on siin ei sanota suorasti ja siin on myös seki et ku siin on niit 

kohteliaisuusasteita, - - ihmisten välillä - - otetaa, £OTETAA ETÄISYYTTÄ£ 

S(k): joo, se on aina et sul on jonkullainen se on aina seinä siinä välissä että 

M(k): se on se etäisyys, joo, siin on aina seinä ja, vittu mie oon niin väsyny siihe 

ihan oikeesti. 

 

Informantit sanovat, että japanin kielessä on eri tasoja ja kohteliaisuusasteita. Niitä on 

Sannan mukaan iha hirveesti Japanin kieli on kohtealiaisuuden ilmaisemisessaan 

rikkaampi kuin moni muu maailman kieli. Kohteliaisuusilmausten valintaan ja käyttöön 

japanin kielessä vaikuttavat ainakin keskustelijoiden sosiaalinen asema, ikä- ja 

sukupuolierot sekä mahdollinen ryhmän ulkopuolisuus. Niitä ilmaistaan muun muassa 

erilaisilla verbimuodoilla ja puhutteluilla, niiden käyttöä odotetaan jopa intiimeissä 

piireissä. (kts. esim. Ide & Yoshida 2002: 445–446.) Informantit kuvaavat, kuinka 

japanin kielessä otetaan etäisyyttä ja siinä on seinä välissä. Japanin kieli luo 

informanttien mielessä esteen ihmisten välille, ja se mahdollisesti sulkee informantit 

ulos japanilaisesta kulttuurista ja identiteetistä. 

 

Maisa on jo haastattelussa kuvannut japanin kielen kohteliaisuutta: pitää olla hillitty ja 

puhuu hyvin kohteliaasti. Hänen mielestään kohteliaisuus on vedetty ihan överiksi. Hän 

myös sanoo, että japani luo hirveest etäisyyttä se on hyvin etäinen kieli. Hän ei 

kuitenkaan vertaa japanin kieltä suomeen vaan englantiin: 

 

(66) M(h): - - se luo hirveest etäisyyttä ihmisten välille, kommunikoinnissa, missä sit 

taas englanti nin ei, niin hirveest luo, sit etäisyyttä, et - - pystyy tavallaan 

olemaan sit, niinku, ihmisille jon- jon_kaa puhuu niin pystyy olla sit ihmist niinku 

lähellä?ja ehkä tulee ystäviks mut japanin kieli on hyvin etäinen kieli. 

 

Maisa vertailee puhumiaan vieraita kieliä, mutta samalla hänen voi ajatella kuvaavan 

japanin kielen ja kulttuurin eroa eurooppalaisiin kieliin nähden. Japanin kieli on etäinen, 

mutta englannin kieli mahdollistaa ihmissuhteiden muodostamisen ja inhimillisen 
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kanssakäymisen: pystyy olla ihmist lähellä ja tulee ystäviks. Tätä mahdollisuutta Maisa 

ei japanin kielessä näe. Hän vielä kuvailee kulttuurieroa, jossa sanaton kommunikointi 

tulee ymmärtämisen tielle. Silloin täydellinen kielen ymmärtäminen käy 

mahdottomaksi: 

 

(67) M(h): - - et koska japanin kielessä nin, semmonen, öö ei-sanallinen 

kommunikointi on hyvin, suurinosa sitä, kommunikointia. et mitenkä Japanis 

sanotaa että - - kyuuki o yomu? elikkä pitää, lukeas sitä, ilmaa? eli, eli lukeas sen 

ilmapiiriä että, £pitäis niinkun olla t(h)elepaatikko£ ((nauraa)) £m(h)ikä 

n(h)iinkun ei todellakaan ei todellakaan onnistu£ - -  

 

Japanin kielessä sukupuolta voidaan ilmaista paitsi tietyillä kieliopillisilla kategorioilla 

myös puhutun kielen tyylieroilla. Tämän vuoksi japanin kielessä jotkin ilmaisut ja 

idiomit ovat naisille sopimattomia. Niiden katsotaan olevan naisten käyttäminä erittäin 

karkeita tai kovan kuuloisia. (kts. esim. Ide & Yoshida 2002: 471–472.) Muun muassa 

Trudgil (2000: 64, 72–74.) kirjoittaa siitä, kuinka naiset tuntuvat noudattavan 

tarkemmin yhteisöjen sosiaalisia normeja ja hakevan hyväksyttävyyttä kielellisesti. 

Tämä johtaa naisten parempaan käytökseen kielellisestikin. Maisa kertoo haastattelussa, 

mitä mieltä hän on kielestä ja sukupuolesta: 

 

(68) M(h): et suomi on hirveen - - se ei oo seksistinen kieli. 

H: aa, okei 

M(h): ei-seksistinen kieli, ja @siit mä tykkään ihan hirveesti. koska@, esimerkiks 

japania ku sie puhut, - - naiset niin ne tota, ne koittaa niinku m- puhuu hyvin 

pehmeästi hyvin feminiinisesti 

H: aha ok(h)ei 

M(h): ja mulle on taas sillei et ◦voi helevetti◦ em mä halua ((nauraa)) £m(h)ä 

h(h)aluum p(h)uhuu k(h)um m(h)ies ( - )£ ((nauraa))  

H: ((nauraa)) 

M(h): £em m(h)ie t(h)iiä, tai siis£, öö, et suomi on hyvin sellanen ei-seksistinen 

kieli et siin ei oo semmosta, niinku japanis on esimerkiks, - - sellai 

hierarkisuus? 

 

Maisa sanoo haluavansa puhuu kum mies eli hän ei halua noudattaa hänelle vieraita 

japanin kieleen saakka ulottuvia, sukupuolisääntöjä. Hän nimeää japanin kielen 

hierarkkiseksi ja seksistiseksi, ja vertaa sitä suomen kieleen, joka edustaa hänelle 

päinvastaisia asioita (ei-seksistinen kieli). Suomen kieli ei ilmaise ihmisten välistä 

etäisyyttä tai sukupuolta samalla tavalla kuin japanin kieli (kts. esim. Ide & Yoshida 

2002: 445–446; Loveday 1986: 4–8, 12–15; Tsujimura 1996: 372 - 380.), joten Maisa ei 

tunne japanin kielen kulttuurisia ominaisuuksia omikseen. Informantit näyttävät 
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sanoutuvan irti japanin kielestä: he tuntevat suomalaisen tai eurooppalaisen kulttuurin ja 

siihen kuuluvan kielenkäytön japanilaista läheisemmäksi ja identifioituvat kielen ja 

kulttuurin yhteyden diskurssissa suomen kieleen. 

 

Japanin kielen hierarkkisuudessa ja kohteliaisuudessa näyttää yhdistyvän jotain sellaista, 

mikä informanttien mielestä asettaa heidät alakynteen. Kun ei tunne kielen ja kulttuurin 

sääntöjä, ei tiedä, miten kussakin tilanteessa tulisi menetellä. Oikeiden ilmaisujen ja 

puhetapojen löytäminen on silloin hankalaa: 

 

(69) S(k): se on niinku sellaset, ihan niinku puhumattomat säännöt et näistä asioista 

et keskustele täj jälkee tän, niinku, tän 

M(k): ET KESKUSTELE, joo, - - tän ihmisen kanssa. 

 

(70) M(k): - - mum pitäs olla enemmänki semmonen - - japanilainen mun pitäis se k- 

niinku se kielenkäyttö, ja siis ku mulle vaa tuntuu et se kielenkäyttö - - semmoses 

niinku japanilaises, - - @yhteiskunnasta@ et ja niinkun, et (-) - 

S(k): niin se painostus on suurempaa (-) 

M(k): JO-JO-JO-JOO joo se joo se pai- se painostus on, painostus o suurempi ja 

ku se ei se ei vaan niin se ei, se ei oo muj juttu se ei (käy mulle) 

-- 

M(k): ni mulle se on haitta se ninku et mä oon ulkomaalainen. et ((tauko)) niin, 

senki takii niinku et mie en haluu mie en tietkö mie en enää haluu se 

ulkomaalainen mie haluuv vaa olla normaali siel niinku normaalis, normaalis 

elämäs mie voin puhuu normaalii mie voin niinkun mun 

S(k): olla se yks siellä porukassa - -  

M(k): yksi, ((naurahtaa)) £j(h)oo joo-joo-joo-joo, eikä se joka£  

-- 

S(k): tällä ne ainakin ne onglemat on että, ei se muista niitä kuinka pitää puhua ja 

muutenkij ja, ei se ymmärrä sitä kulttuuria - - 

 

(71) M(h): - - £et enemminki£ - - no suomen kieli, joo. mut siis niinku se Suomen 

kulttuuri myös, - mä haluun sen takasin, sellasen et pystyy niinkun,ºpuolustaa 

itteeº. 

 

Informantit rakentavat diskurssia, jossa he jäävät kulttuurin ja yhteisön ulkopuolelle 

kielenkäyttösääntöjen takia: kielessä on puhumattomat säännöt. Maisa kuvaa, kuinka 

hänen pitäisi kielenkäytön kannalta olla muuta kuin hän on, enemmänki japanilainen.  

He tulevat siihen tulokseen, että japanilaisessa yhteiskunnassa on paine kuulua 

yhteisöön ja kulttuuriin, mutta Maisa kokee silti olevansa epänormaali. Maisa sanoo, 

että Suomen kulttuurin piirissä hän pystyy puolustaa ittee. Tulkitsen hänen tarkoittavan 

tällä yhtäältä Suomen ja Japanin tapakulttuurin eroja ja toisaalta kielen eroja. Oman 
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kulttuurin kielellä voi tehdä helpommin hankaliakin asioita, koska tuntee kielen sävyt ja 

siihen liittyvät käyttäytymisnormit. 

Sanna kuvaa haastattelussaan kielenkäyttökulttuuria: sitä, miten japanilaiset 

neuvottelevat ja ratkaisevat ongelmia eri tavalla kuin suomalaiset. Sannan mukaan 

Japanissa kaikki asiat täytyy olla ajateltu loppuun, mutta Suomessa tärkeimmät asiat 

sanotaan heti ensimmäisenä. Kielten erot siis ulottuvat kielen kulttuuriseen käyttöön 

saakka, keskustelun tasolle. 

 

(72) S(h): - - japaniks mitään ei saa sanoa koskaan suoraan. kaiken täytyy kiertää 

tota ni, vaikka kuinka iso mettä siinä nii, ja mieluumin kaikkien työkavereitten 

kautta ennen ku se tulee sille tota ni josta asiassa on itseasiassa kysymys. nii 

kaikki muut täytyy kiertää ennen sitä ku suomalainen taas on sillein et jos tää nyt 

kierretää kaikkiel lävitte täst ensin, nii siithän tulee ihan hirvee show, - - sittel 

lopuks. et parempi mennä vaa siihe, siihe, niinku, mistä se kaikki tota ni 

ongelma, ongelmaj juurelle mennää ja se selvitetää ku, japanis on ennemminki 

se että, noh, se se selviää ehkä, - -, katotaan nytte että, annettaa sille nyt ensin 

kymmenen vuotta aikaa selvitellä sitä itteää - - ja sit katotaa uuvestaa et miltä se 

näyttää.  

 

(73) S(h): - - niinku periaattees hirveem paljo hitaammin, asia etenee, ku jollain jos 

Suomessa. nii suomessaha lyyää kortit ensimmäisen pöytää, ja täs on tää @no 

nyt me voidaa keskustella asiasta@, että, - - mut ne tärkeimmät asiat, sanotaa 

heti ensimmäisenä.  
 

Sanna kuvaa edellisessä esimerkeissä suomalaisten ja japanilaisten 

kielenkäyttökulttuuria. Maisa kirjoittautuu samaan diskurssiin, vertailemalla suomea ja 

japanin suoruutta: 

 

(74) M(h): - - et se_ei oo mitenkää sellanen hyvin suora kieli ((japani)).  

 

(75) M(h): okei et se ((suomi)) on hyvin suora kieli. sie pystyt ilmasemaan todella 

hyvin suorasti tunteitasi? - - suomen kieli, niin, et £pystyt, hyvin tuota suorasti 

ilmase(h)e, ilm(h)asee mitä sie ajattelet£ - - 

 

(76) M(h): - - joo et se_ei oo se niinku suomen kieles sanoo et, joo et @ei@. ei. et 

minä haluan tehdä tätä, en tätä. nii Japanis ei sanota niiv vaan se, se asia on täs 

keskellä ja sit niinku kierrellen kaarrellen mennää - - mul ei hermot kestä s(h)it 

en(h)ää, mie haluan et asiat sanotaa suoraan. 

 

Suomen kielen suoruus ei ole ainoastaan osa omien informanttieni rakentamaa 

kielellistä todellisuutta. Muun muassa suomalais-ruotsalaisten yritysten työntekijät 

toivat esille samankaltaisia eroja, kun heiltä kysyttiin, kuinka he kokevat kulttuurierojen 
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vaikuttavan työhön. Eniten nousivat esille kansalliset erot, ja selvimmin erottui kuva 

siitä, että suomalaiset ovat suorapuheisia ja kiertelemättömiä. (Charles & 

Louhiala-Salminen 2007: 419, 442.) Molemmat informantit puhuvat haastatteluissaan 

asioiden sanomisesta suoraan ja vertaavat tässä japanin kieltä ja suomen kieltä. Sanna 

puhuu selkeämmin asioiden ratkaisusta ja päätöksenteosta, Maisa taas puhuu 

yleisemmällä tasolla. He jatkavat tämän diskurssin rakentamista yhdessä, ja molemmat 

puhuvat japanilaisten tavasta edetä asioissa eri tavalla kuin suomalaiset. Sanna käyttää 

verbiä kiertää ja Maisa kielikuvaa kierrellä ja kaarrella. He uusintavat ja jakavat 

diskurssin vielä keskustelussa: 

 

(77) M(k): ne ((suomalaiset)) puhuu, directly - ((nauraa)) n(h)e p(h)uhuu, n(h)e 

p(h)uhuu s(h)uorasti ((nauraa)) joo ne puhuu suo-£, sanoo - - asiat suoraan, joo. 

-- 

S(k): nii. sillein niinku et ne_ei, kierteles siellä niin 

M(k): ja kaartele 

S(k): niin 

M(k): kiertele ja kaartele 

 

Charlesin ja Louhiala-Salmisen (2007: 442–443.) mukaan eroja 

kommunikaatiokäytännöissä ja ongelmanratkaisussa varmasti on, mutta kysymys on 

pikemminkin poikkeavista toimintatavoista ja diskurssikäytänteistä, jotka muotoutuvat 

ja elävät yksittäisellä tavalla monien tekijöiden tuloksena. Kulttuuritaustalla on 

kuitenkin tietty vaikutus, kun tällaisia eroja ilmenee. Tyypilliset kansalliset 

ominaisuudet ovat paljon monivivahteisempia kuin miksi stereotyyppinen ajattelu ne 

luo. 

 

Maisa kertoo keskusteluistaan aviomiehensä kanssa ja vertaa sitä puhetapaan, jota hän 

käyttää suomalaisten kanssa. Hänen kuvauksessaan kielenkäyttötapa ja kieli tuntuvat 

irtautuvan toisistaan. Suomen kieli ja sille ominainen kielenkäyttötapa kuuluvat yhteen, 

mutta hän voi ottaa saman kielenkäyttötavan käyttöön japanin kielen kanssa, johon 

kuuluva kielenkäyttökulttuuri on hänelle vieras: 

 

(78) M(h): - - sille ((aviomiehelle)) sit mie taas pystyn niinku puhumaan ihan kun 

suomeksi? mut japanilla. et mie - - pystyn puhuu sille, niinku sanoo asiat suoraks, 

mut, sit mie vaan käytän japanii. kun sit taas, esimerkiks koulussa ja öö töissä ja 

sit, muualla tuol niin kun, kodin ulkopuolella, - - mie ev voi sanoo suoraa asioita. 

et mun täytyy - - hillitä itteä tai kierrellen ja kaarrellen sanoo mut tottakai 

omalle miehelleni - - 
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Maisa erottaa kielenkäyttötapojen domeenit: miehen kanssa hän puhuu japania ihan kun 

suomeksi ja sanoo asiat suoraks kun taas kodin ulkopuolella suomen kielelle ominainen 

kielenkäyttötapa ei sovellu vaan japanin kieltä täytyy puhua japanin kulttuurin 

säännöillä: hillitä itteä tai kierrellen kaarrelleen sanoo. Informantit tuntuvat löytävän 

yhteisymmärryksen suomalaisen kielenkäyttötavan soveltamisesta japanin kieleen. 

Yhdessä he muotoilevat ajatusta ja päätyvät nimeämään puhetavan suomalaiseksi 

japaniksi: 

 

(79) S(k): mut se miten sä puhut sen kanssa japanii nii - - se_on niinku sä sanoit ni se 

on suomalaisittain? sä puhut     

M(k): - - samal taval puhun niinku suorasti ihan kum, mä puhusin suomee. et 

silloin kum mä puhun sen kans japanii nii mun japanin kielioppiki ov vähä, - - 

omituista ja semmost - - se_ei oo sellast japanii mitä japanilaiset parit puhuis 

keskenää ei todellakaa vaam mie puhun silloin mie puhun niinkun, sille - - 

suomalaisena £- j(h)apania - -£ 

S(k): nii, £suomalaista japania£ ((naurahtaa)) 

M(k): £suomalaista japa-£ ihan kum mie puhuisin sille suomeks mut mie puhuj 

japaniks. - - et siinä kohtaa mä puhun mum miehelle japaniin nin, - mie en oo 

niin ahdistunu kum mie puhun japanii, koska mie pystyn puhumaan sitä suorasti, 

ihan kum mie puhuisin suomee? mut v- et mie puhuv vaan niinkun japaniks 

 

Maisan mielestä suomalaiselle japanille on ominaista se, että puhetapa ei ole 

samanlaista kuin japanilaisilla pariskunnilla, ja siinä jopa japanin kielioppi muuttuu. 

Hän sanoo, että ei ole niin ahdistunu, kun puhuu japania miehelleen kuin muuten 

puhuessaan japania. Mielenkiintoista on, että Maisa tiedostaa puhetapojen kulttuurierot 

eikä tunne japanilaista tapaa omakseen, mutta silti hänen selonteossaan on 

luonnollistuneena japanilaisuuden vaatimus. Miten suomalais-japanilaisen pariskunnan 

keskinäinen keskustelu voisi ollakaan sellaista kuin mitä japanilaiset parit puhuis? 

Suomalaista japania kuvaa kulttuureihin sidottua kieltä hyvin, mutta se ei ole 

japanilaisen kulttuurin normin mukaista, kun Maisan täytyy se erikseen mainita. 

 

Informantit yhdistävät suomen kielen ja kulttuurin toisiinsa ja yhdistävät sen itseensä ja 

identiteettiinsä. Kieleen kuuluvan kulttuurin ymmärtäminen on taito, jonka avulla 

ilmaistaan itseä sujuvasti ja siten edetään elämän arkisissa tilanteissa. Tässä luvussa 

liikutaan kulttuuri-diskurssin ja identiteettidiskurssin rajapinnalla, mikä onkin 

luonnollinen yhteys. Kulttuuri on osa identiteettiä, ja kielen kulttuurimerkityksen kautta 

informanttien identifioituminen suomen kieleen on selvää: 
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(80) M(k): ((lukee paperista:)) mikä on suomeŋ kielen tehtävä elämässäsi - - oman 

kulttuurillisen sitte, siten niinkun, oma kulttuurist, - kulttuurillista itseään? 

-- 

S(k): mulla se menee aina siiheŋ kulttuurii se on, se et mä ymmärrän seŋ 

kulttuurim parhaiten, ni se on sit se suomi. 

M(k): - - ja sit sellast niinku oman ittesä - ilmasemista et, ehkä sie pystyt 

navigoida sil- sillä suomella? suomeŋ kielellä? ((tauko)) todella hyvin. koska sie 

tiedät ne, ne niinku ne kulttuurilliset normit.  

S(k): nii 

M(k): nii sie pystyt - navikoimaan, - £taidokka(h)asti EL(h)ÄMÄSSÄ. 

((nauraa))£ 

S(k): - - kaikki ne miina tota ni £vyöhykkeet - - £  

M(k): £JOO SE M(h)IINAVYÖHYKE NI SIE PYSTYSIT, N(h)IINKU 

V(h)ÄLTTÄMÄÄ.£ 
S(k): nii sä yleisesti ottaen tiiät sä pystyt, lukemaan sitä - - 

M(k): £mm, mitä kielellä£ 

S(k): henkilöö joka sul on siin vasta(tuste) ja mitä se ajattelee. yleensä ei 

kaikissa, - - 

M(k): - - joo ei kaikissa mut joo£ 

S(k): yleensä sä tiiät mihin se keskustelu om myös menossa. 

M(k): - juu-juu-juu, joo, joo 

S(k): sä pystyt jo, niinku £se ov vähä niinku shakkipelii siinä niinku(h), tehää 

eri siirtoja aikasemmin sillei et sä tiiät mihin sitä sä, oot viemässä sitä 

keskusteluu tiettyy suuntaa - -£ 

 

Informantit kuvaavat kuinka suomen kielellä ymmärtää kulttuurin parhaiten ja tietää 

kulttuurilliset normit. Silloin elämä näyttäytyy diskurssissa menestyksekkäänä 

selviytymistarinana, jossa omaa elämää voi ohjata oikeaan suuntaan eli navigoida 

taidokkaasti. Selviytymiseen kuuluu myös vaarojen karttaminen ja oman kielen ja 

kulttuurin piirissä kaikki miinavyöhykkeet pystyy välttämää. Sanna kuvailee kulttuurilla 

toimimista ja keskustelemista shakkipelinä. Voi ajatella, että Sannan mielestä 

kulttuurisidonnaiset keskustelun toimintasäännöt täytyy tuntea, että tilanteen voi 

hahmottaa ja toimia siinä oikealla tavalla. 

 

Sanna kuvaa keskustelutilannetta, että siinä voi yleensä tai yleisesti ottaen tuntea 

keskustelun normit. Vastapuolta pystyy lukemaan ja tietää keskustelun suunnan (mihin 

se om menossa; mihin sitä oot viemässä). Keskustelutapoja, käytänteitä ja kielen 

vivahteita ei voi tuntea yhtä hyvin vieraalla kielellä kuin omalla äidinkielellä. 

Informanttien keskustelussa japanin kielestä puhuttaessa tuntuu olevan keskeistä paitsi 

keskustelun kohteliaisuus, myös japanin kulttuurille tärkeä kasvojen säilyttäminen ja se, 

ettei loukata toista: 
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(81) M(k): - - se ((henkinen tasapaino)) on siitä et ku mie saan niinku puhuu suomeksi, 

ja mie saan olla sellasten, ihmisten kans jotka on, mun, niinku omast kulttuurist 

ja tiiätkö et voi 
S(k): ymmärtää (--) 

M(k): joo ymmärtää ja voi sanoo, - - ei oo sellast stressii et no ni nyt täytyy 

miettii että mitä sanotaa seuraavaks ettei, ettei loukata sit toista. 

- - 

M(k): - - mum mielestä jos mie asusin jos tää sama tilanne ois sillä lailla et mie 

asusin Englannissa mulle ei tulis näiv vahvasti tää, et mull_ois paljo henkisest 

tasapainosempi olo. 

- - 

S(k): siel pystyy oleep paljor rauhallisemmin. 

 

Maisa pohtii sitä, kuinka oman kulttuurin edustajien kanssa hänellä ei olisi stressii 

puhetilanteista, ja Isossa-Britanniassakin olisi kulttuurisessa mielessä helpompi olla 

kuin Japanissa. Diskurssissa korostuu länsimaisen ja japanilaisen ero tai oikeastaan se, 

että englantilainen ja suomalainen kulttuuri eivät ole informanteista kovin erilaisia. 

Maisa kuvaa tätä sekä keskustelussa että haastattelussa henkisellä tasapainolla, joka 

järkkyy Japanissa, mutta olo helpottuisi Englannissa. Suomen kieli taas merkitsee 

Maisalle henkistä tasapainoa. Henkinen tasapaino syntyy suomen puhumisen 

mahdollisuudesta (saan puhua) ja yhteisymmärryksestä, joka on mahdollista saavuttaa 

oman kulttuurin edustajien kanssa (voi ymmärtää). Sanna kuvailee kulttuurieroja ja 

niiden aiheuttamia paineita sillä, kuinka hän voi Isossa-Britanniassa olla Japaniin 

verrattuna rauhallisemmin. Sannan käyttämä komparatiivimuoto implikoi, että 

Japanissa oleminen stressaa, koska siellä ei voi käyttäytyä siten, kuin oikeasti haluaisi. 

 

 

3.4. Identiteettidiskurssi 

 

Tässä diskurssissa käsittelen niitä kielestä puhumisen tapoja, joissa informantit 

rakentavat identiteettiään kielen kautta. He erittelevät, mikä kuuluu heidän 

identiteettinsä ja mikä jää ulkopuolelle sekä mihin ryhmiin he kuuluvat ja mistä 

ryhmistä he ovat ulkopuolella. Kielen kautta informantit identifioivat itsensä, mutta 

toisaalta myös sanoutuvat irti identiteeteistä. Käsittelen kahdessa ensimmäisessä 

alaluvussa sellaisia identiteettidiskurssin osia, joissa kieli koetaan osana itseä. Niissä 

kieli on tärkeä itseilmaisun ja oman persoonan kannalta. Sitten siirryn tarkastelemaan 

kahdessa seuraavassa alaluvussa sellaisia selontekoja, joissa informantit kokevat kielen 

vieraaksi tai jopa ajattelevat kielen tai kielenainesten uhkaavan heidän identiteettiään. 
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Identiteetti on toiminnallinen ja kielenkäyttöön sidottu asia. Siksi eri tilanteissa yhden ja 

saman henkilön identiteetti voi rakentua erilaiseksi (Jokinen & Juhila 1999: 75). Myös 

omat informanttini kirjoittautuvat identiteettidiskurssissa useampaan kuin yhteen 

kieleen. 

 

 

3.4.1. Kieli,itseilmaisu ja tunteet 

 

Käsittelen tässä identiteettidiskurssin sellaisia osia, jossa itseilmaisu on yksilön 

identiteetin ja hyvinvoinnin kannalta tärkeä asia. Informanteista Maisa kirjoittautuu 

tähän diskurssiin ja näyttää itseilmaisun kannalta identifioituvan useampaan kuin yhteen 

kieleen. Tässä diskurssissa omien ajatusten ja tunteiden tuominen esille omalla kielellä 

näyttäytyy merkityksellisenä. Maisa kuvailee itseilmaisun merkitystä itselleen 

haastattelussa: 

 

(82) M(h): - - mulle on hirveen tärkeet se, mi- miten se sanotaa, ittesä ilmaseminen. 

 

Kytömäen (1995: 201) mukaan kielen mahdollisuuksien tiedostaminen käy parhaiten 

äidinkielellä. Se antaa itseilmaisun ilon ja sillä ilmaistaan ja ymmärretään parhaiten 

erilaisia vivahteita. Itseilmaisu on Maisalle tärkeää, ja hän yhdistää sen usein suomen 

kieleen. Hän on asunut Japanissa kaksi vuotta käymättä kertaakaan Suomessa ja 

kuvailee tilannettaan, jossa hän on halunnut unohtaa suomen kielen: 

 

(83) M(h): - - mie halusin ottaa, etäisyyttä siihen suomen kieleen? Koska, mie en 

oikeesti - - halunnu, asuu Japanissa. - - mul oli sit niinku helpompi, - elää 

Japanissa - - niin mie en ees halunnu puhuu hirveesti s-, niinku suomeksi, 

koska sit mä oisin muistanu, niinku tavallaan se ois palautunu mum mieleen et 

ai nii et se on näin helppoo et mä pystyn puhuu omalla äidinkielelläni - -  

 

Äidinkieli on yleensä se, jolla itseilmaisu on parhaimmillaan. Maisa on aktiivisesti ollut 

puhumatta suomea, koska tuntuisi liian hankalalta ajatella, millaista oman kielen 

ilmaisu on. Dufvan ym. (1996: 67–68) koehenkilöillä äidinkielen merkitys itseilmaisun 

välineenä nousi esille etenkin silloin, kun koehenkilöt kuvasivat vieraalla kielellä 

kommunikointia. Vieraalla kielellä puhuminen tuntui toisinaan merkityksettömältä 

sanahelinältä. Maisa tarvitsee äidinkieltä syvällisimmistä asioista puhumiseen ja itsensä 

puolustamiseen tilanteissa, joissa suomen ja japanin kulttuurierot estävät sen: 
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(84) M(h): - - varsinkis silloin jos mie puhun mun japanilaisten kavereitten kanssa? 

jostain tälläsist vähä niinkun syvällimmist- syväl-li-simmistä? asioista ni mie 

toivosin et mie pystysin käyttää suomee. sekä sellasis tilanteissa - -, kun tällanen 

niinkum, mitä Japanis sanotaa et minuu ylempi henkilö, niin-nin sielt tulee että -, 

voi vitun tyhmä idiootti tällast tekstii, ni mie toivon sillon et mie voisin käyttää 

suomen sanoja että, @£ole sinä hilja(h)a£@ ((nauraa)) - - 

 

Maisa on aiemmin kuvannut, että muut kielet eivät saa aikaan samanlaista tunnetta 

itseilmaisun helppoudesta kuin suomen kieli. Äidinkielellä puhuminen ja sitä kautta 

itseilmaisun helppous on Maisalle mahdollisuus, jota hän ilmaisee pystyä-verbillä. 

Maisan mukaan äidinkielellä puhuminen antaa keskusteluun syvemmän ulottuvuuden 

kuin muut kielet, ja äidinkielellä negatiivisetkin tunteet saavat ilmaisuvoimaa. 

Lappalaisen (2002: 63) informantit ovat samalla tavalla rakentaneet äidinkielen 

merkitystä oman persoonan ja identiteetin kautta. Äidinkielellä puhutaan syvällisesti, 

ymmärretään kielen vivahteita ja sanotaan asiat juuri sellaisina kuin ne ovat. Maisa 

kertoo haastattelussa pian muuttuvasta elämäntilanteestaan, jossa hän pääsee 

ilmaisemaan itseään, eikä suomen kieltä enää tarvitse yrittää unohtaa: 

 

(85) M(h): - - nyt se on _erilainen sillä tavalla että kun, silloin ensimmäisen vuonna ni 

myö ei ollu viel päätetty mum miehen kans? et m- me_ollaa muuttamas Suomee 

sitte kum mie valmistun sieltä koulusta. 

H: ahaa te ootte nyt päättäny 

M(h): joo me_ollaa päät- päätetty? - - ja nyt minuu ei haittaa puhuu suomeks 

sillee, koska mie tiedän että £e(h)nsivuonna m(h)ie pä(h)äsen takasin Suomeen? 

n(h)iin-n (h)iin, se voi palautuu ö- mieleen kuinka paljo vaan£ se että miten 

helppoo on puhuu suomeksi. 

- - 

M(h): joo nyt nyt voi puhuu ihan ((nauraa)) iha(h)n kuinka paljo haluaa - - 

mulle on henkilökohtasesti niin, kaikkein helpompi olla? asua? Suomessa, ja 

puhuu suomeksi. - - ºsuomen kielelläº. 

 

Maisa aikoo muuttaa miehensä kanssa suomeen, mikä muuttaa samalla hänen 

kielenkäyttötilannettaan. Hän on kieltänyt Japanissa itseltään äidinkielensä suomen 

puhumisen (en halunnu puhuu, halusin ottaa etäisyyttä), mutta nyt hän voi taas sallia 

sen itselleen (ei haittaa puhuu suomeks), ja suomen puhumisen helppous voi palautuu 

mieleen. Hänen itse itselleen aiemmin asettamaa suomeksi puhumisen rajoitusta kuvaa 

se, että nyt voi muistaa suomen ja puhua kuinka paljo vaan ja ihan kuinka paljo haluaa. 
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Maisa kuvaa, että äidinkielellä puhuminen on helppoo (esim. 83) ja suomen kielellä 

kaikkein helpompi (esim. 85). Hän sanoo haastattelussa, että itseilmaisu on kaikist 

helpompaa suomen kielellä ja esimerkissä 86, että voi sillä vapaiten ilmaista itseään. 

Itseilmaisun helppous ja vapaus johtaa Maisalla oman persoonan ilmaisemisen 

vapauteen: mä pystyn olee oma itteni. Kun Maisalta kysytään eri kielten merkitystä 

hänen elämässään tällä hetkellä, hän perustelee suomen kielen suurta merkitystä 

itseilmaisulla: 

 

(86) M(h): - - suomen kieli ainakin niin, se on, t- todella tärkee. se on semmonen, se 

on ensinnäkin se on, niinkun mä sanoin äsken et se on se kommunikointiväline? 

millä mä pystyn kaikkein, - - vapaiten ilmasee itteeni - - 

 

Mielenkiintoista on, että itseilmaisudiskurssissa Maisa puhuu yhtä aikaa sekä 

itseilmaisusta että kommunikaatiosta. Edellisessä esimerkissä suomen kieli on 

kommuniktaatioväline, joka on hänelle itseilmaisun kannalta tärkeä. Kommunikaatio ja 

itseilmaisu eivät esiinny yhdessä satunnaisesti, vaan Maisa käyttää niitä samalla tavoin 

puhuessaan äidinkielestä: 

 

(87) M(h): - - et äidinkieli on semmonen kieli jolla sä pystyt hyvin ilmasemaa, ittees, 

kommunikoimaan? ihmisten kanssa. 

 

Diskurssissa kommunikointiväline ja itseilmaisu eivät pelkästään esiinny samassa 

lauseessa, vaan itseilmaisu määrittelee kommunikointivälinettä (esim. 86). Aiemminkin 

informanttien rakentamissa diskursseissa kommunikaatio ja itseilmaisu näyttävät 

limittyvän, elleivät ne suorastaan ole samaa tarkoittavia. Esimerkissä 87 Maisa käyttää 

lauseessa peräkkäin itseilmaisua ja kommunikointia ja tulkitsen, ettei hän tarkoita 

luetteloida asioita vaan nimenomaan esittää ne samanmerkityksisinä kuvauksina 

äidinkielestä. Tästä näkökulmasta Maisa rakentaa identiteettidiskurssia välineelliseen 

suuntaan, kun kieli on väline identiteettitoiminnolle, itseilmaisulle. Kommunikaation ja 

itseilmaisun määritesuhde ja merkityksen limittyminen ovat siksi mielenkiintoisia, että 

kommunikointi merkitsee tiedonvälitystä ja tiedotusta, kun taas itseilmaisu on 

sanakirjamerkitykseltään ennen kaikkea tunnetilojen ilmaisuna. 

 

Informanttien yhteisessä keskustelussa Maisa jatkaa identiteettidiskurssin rakentamista, 

kun keskustellaan lasten kasvattamisesta. Informantit eivät kuitenkaan jaa näkemyksiä 
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suomen kielen itseilmaisumahdollisuuksista: 

 

(88) M(k): - - niinku mie sanoin aikasemmin mulle suomen kieli on hirveen tärkee. - - 

et et mie pystyn ilmasemaan? itteäni, suorasti, ja hyvin. niin - - niinku sillälail 

sil ei oo, eroo, siin lasten kasvatukses et se on, et et se on siinä, ºniinku tärkee.º 

S(k): - - mun ei tarvi käyttääs sitä ni mul ei oo mitää käyttöö sille sillei et, onhan 

se suuri osa mun @identiteettiäni@ - -  

- - 

M(k): - - ku mulle taas niin, mul_on, niinku sellai henkinen tasapaino järkkyy 

kum mie en en käytä suomee. - - kum mie tulin Japaniin mie en halunnu olla 

täällä ni mie en halunnu myöskään puhuu suomee sen takii koska mie en halunnu 

palauttaa mieleeni sitä et kuinka helppoo se on, ja kuinka ihanaa se on ilmasta 

itteä sillä, niinku omalla äidinkielellää. 

S(k): mut mul on taas se vaikeus joskus mä en pysty, itteeni niinku, ilmasemaan 

suomeksi, vaan se on sillei niinku helpompi ottaa muistaki, kielistä sitte siihe. 

 

Maisa perustelee suomen kielen tärkeyttä monipuolisesti: itseilmaisun ja henkisen 

tasapainon yhteys sekä äidinkielellä ilmaisemisen ihanuus tulevat esille. Maisan 

perustelut eivät kuitenkaan aktivoi Sannaa jakamaan itseilmaisudiskurssia tai 

rakentamaan yhteistä identiteettidiskurssia. Sen sijaan Sanna kirjoittautuu tässäkin 

tilanteessa välinediskurssiin ja vetoaa suomen kielen käyttämättömyyteen ja 

tarpeettomuuteen. Mielestäni hän on kuitenkin ymmärtänyt, että Maisa haluaa tuoda 

esille kielen identiteettimerkitystä. Siksipä hänen kommenttinsa onhan se suuri osa mun 

identiteettiäni on tietoinen kannanotto siihen, ettei suomen kieli ei ole hänelle tässä 

mielessä tärkeä. Nauhalla voi selvästi havaita äänen laadun muutoksen, mikä vahvistaa 

tulkintaani siitä, että Sanna tarkoittaa päinvastaista kuin mitä sanoo. Hän myös ilmaisee 

sillä vähättelyä ja sitä, että hän toistaa sellaisen asian, joka kuuluu sanoa. Hänen 

mielestään hän ei pysty ilmaisemaan itseään suomeksi ja perustelee tätä kielen 

normitusdiskurssissa esille tulleilla seikoilla – suomen kielen sekaan tulee muitakin 

kieliä. 

 

Paitsi suomen kieli myös englannin kieli – ja rajatuissa tilanteissa myös japanin kieli – 

ovat Maisalle itseilmaisun välineitä. Niihin ei kuitenkaan liity tunnepitoista diskurssia 

kuten itseilmaisuun suomen kielellä (ihanaa, näin helppoo): 

 

(89) M(h): - - et, suomen kieli on se millä mä pystyn kaikkein, parhaimmin, 

ilmasemaan, ilmasemaan itteeni?- - et sillä taval ne suomi ja englanti on aika 

samas, - - asemassa että mä pystyn niil hyvin -, ilmasemaan_itteeni. 

 

(90) M(h): - - no ehkä mum miehen kanssa - - et jos mie sanon et minä rakastan sinua? 
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nin-nin se on sit japaniks, - mut sit taas, - - muitten tunteitten ilmaseminen 

esimerkiks kavereitten kans, puhuminen ja semmosten tunteitten ilmaseminen, 

on suomi tai englanti. - - mun, mieheni kans et jos mie sanon, niinku japaniks? 

aisteru minä rakastan sinua, tai jos mie sanon suomeksi minä rakastan sinua, 

£niin-nin, anteeks tää on nyt t(h)älläin n(h)äin mut, - - mulle - - siinä vaiheessa 

ni sen, japanin kielisel sanal on niinku enemmän, tunnett(h)a. ((nauraa))  

- - 

M(h): - - ehkä se johtuu sit vaan siitä et kun, (-) minust tuntuuki et se johtuu siitä 

et koska ainut, meijän kommunikointi on, kieli on se japani. 

 

Suomen kielen itseilmaisun tapaa Maisa tarkentaa hyvin-adverbin superlatiivimuodolla 

parhaimmin sekä superlatiivimuodon vahvistussanalla kaikkein. Englannista puhuessaan 

hän jättää auki mahdollisuuden, että itseilmaisu ei kuitenkaan ole samalla tasolla 

suomen kielen kanssa, ja käyttää kielten keskinäisestä asemasta suhteellisuutta 

ilmaisevaa adverbia aika. Kun Maisa kuvailee ilmaisuaan suomen ja englannin kielellä 

yhteisesti hän ei enää käytä superlatiivisia muotoja vaan adverbin perusastetta. Tästä voi 

päätellä, että Maisalle nimenomaan suomen kieli on itseilmaisun identiteettitehtävässä. 

Hän identifioi itseään itseilmaisussa myös englannin kieleen, mutta jättää tietyn 

varauksen, eikä lopulta pidä kieliä samanarvoisina. 

 

Maisa rinnastaa esimerkissä 89 suomen ja englannin yhdenvertaisiksi tunteiden 

ilmaisemisessa. Eri kielet näyttävät kuitenkin asettuneen omille domeeneilleen ja 

saaneen omat tehtävänsä. Hän on haastattelussa rajannut, että kodin ulkopuolel parhaita 

itseilmaisukieliä ovat suomi ja englanti. Japaniksi itseilmaisu taas rajoittuu oman 

aviomiehen kanssa keskustelemiseen. Tätä hän perustelee muiden yhteisten kielten 

puuttumisella ja jopa pyytää anteeksi sitä, että japanin kielellä on tässä tilanteessa 

enemmän tunnetta, ilmaisuvoimaa. 

 

Kielen ja itseilmaisun suhde on diskurssi, johon vain Maisa kirjoittautuu. Hän puhuu 

itseilmaisusta etenkin haastattelussa, mutta jatkaa aiheesta myös keskustelussa. Vaikka 

Maisa on moneen otteeseen korostanut itseilmaisun tärkeyttä ja suomeksi puhumisen 

helppoutta ja merkitystä henkiselle tasapainolle, hän ei silti ole kielidiskursseissaan 

johdonmukainen. Kun kysyn informanteilta, mitä he ajattelisivat siitä, että heitä 

kiellettäisiin puhumasta suomea, se ei tunnu olevan heille vakava asia. Itse asiassa 

Sanna, joka ei tuota itseilmaisudiskurssia, kyseenalaistaa suomeksi puhumisen kiellon: 
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(91) M(k): - - JOS, - ME PUHUTTAIS englanniks nii mulle ei, eij_ois niim paljoo 

siit ei ois haittaa. 

S(k): nii. ei, ei siit_olis ei (se pystyy) englanniks, nii 

M(k): ei. - - englanniks me pystyttäis ihan hyvin - - 

S(k): nii se, - - menis sit siihen et en tiiä minkä takii kukaa kiältäis et kyl mua 

niinku ottais ainaki päähän se et yhtäkkii ei saa niinku, puhuu enää omal 

kielellä? 
- - 

M(k): mut KYL SE MENIS joo kyl se menis englanniks 

S(k): joo, nii 

M(k): japaniks, - ois vähän niinku et voi, (niinku - ),täydellisesti, joo 

S(k): ja, se ois sit sillei niinku et voi hyvä luoja ei pysty niinku enää, ihan 

täydellisesti niinku sitä 

M(k): £mut englanniks ni£ - - 

S(k): ºei mitää, ei onglelmaaº 

 

Suomen kielen käyttökielto ei Maisan mukaan haittaa, jos saisi puhua englanniksi. 

Informantit omasta mielestään kykenisivät keskustelemaan englanniksi. Maisa kuvaa 

tilannetta: me pystyttäis ihan hyvin ja se menis. Englanniksi keskustelussa ei olisi 

Sannan mukaan mitää onglemaa, ja kuten Maisa sanoo ei ois haittaa. He liittävät 

suomen käyttämisen kiellon kontekstiin, sillä he vertailevat eri kieliä, joita käyttäisivät 

suomen sijaan. Tulkitsen, että he ajattelevat tilannetta, jossa he saisivat puhua 

keskenään: jos me puhuttais. He eivät kuitenkaan tartu ajatukseen ja ala pohtia sitä 

laajemmin, vaikka heidän elämäntilanteensa vieraan kielen vaikutuspiirissä voisi antaa 

siihen aihetta. 

 

Kumpikaan informanteista ei ilmaise, että he erityisen mielellään olisivat puhumatta 

suomea. Tämä on varsinkin Sannan tapauksessa mielenkiintoista, sillä hän on usein 

vedonnut suomen kielen tarpeettomuuteen ja käyttökelvottomuuteen. Sannaa suomen 

puhumisen kieltäminen ottais päähän, ja hän ihmettelee minkä takii kukaa kiältäis. 

Sannan mielestä kielto olisi harmillinen, mutta erityisen voimakkaita tunteita kysymys 

ei kuitenkaan informanteissa herätä, vaan se tuntuu aiheuttavan lähinnä ihmetystä. 

Maisa varmistaa kysymykseni perään, että hän on ymmärtänyt oikein ja kysyy 

ihmetellen: suameks. 
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3.4.2. Kieli on oma, osa identiteettiä ja samaistumisen kohde 

 

Tässä alaluvussa käsittelen sellaisia kielestä puhumisen tapoja, joissa kieli on 

merkityksellinen osa itseä, omaa persoonallisuutta ja identiteettiä. Kieleen kohdistuu 

tunteita ja siihen samaistutaan. Informanttieni samaistumisen kielet ovat englanti ja 

suomi, mutta näihin identiteetin kieliin liitetään erilaisia asioita. Kielen omaksi 

kokemiseen kuuluu olennaisesti se, mitä informantit sanovat äidinkielestä. Olen 

huomannut, että äidinkieli ja suomen kieli aktivoivat osin erilaisia selontekoja ja jopa 

erilaisia diskursseja, ja tuon näitä eroja esille. Äidinkielen käsite tekee diskurssit 

ristiriitaisiksi, ja informantit perustelevat eri kielten äidinkieleksi nimeämistä erilaisin 

argumentein. 

 

Molemmat informantit identifioituvat suomen kieleen, mutta eri tavoin. Maisa tuottaa 

diskurssia, jossa suomen kieli on hänelle merkityksellinen samaistumisen kohde. Hän 

kohdistaa suomen kieleen ja sen puhumiseen myönteisiä tunteita, ja kertoo, kuinka 

Suomeen tullessa suomen kielen puhuminen tuntuu niin ihanalle. Hänen tunteensa 

suomen kieltä kohtaan tuntuvat saavan lisäpontta kontekstista: hän oleskelee 

ympäristössä, jossa suomen kielen käyttömahdollisuudet ovat vähäiset. Niinpä suomen 

puhuminen näyttäytyy samalla ihmetystäherättävänä ja ihanana ja sitä värittää 

kulttuuriympäristö, josta hän on ollut pitkiä aikoja erossa: 

 

(92) M(k): - - @ai että@ voi vitsi et £S(h)uomes on, n(h)iinku, tällöinki näin ihana 

elää ja näin ihana puhuu suomee£. 

 

Maisa kirjoittautuu diskurssiin, jossa suomen kieli on hänelle luovuttamaton osa itseä. 

Haastattelussa hän vertaa muita ulkomailla asuvia ja itseään eikä voi ymmärtää, kuinka 

joillekin suomen kieli ei ole tärkeä. Hän tuo esille erimielisyytensä: asia on ihan päiv 

vastoin: 

 

(93) M(h): - - ku sit on taas tietyst ihmisii jotka sanoo et et, niinku jotka, mm asuu 

ulkomailla. ja ne pystyy ihan hyvin käyttää niinku sitä kieltä. et vaik ne asuis 

Japanissa - - vaik_ei ne nyt pystyiskään hyvin puhumaan sitä, mut ne on niinku 

ihan @tyytyväisii@ siihen et joo ei me tarvita suomen kieltä? mut mulle taas 

niin ei. - - mulle se on taas ihan päiv vastoin et - - nyt mie vaan haluun asuu 

Suomessa? ja sitten, et mie pystyn, käyttää sit suomen kieltä - - 

 

Maisa käyttää edellisessä esimerkissä pystyä-verbiä useaan otteeseen. Verbin eri 
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merkitykset aktivoituvat esimerkissä mielenkiintoisella tavalla. Kun Maisa sanoo, että 

ulkomailla asuvat pystyy ihan hyvin käyttää oleskelumaan kieltä, aktivoituu 

pystyä-verbin merkitys ’kyetä’. Maisa kuvaa omia ominaisuuksiaan ja 

kykeneväisyyttään kielen käyttöön tällä erityisesti dynaamista modaalisuutta 

ilmaisevalla verbivalinnallaan (kts. esim. Kangasniemi 1992: 20, 33). Maisa ihmettelee, 

että jotkut ihmiset kykenevät käyttämään vierasta kieltä ja olemaan tyytyväisiä 

tilanteeseen, jossa heillä ei ole mahdollisuutta käyttää suomen kieltä. Hän kontrastoi 

itsensä näihin toisiin ulkomailla asuviin ja ilmaisee, että ei ole tilanteeseensa 

tyytyväinen. Maisa toivoo ja odottaa mahdollisuutta puhua suomen kieltä, ja tätä hän 

merkitsee pystyä-verbillä. Seuraavassa esimerkissä Maisa samoin kuvailee suomen 

kielen tarjoamia mahdollisuuksia: 

 

(94) M(h): - suomen kieli, no ensimmäiseks suomen kieli. se on mulle sellanen, kieli? 

millä mä pystyn, kaikkeim parhaimmin, olemaav vapaa. siis niinku oma oma 

itseni, mun ei tartte, koko aika miettii että, et et että mitä se ne ä-, ää se toinen 

ihminen ajattelee et l- loukkaanks mie nyt sitä jos mie sanon, näin, koska ties ku 

se om mun oma äidinkieli. 

 

Maisa nimeää suomen omaksi äidinkielekseen ja liittää sen kulttuuriin. Suomen kielen 

avulla hän voi ilmaista omaa persoonaansa: olemaav vapaa ja oma itseni. Esimerkissä 

94 Maisa vastaa kysymykseen, minkälainen suhde hänellä on osaamiinsa kieliin. Kuten 

läpi aineiston, tässäkin esimerkissä kulttuuriset erot tulevat esille. Maisa perustelee 

suomen kielen antamaa vapauden tunnetta yhtäältä itselle vieraiden kulttuuristen 

käytänteiden ja toisaalta äidinkielen ilmaisuvarojen kautta. Hän on ymmärtänyt 

kielenkäyttökulttuurien erot, ja näkee niiden yhteyden ilmaisuvapauteen. Jos hän sanoo 

näin, hän ei voi olla varma, mitä siitä seuraa, koska kielenkäyttökulttuuri on vieras. 

Tämä rajoittaa ilmaisuvapautta toisin kuin oma äidinkieli, jonka kulttuuriset käytänteet 

hän tuntee. On siis kieliä, jotka hän hallitsee ja joita hän osaa käyttää ja joilla hän voi 

ilmaista itseään, mutta superlatiivimuoto paljastaa identifioitumisen: suomen kielellä 

hän on kaikkeim parhaimmin vapaa. Vapaus ja oman persoonan ilmaiseminen näkyvät 

suomen kielen merkityksessä. Se on ainut kieli, jonka Maisa nimeää tärkeäksi henkisten 

toimintojen kannalta: 

 

(95) M(k): - - kum me ollaa tässä näin, - - mul_ei oo n- ollu henkisesti - näin 

tasapainonen olo pitkää aikaa - - 
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Identifioitumisen kulttuuriset näkökulmat tulevat esille silloinkin, kun keskustelussa 

kysytään informanttien lastenkasvatuskielestä. Maisa haluaisi kasvattaa lapsensa 

kolmikielisiksi, ja rinnastaa oman kielensä ja miehensä kielen, japanin, seuraavassa 

kommentissa: 

 

(96) M(k): - - ni siin on kaks kulttuurii ja kaks kieltä. ni mum mielest niitten lasten 

pitäis, oppii, koska ne on osa sit lasta, kosk- ja osa sit perhettä ne kaks, kaks 

kieltä, vahvasti, japani ja suomi. ja sit tietenki englanti. 

 

Dufvan ym. (1996: 67) tutkimuksessa kävi ilmi, että äidinkieli merkitsi voimakasta 

tunnelatausta ja se oli oman minän osaksi tunnettu alue. Maisa viittaa sanalla osa 

johonkin kiinteään kokonaisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen, osaan kokonaisuudesta. Kun 

kielet ovat osa perhettä, ne kiinnittyvät yhtäältä alkuperään ja toisaalta molempien 

vanhempien kieli-identiteettiin. Maisa kytkee kielen ihmisen kokonaisuuteen, 

identiteettiin, kun kieli on osa lasta. Kieli on myös ryhmäidentiteetin osa, kun se on osa 

pienyhteisöä, perhettä.  

 

Maisa liittää suomen kieleen identifioitumiseen ajatuksen siitä, kuinka suomen kieli on 

tullut tärkeäksi ulkomaille muuton myötä. Hän vertaa ajatuksia, joita hänellä oli 

Suomesta lähtiessään tämänhetkisiin ajatuksiin: 

 

(97) M(h): siis se on muuttunu ((ajatukset suomen kielestä)) ihan hirveest, sillo kum 

mie muutin Suomest pois - - niinku ei suomen kieli ei ollu, m- mulle mitenkään, 

rakas. ((nauraa)) 

H: ((nauraa)) 

M(h): £j(h)os s(h)e s(h)anotaan näin. se ei ollu todellakaan mitenkään rakas et£, 

et et se nyt oli vaa semmonen ym, mitä myö, (-) to take for granted? - 

H: mm, ottaa, niinkun  

M(h): - - et se on niinkun, ITSE ITSESELVYYS ITSE -  

- - 

M(h): joo £i(h)tsestäänselvyys£, itsestäänselvyys - - 

 

(98) M(h): - - mie oon tajunnu sen tärkeyden täs kum mie oon asunu ulkomailla, 

ihan ehdottomasti et se on niinkun niin olennainen osa mun identiteettii 

mut_em mie silloin - - ees tajunnu. - et se on niin tärkee - - henkisen 

hyvivvoinnin kannalta - - ºmä oon huomannu et se on niinku ihanº, jos ei sit oo 

niin,  - - henk(h)isest t(h)asapainoton, on ehkä vähän liian suuri ilmasu, - - 

siis, henkinen tasapaino - - ni se järkkyy, jos jos ei oo sit suomen kieltä. - - no 

ehkä nytte kum mie puhun, lähes joka viikko? ainaki kerran viikos suomee? - mie 

tiedän et mie koht pääsen suomeen ja pääsen - - puhumaa suomen kielellä? joka 

päivä? niin-nin, mie_oon saanu siit henkist tasapainoo, takasin. 
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Maisa on huomannut suomen kielen tärkeyden vasta ulkomailla asumisen myötä. Hän ei 

aiemmin pitänyt sitä identiteetilleen tärkeänä, eikä siihen kohdistunut tunteita. Se ei 

ollut mitenkään rakas vaan itsestäänselvyys. Käsitys suomen kielestä on muuttunut siten, 

että nykyään Maisa ei kyseenalaista sen arvoa. Suomen kieli on ehdottomasti hänen 

identiteettinsä osa, joka kuuluu keskeisenä hänen olemukseensa, on olennainen. Jokin 

osa hänessä horjuu, jos suomea ei ole eli henkinen tasapaino järkkyy. Suomen kielen 

merkitys on hänelle niin suuri, että hän jopa alkaa itse epäillä, käyttääkö hän ylisanoja 

liian suuri ilmaisu.  

 

Maisa samaistuu suomen kieleen monien eri identiteetin osatekijöiden kautta. Sen sijaan 

Sannan suomen kieleen identifioituminen perustuu lähes yksinomaan suomen 

näkemiseen äidinkielenä. Perusteluissaan hän tukeutuu sekä äidinkielen 

alkuperämääritelmään että kulttuurisuuden kautta samaistumismäritelmään.  

 

(99) S(k): äidinkieli on se kieli, minkä mä ensimmäisenä opin ja mitä mä pitkän 

aikaa tota ni puhuin siis ku, mitäh, kakstykt, jotaiv vuottaham mä puhuin. 

M(k): joo 

S(k): se oli, ni sen takii äidinkieli on aina suomi. et_se ei voi englanti eikä 

japani koskaa olla. olim mä kuinka kauan täällä hyväänsä. niin se ei koskaan, 

koska äidinkielem mukana mum mielest tulee - - tää kulttuuri ja muu - - niinku 

muv vanhemmat on molemmat suomalaisii mut kasvatettii, Suomessa mä 

puhuin suomea, se oli, suomi on mun äidinkieli. 

M(k): mul_on taas sillein mie voin sanoo et mulla on kaks äidinkieltä et mul_on 

synnynnäinen äidinkieli ja sit mulla on englanti. koska mie koen et mie pystyn 

kummallakin - - se sanavarasto on, hyvin laaja, mul ei oikeestaa englannista ei oo 

sillei, et vaik se on, - - opittu kieli et mie en oo oppinu sitä, - perheessä, - - mul ei 

oo oikeestaa sellasii sanoja mitä mie en, tiiä englanniks. et tota, mie koen taas et 

mul on niinku synnynnäinen äidinkieli se mikä on niinku sidoksis - - siihem mun 

synnynnäisee kulttuurii, suomee? mut sit mulla on myöski - - toinen äidinkieli joka 

on se englanti. jonka mie_oon tota, - acquired? 

S(k): joo 

M(k): ööömh, jonka mie_oon, hankkin(h)u ((nauraa)) 

S(k): joo (nimenomaa), nii 

M(k): £ (--) opetellu£, ja mie oon myöskin asunu asunus siinä maassa - - 

 

Sannan tapauksessa on mielenkiintoista, että suomen kielen samaistumisdiskurssi tuntuu 

aktivoituvan ainoastaan, kun puhutaan suomesta äidinkielenä. Hän siis identifioituu 

äidinkieli suomeen, mutta muutoin hän kirjoittautuu suomen kielestä puhuessaan 

välinediskurssiin ja normitusdiskurssiin (kts. luvut 3.1. ja 3.2), eikä suomen kieli 

näyttäydy hänelle merkityksellisenä. Suomen kieli on välineellinen, mutta äidinkieli on 



87 

identiteetille merkityksellinen. Äidinkielestä puhuttaessa suomen kielen 

identiteettimerkitys näyttäytyy ehdottomana: äidinkieli on aina suomi. Esimerkissä 99 

Sanna esittää alkuperään perustuvan äidinkielimääritelmänsä päättelyketjun muodossa, 

eikä se tunnu sallivan vaihtoehtoja. Mielenkiintoisen kontrastin Sannan 

äidinkielikäsitykseen tuo se, että hän tuntuu sijoittavan äidinkielen ja sen käyttämisen 

menneisyyteen, sillä hän käyttää siitä imperfektimuotoa puhuin. Äidinkielen 

menneisyyteen sijoittamista kuvaa myös se, että hän esittää rajoitetun ajan, jolloin hän 

puhui äidinkieltä: pitkän aikaa ja kakskyt jotaiv vuotta. Äidinkieli näyttäytyy 

diskurssissa ristiriitaisena, se on asemassaaan ehdoton, mutta menneisyyteen sijoittuva, 

jolloin se menettää merkitystään. 

 

Syntyminen kahteen kieleen tuo kokemusperäistä tietoa kielten yhtäläisyyksistä ja 

eroavaisuuksista. Monikielisillä ihmisillä on herkempi kielitietoisuus kuin yksikielisillä. 

Monikielisyys opettaa käytännössä, kuinka maailmaa voi hahmottaa useammalla kuin 

yhdellä tavalla. (Laitinen 2003: 86.) Leppäsen ym. (2009: 31–32) tekemän 

kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset eivät näyttäydy kovin monikielisinä. 

Tutkimuksessa kaksi- tai monikielisiksi ilmoittautui noin 16 % vastaajista. Tämän 

tuloksen valossa suomailaiset eivät näytä pitävän vieraiden kielten opiskeluaan 

monikielisyytenä. Toisin on informanttieni tilanne: heidän samaistumisen kielenään 

esiintyy suomen lisäksi englanti, ja keskustelussa molemmat informantit ilmoittavat 

olevansa kaksikielisiä. Toisin kuin Leppäsen ym. (2009: 31–32) informantit omat 

informanttini eivät hahmota kaksi- ja monikielisyyttä perinteisellä tavalla, jossa kielen 

osittaista hallintaa ei pidetä kaksi- tai monikielisyyden kriteerinä. Englannin kieli voi 

ensinnäkin esiintyä suomen kielen rinnalla tasa-arvoisena identifioitumisen kohteena. 

Nimityksen oma kieli molemmat informantit antaisivat sekä suomelle että englannille: 

 

(100) M(k): - - oma kieli? ((tauko)) ºsuomi ja e(h)nglanti, oma kieli, oma kieli, oma 

kieliº 

S(k): £riippuu k(h)eskustelukumppanista t(h)aas k(h)ertaallee£. 

-- 

M(k): ((kysyy Sannalta:)) oma kieli? 

S(k): oma kieli, - - mum mielest se menee, - - £suomeks ja englanniks£ - - 

 

Informanttien vertaillessa yhdessä kielten asemaa heidän elämässään, he käsittelevät 

englannin kielen asemaa suhteessa japanin kieleen. He vertailevat kieliä ja korostavat 

sitä kautta englantiin samaistumista – se nousee esille siinä merkityksessä, että japaniin 
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ei samaistuta: 

 

(101) M(k): - - mul_on kans et japanin kieli ei todellakaa mie en koe et se on samas 

asemas ku englanti et se ois toinen äidinkieli en en todellakaan 

S(k): eng- englantia kun puhuu ni siin tuntee 

M(k): joo 

S(k): sen tuntee niinku sen koko, niinku, englannin niinku menevän siinä 

mukana ittesä mukana se niinku tulee jatkeeks - - 

 

Maisa nimeää englannin äidinkielekseen – toisin kuin japanin kielen. Hän asettaa 

englannin kielen tärkeäksi samaistumisen kohteeksi suomen kielen rinnalla. Sanna taas 

kuvailee muilla tavoin englantia osana itseään: sen tuntee menevän ittesä mukana ja se 

tulee jatkeeks. Informantit ovat yhtä mieltä englannin ja japanin merkityksestä 

elämässään, mutta kuvaavat tätä asiaa hieman eri näkökulmista: kielet näyttäytyvät 

identiteetin kannalta eriarvoisina.  

 

Englanti voi olla oma kieli, japaniin verrattuna samaistumisen kieli ja lisäksi äidinkieli. 

Sanna ei nimeä englantia äidinkieleksi, mutta Maisan mukaan hänen äidinkielensä ovat 

suomi ja englanti. Kuten keskusteluesimerkki 99 osoittaa, Maisan identifioituminen 

suomeen äidinkielenä ei ole yhtä ehdotonta kuin Sannalla, ja hän nimeää suomen lisäksi 

englannin äidinkielekseen. Vaikka diskurssin perusteella voisi ajatella, että Maisa pitää 

suomen kieltä identiteetilleen tärkeämpänä kuin Sanna, hänen mukaansa äidinkieli voi 

olla muukin kuin suomi. Hän on kirjoittautunut tähän diskurssiin keskustelussa, ja tekee 

samoin haastattelussa: 

 

(102) M(h): @äidinkieli@, äidinkieli ((tauko)) ºäidinkieliº, äidinkieli - - no se tarkottaa 

totta kai sitä kieltä? eeem minkä sie oot ensimmäiseks, sillon ku siä synnyt, ja 

sie opit, niinku sen kielen mitä, puhutaa sun perheessä? mut mulle ni äidinkieli 

se voi tarkottaa niinku toistaki kieltä et jonka sie oot oppinu? jonka sie oot sit 

niinkun, sen - - synnynnäisen äidinkielen lisäksi, ni oppinu - - mulle ni mie 

voisin sanoo et mun äidinkieli on suomi, ja englanti. 

- - 

M(h): koska - - mie pystyn käyttään niitä niinku kahta kieltä, - - yhtä hyvin? 

yhtä hyvin tai siis sillee - - ni et mie - - tiedän ne - - esim mun englanninkielinen 

sanavarasto, - - voisin sanoo et lähes yhtä laaja ku mun suomenkielinen 

sanavarasto. niin tota, mulle äidinkieli tarkottaa sellasta kieltä, ei välttämättä se 

sun synnynnäinen äidinkieli mitä sä puhut sun omassa, maassas. et - - se voi 

olla joku toinenki kieli, minkä sie oot oppinu, - - jonka sie tunnet et se on sun, 

niinku toinen, toinen äidinkieli. et äidinkieli on semmonen kieli jolla sä pystyt 

hyvin ilmasemaa, ittees, kommunikoimaan? ihmisten kanssa - - sie tunnet 

niinku olos hyväks sen, sen kielen kanssa. 
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H: mm, okei 

M(h): ((nauraa)) £j(h)os t(h)än n(h)yt v(h)oi s(h)anoo£. ((nauraa)) 

 

Maisan suomen kieleen liittyvät äidinkieliperustelut ovat Sannan tavoin kulttuuriin ja 

alkuperään liittyviä: suomi on synnynnäinen äidinkieli (kts. myös esim. 99), joka on 

ensimmäiseks opittu ja jota puhutaan sun omassa maassas. Tätä alkuperämääritelmää 

hän pitää itsestään selvänä: se tarkottaa totta kai. Skutnabb-Kangas (1988: 34) sanoo, 

että ainoa määritelmä, jonka mukaan äidinkieli ei voi muuttua elämän aikana, perustuu 

alkuperään. Maisa ei tunnu ajattelevan asiasta samalla tavalla. Vaikka ilmaus 

ensimmäiseks tuo suomelle kiistattoman aseman englantiin nähden, se samalla antaa 

ymmärtää, että voi olla muitakin äidinkieliä. 

 

Englannin äidinkielisyyttä Maisa perustelee taitomääritelmällä ja vertaa sen taitoa 

suomen kielen taitoon: pystyn käyttään yhtä hyvin. Myös sanavaraston laajuus esiintyy 

taidon kriteerinä sekä haastattelussa että keskustelussa. Keskustelussa hän kuvaa, että 

englannin sanavarasto on hyvin laaja, mutta jättää haastattelussa ilmaan varauksen 

suomen ja englannin samanarvoisuudesta käyttämällä lähes-adverbia. Kun englanti 

tulee äidinkielimääritelmään mukaan, Maisa ottaa käyttöön Skutnabb-Kankaan (1988: 

38) mukaan alkeellisemman pätevyysmääritelmän. Englannin kielen hän nimeää 

toiseksi äidinkieleksi joka on opittu ja jonka on hankkinu. Nämä sanavalinnat kertovat 

äidinkielen omaksumisen ja vieraan kielen – tässä tapauksessa englannin – 

omaksumisen eroihin. Ensi kieli opitaan kotona vanhemmilta, ja vieraita kieliä 

opiskellaan koulussa. Vieraasta kielestä voi tulla toinen kieli, jos muuttaa sitä puhuvaan 

yhteisöön. (Martin 2003: 76.) Informanttieni äidinkieli suomi on opittu kotona, mutta 

äidinkieli englannin omaksuminen on vaatinut ponnistuksia. Se ei ole tullut itsekseen 

äidinkieleksi, vaan se on vaatinut toimintaa, kun se on täytynyt hankkia. 

 

Englanti on Maisalle toinen äidinkieli (esim. 102 ja 104) eli se ei esiinny vain 

äidinkielenä vaan sen erottaminen suomen kielestä vaatii määritteen käyttämistä. Se 

myös eroaa synnynnäisestä äidinkielestä. Martinin (2003: 76) mukaan toinen kieli 

opitaan myöhemmin, mikäli kodin kieli on eri kuin sen yhteisön, missä koti sijaitsee. 

Maisa käyttää haastattelussa (esim. 102) äidinkielimääritelmänsä lopuksi 

samaistumismääritelmää: äidinkieli voi olla muukin kuin synnynnäinen, jos tunnet et se 

on sun toinen äidinkieli. Äidinkieli ei siis perustu vain faktoihin, vaan on yhteydessä 
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johonkin syvempään, kokemusperäiseen tietouteen. Äidinkielellä ilmaistaan itseä ja sen 

kielen kanssa Maisan mukaan tunnet olos hyväks. Maisa on käyttänyt useita eri 

äidinkielimääritelmiä, mutta kaikkein alkeellisimman käyttömääritelmän 

(Skutnabb-Kangas 1988:37) hän tyrmää: 

 

(103) M(k): - - et se kieli, ee- mitä sä käytät eniten niin se ei välttämättä oo se 

äidinkieli. koska siis nyt, mie käy- mie käytän japanii kaikist eniten? mutta se 

johtuu vaan siitä, niinku ympäristöstä. 

 

Maisa on muotoillut äidinkielimääritelmäänsä useiden kielten kannalta ja monesta 

näkökulmasta. Hänen määritelmissään suomen ja englannin erot ovat tulleet esille. 

Suomen kieltä kuvaavat kulttuuriin ja samaistumiseen sekä alkuperään perustuvat 

määritelmät. Englannin merkitys taas rakentuu lähinnä taitomääritelmän kautta. 

Mielenkiintoista onkin, että kun Maisalta kysytään, onko jokin kieli hänelle tärkeämpi, 

läheisempi tai rakkaampi kuin muut (kts. LIITE 1), hän miettii ensin pitkään. Sitten hän 

nostaa ensimmäiseksi esille englannin kielen merkityksen itselleen:  

 

(104) M(h): - - mulle englanti on aika tärkee, englanti on ((tauko)) on aika tärkee kieli, 

mum mielestä englanti on semmonen ((tauko)) koska se on ((tauko)) - - se on 

niinku mun toinen äidinkieli - - 

 

Maisa puhuu englannista äidinkielenä, ja mainitsee suomen kielen vasta sen jälkeen, 

kun hän alkaa selittää sen merkityksen ymmärtämistä ulkomailla asumisen ansiosta. 

Äidinkieltä ei ole helppo määritellä, vaikka yksikielisen ihmisen näkökulmasta tämä voi 

tuntua erikoiselta väitteeltä. Yksikielisellä ei yleensä ole epäselvyyttä äidinkielestään, 

mutta kahden tai useamman kielen keskellä elävän ihmisen tilanne on toinen. Jo yhden 

äidinkielen nimeäminen saattaa olla sinänsä hankalaa, ja monet seikat hankaloittavat 

äidinkielen määrittelyä. Kun yksilö elää monikielisessä ympäristössä, eri kielten 

käyttöaste vaihtelee, kielten hallinnassa tapahtuu muutoksia ja kielellinen identiteetti 

muokkautuu läpi elämän. (Latomaa 2003: 11–12.) 

 

Maisan englannin ja suomen äidinkieliperusteluissa on mielenkiintoista, että hän asettaa 

kielet samaan asemaan, mutta kielten tehtävät erottuvat silti diskurssissa. Maisa on 

esimerkissä 94 kertonut suomen kielen äidinkieli- ja identiteettimerkityksestä. Seuraava 

esimerkki on jatkoa hänen kommentilleen. Siinä englannin merkitys hänelle lähentelee 

suomen kielen merkitystä, mutta selonteossa näkyy pikemminkin englannin 
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kommunikatiivinen tehtävä: 

 

(105) M(h): - - no englanti? se on aika samas asemas kus suomen kieli. et mie pystyn, 

hyvin ilmasemaan, ilmasemaan, itteeni, eng- englannin, englannin kielellä. ja 

englanti on, semmonen öö kieli millä tota, mie pystyn, pitämään myöskin 

yhteyttä? niinku hyviin, ystävii, kaikkialla, maailmassa. 

 

Englannin äidinkieliperustelut näyttäisivät jäävän välineellisiksi, ja sen kohdalla 

korostuu yhteydenpito ja englannin asema kansainvälisessä kanssakäymisessä. 

Lingvistisesti tällainen piirre ei määrittele äidinkieltä vaan lingua francaa. Informantin 

mielessä englanti kommunikaation mahdollistajana tuntuu silti antavan sille 

äidinkieliasemaan. Maisa ei vertaa suomea ja englantia ilman varauksia, vaan kahden 

äidinkielen välillä on eroja, joita vahvistussanat ja adverbit paljastavat diskurssista. 

Äidinkieli on helpompi nimetä kuin määritellä se ja sanoa eri äidinkielistä asioita 

paljastamatta äidinkielimääritelmien eri puolia ja sävyjä. 

 

Edellä on käsitelty Maisan identifioitumista englantiin sen äidinkieleksi nimeämisen 

kautta. Sannan kirjoittautuminen englannin kieleen identiteettidiskurssissa on 

toisenlaista. Hän ei lähde keskustelussa mukaan englannin äidinkielidiskurssiin, jota 

Maisa rakentaa (kts. esim. 99). Sen sijaan hän sanoo, että englanti ei oo äidinkieli. 

Hänen tuottaa silti epäsuorasti identiteettidiskurssia, jossa englanti on hänen 

persoonalleen merkityksellinen. 

 

(106) S(h): - - emmä tiiä kyl mä oon aina niinku hirveesti samaistunu siihe englannin 

kielee. 

 

Sanna kertoo englannin kieleen liittyvistä harrastuksistaan ja englantiin kohdistuvista 

tunteista: tää on niinku mahdottoman ihana kieli. Lopulta hän ei kuitenkaan osaa sanoa, 

miksi hän pitää englannista. Se, että englannissa kielenä (esim. 107) ja sen tyylissä on 

jotain, mikä miellyttää häntä (esim. 108), ei kerro kovinkaan paljon. Hän itsekin tyytyy 

arvelemaan, että se on varmaa se kokonaisuus sitte. Sen sijaan Sanna osaa sanoa, mitkä 

eivät ole hänen englannin kieleen mieltymisensä syyt. Hän asettaa vastakkain omat 

motiivinsa ja japanilaisten syyt oppia englantia. Sannan mukaan Japanissa englanti 

nähdään maailman kielenä, jota kaikki puhuvat ja jota on pakko siksi osata. Hän haluaa 

tehdä selväksi, ettei ajattele samoin kuin japanilaiset:  
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(107) S(h): - - mä siis pidän siit kielenä et ei se oo ainoastaa se, englanti on maailman 

kieli kaikki osaavat englantia kuten ne Japanissa sanoo että kaikki muut 

kansakunnat osaa englantia - - nii japanilaisten mielestä kaikki maailmassa osaa 

englantii ja se on maailman tärkein kieli - - 

 

(108) S(h): - - joku siinä tota nii, seŋ kielen tota ni siinä, tyylissä vaa niinku, se on 

varmaa se kokonaisuus sitte. et em mä oo sitä koskaa ajatellu sillei et, mun on 

pakko osata tätä englantia koska se on, mu- n- et Suomen ulkopuolella mua ei 

ymmärrettäis. silloham mä en ois koskaa oppinu tätä koko kieltä, jos mä oisiv vaa 

sillä tyylillä ajatellu, et nii heti kum mä meen Suomen ulkopuolelle nii kukaa ei 

ymmärrä ellem mä puhu englantii, kauhee nyt mun on iha pakko opetella 

englantii mua ei kyl kiinnostais pätkäv vertaa mut ku kaikki muut. nii, sillä 

tyylilhän ne Japanis opiskelee englantia. nii mum mielestä se on kaikkein kauhein 

tyyli opiskella. mä oon opiskellu englantia sen takia koska mä haluan lukea 

niitä kirjoja. mä haluan ymmärtää mitä niis ki- kirjotetaa - - mul on useissa 

kirjoissa on se, että, siin on vain jotain siin alkuperäiskielessä - - 

 

Esimerkin 108 loppu paljastaa Sannan englannin kielestä rakentamasta diskurssista 

ristiriitaisuuksia, kuten Maisan äidinkielimäärittelyt aiemmin (kts. esim. 102 ). Englanti 

on tunteita herättävä kieli, mutta samaistuminen on ristiriitasta ja englanti esiintyy 

lopulta välineenä johonkin muuhun, Sannan tapauksena porttina lukukokemuksiin. 

 

Leppänen ym. (2009: 31, 60, 67, 73 ja 76–77) ovat tehneet kyselytutkimuksen 

englannin kielen merkityksestä Suomessa. Heidän mukaansa suurin osa suomalaisista 

näkee englannin kielen tärkeänä kansainvälisyyden kannalta, kuten informanttieni 

englantiin liittämät lingua franca -merkitykset myös kertovat. Yli puolet kyselyyn 

vastaajista piti englannin kieltä henkilökohtaisesti vähintään melko tärkeänä, ja mitä 

nuorempia vastaajat olivat, sitä tärkeämpi englanti heille oli. Lisäksi etenkin nuorten ja 

työikäisten tulisi osata englantia, ja englannin taitaminen ulkomailla vierailtaessa 

nähtiin tarpeellisena. Huomionarvoista on, että kyselyyn osallistuneista valtaosa oli 

oman ilmoituksensa mukaan yksikielisiä. Jos enemmistö yksikielisistä Suomessa 

asuvista suomalaisista arvostaa englantia ja kokee sen itselleen merkitykselliseksi, 

millaisia tuloksia tuottaisi informanttieni kaltaisille ulkomailla oleskeleville 

suomalaisille suunnattu kysely? Suuntaa tähän antaa heidän englannin kieleen 

identifioitumisensa – vaikka identifioitumisen perusteet näyttävät olevankin 

välineellisiä. 
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3.4.3. Vieras vaikute häiritsee identiteettiä ja on sille vaaraksi 

 

Seuraavaksi käsittelen identiteettidiskurssin alueita, joissa vieras vaikute koetaan oman 

identiteetin uhkana ja joissa sanoudutaan irti itselle vieraista identiteeteistä. Sanna 

rakentaa tätä diskurssia, vaikka ei ole kirjoittautunut diskurssiin, jossa suomen kieli on 

samaistumisen kohde. Silti hän muotoilee kielellistä identiteettiään siitä näkökulmasta, 

että jotkin kielet ovat identiteetille vieraita ja mahdollisesti uhkia suomen kielelle. 

 

Sanna kuvailee japanin ja englannin kieltä suomen kielen väliin tulevina asioina. Olen 

käsitellyt näitä kommentteja jo normatiivisuusdiskurssissa (kts. luku 3.2.1.), jossa vieras 

vaikute on yhteydessä kielen puhtauden menettämiseen. Analysoin tässä englannin ja 

japanin vaikutusta identiteettiin: ne näyttäytyvät diskurssissa vieraina aineksina, jotka 

tunkeutuvat Sannan suomenkielisen identiteetin alueelle sinnev väliin tai suomeŋ 

keskelle. Ne haittaavat identiteettiä ja vaarantavat sen olemassaolon. 

 

Mäntynen (2003: 139–140) on omassa aineistossaan havainnut tavan käsittää kieltä 

kilpailu- ja sotametaforilla. Sanat voivat ylittää rajoja ja vallata alaa. Ne näyttäytyvät 

oman rajatun alueensa hallitsijoina, eikä samalle merkitysalueelle mahdu useampia 

sanoja. Sanat toimivat metaforissa toisinaan aktiivisina ja tietoisina toimijoina, ja 

toisinaan toiminta on tahdosta riippumatonta. Sanojen nähdään kilpailevan alueistaan 

sekä paikastaan kielessä. Sanna vertailee eri kielten voimasuhteita, ja vertailu näyttää 

siltä, että japani ja englanti käyvät kamppailua paikasta suomen kielen välissä: 

 

(109) S(h): - - tällä kerralla nyt ku mä tulin Suomee nii mä oon huomannu et mul_on, 

japanilaiset sanat yrittää sinne hirveesti. kans tehä niinku et sitä ei oo ennen ollu 

sitä, et japanilainen sana yrittää hirveesti tulla sielt - - suomeŋ keskelle. nii, se on 

ensimmäist kertaa nytte et sem mäkin huomasin ite et se minuu niinku, itseasias 

hämmästytti, et miten se japani yrittää sielt ku tähäm mennessä se on aina ollu 

englanti, et jos mä em muista sitä sanaa suomeks, nii samantien sielt tulee niinku 

se englanninkielinen sana, hyppää, nii nyt ne on ollu niinku japaninkielisii 

sanoi jotka on kanssa yrittänys sinne. ((puheeseen)) 

 

(110) S(h): - - ku se pikkuhiljaa niinku se japani ujuttautuu siihen suomeen, nii eihän 

sil_ollu ennen sellasta mahollisuutta, ku mä en käyttäny japania, nii se_ei 

pystyny ujuttautuu mun suomeŋ kielee. mut nyt ku mä käytän koko ajan sitä 

japania, nii se pikkuhiljaa niinku alkaa niinku, enemmä ja enemmä vaikuttaa - - 

H: et enne ujuttautu se englanti 

S(h): nii enne ujuttautu englanti ku se oli se - - pääkieli ja japani vaa vähä 

niinku heiluskeli siin nurkilla, niin ni nyt se on sit toisim päin et englanti heiluu 

siel nurkilla ja japani yrittää olla se kulmakunnan kunkku. 
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Sanna kirjoittautuu diskurssiin, jossa japani ja englanti ovat aktiivisia toimijoita, jotka 

tekevät erilaisia tekoja – tässä tapauksessa tulevat tavalla tai toisella hänen suomen 

kielensä joukkoon ja identiteetin kielen alueelle. Mäntynen (2003: 136) on ja havainnut 

suomen kielen asiantuntijoiden kirjoittamissa sanomalehtien kielijuttuissa 

samankaltaisia metaforia kielestä alueena. Eri kielimuodot ja sanojen merkitys- ja 

käyttöalat voidaan nähdä alueina, joita toiset sanat valtaavat. Samaan tapaan Sanna on 

kirjoittautunut diskurssiin, jossa japani ja englanti valtaavat tilaa suomen kieleltä. 

 

Sanna kuvaa kielten toimintatapaa salakavalana: ne ujuttautuu suomeen. Japani on 

pikkuhiljaa aloittanut ujuttautumisen, koska se on kielen käyttötilanteiden kautta saanut 

siihen mahdollisuuden. Japani on ollut englantia heikompi puheeseen tunkeutuja, koska 

sen sanat on yrittänys sinne. Englanti sen sijaan on japanin kieltä dynaamisempi toimija, 

jonka sanat samantien tulee ja hyppää. Kun englanninkielisiä sanoja puolestaan tippuu 

väliin, toiminta ei ole aktiivista eikä puhujan hallussa. Englannin kieli tulee ikään kuin 

vahingossa väärälle alueelle, minne se ei kuulu.  

 

Sanna perustelee japanin ja englannin tulemista suomen kielen alueelle nykyisellä 

elinympäristöllään ja sitä kautta vieraiden kielten runsaalla käytöllä. Hän vertailee 

näiden kahden kielen tilannesidonnaisia voimasuhteita sen mukaan, mikä on pääkieli eli 

hänen eniten käyttämänsä kieli. Kielten voimasuhteet ovat kielenkäytön ja asuinpaikan 

myötä muuttuneet. Sanna kuvaa tämänhetkistä tilannettaan: siis nythäm mä oon koko 

ajan japanin vankina siellä. Vieraskielinen ympäristö on ikään kuin tila, johon Sanna 

on suljettuna, ja tämä on muuttanut kielten keskinäisiä voimasuhteita. Kuitenkin 

englanti on edelleen voimakkaana pohjalla japani puolestaan jyllää. Japanin kieli 

näyttäytyy englantia mullistavampana ja myllertävämpänä suomen kielen kannalta. 

Englanti vaikuttaa pohjalta käsin, vakaana, kun taas japanin kieli myllertää ja laittaa 

asiat sekaisin. 

 

Sanna kuvailee sitä, miten kielet tulevat suomen kielen sekaan, ja siten vaikuttavat 

hänen kielen käyttöönsä. Kielen sanat voidaan esittää elävinä organismeina, toimijoina, 

joilla on taipumus liikkua ja vallata (Mäntynen 2003: 137). Sanna rakentaa diskurssia, 

jossa kaksi kieltä saa diskurssissa paitsi subjektiasemansa ja dynaamisten verbien 

ansiosta aktiivisen roolin myös elollisviitteisen nimen: kulmakunnan kunkku. Kielten 

valtataistelussa japani yrittää olla kiistaton valtias siinä asemassa, jonka sen on vienyt 
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englannilta. Englanti oli enne pääkieli ja japani oli sivusta seuraaja: heiluskeli nurkilla. 

Nyt valtasuhteet ovat kääntyneet ja japani on tulossa voimakkaammaksi (esimerkit 110 

ja 111). 

 

Mielenkiintoista on, ettei suomen kielellä tunnu olevan minkäänlaista osaa 

valtataistelussa identiteetistä, eikä Sanna mainitse sitä ollenkaan. Suomen kieli on 

passiivinen valtataistelun kohde, jolle japani ja englanti tekevät mitä haluavat. Sen 

sijaan Sanna kertoo yrittäneensä vastustella japanin tulemista identiteetin alueelle. 

Hänen puhuessaan englannin kielestä tällaista diskurssia ei aktivoidu: 

 

(111) S(h): - - nyt ku se japani on tullu yhä, tota ni koko ajan voimakkaammaks ja 

voimakkaammaks et sitä käyttää koko ajan ja mä oon antanu, alkanu antaa 

silleki periksi. - - et se on vaa hyvä et se tulee sieltä ku mä oon monta vuotta 

hangannu sen kanssa vastaa et, mä en tuu sen kans toimeen? nii nyt mä oon 

alkanu silleki antaa niinku tota ni et otetaa se japanin kieli kanssa sieltä ja 

suhtaudutaan siihen neutraalimmin. nii, seki on alkanu nyt voittamaa sitä et - - 

 

Sanna kuvaa, kuinka on hangannu vastaan japanin kielen kanssa. Japanin kieli on tullut 

voimakkaammaks, ja Sanna on ikään kuin antanut sille luvan tulla puheeseensa, joten 

seki on alkanu nyt voittamaa. Edellisestä voi päätellä, että englanti on jo voittanut 

valtataistelunsa suomen kielen kanssa, mutta nyt Sanna on joutunut antamaan myös 

japanin kielelle paikan oman identiteettinsä alueella. Lisäksi hänen japanin kieleen 

suhtautuminensa on muuttunut, ja nyt hän voi suhtautua siihen neutraalimmin. Koska 

hän on alkanu antaa silleki periksi, niin hän on ilmeisesti muuttanut negatiivista, 

vastustelevaa suhtautumistaan japanin kieleen. 

 

Kielten valtasuhteiden muutos tuntuu Sannasta yllättävältä, ja japanin yrittäminen 

suomen kieleen hämmästytti (esim.110). Ulkomailla oleskelun vaikutukset suomen 

kieleen näyttäytyvät Sannan rakentamassa diskurssissa odottamattomina. Hän on tehnyt 

havaintoja muiden kielten vaikutuksesta suomen kieleensä, mutta hän ei osannut 

ennakoida muutoksia lähtiessään ulkomaille: 

 

(112) S(h): - - mä en koskaa ajatellu sitä sillei että, se vois tehä jotai, - mun suomeŋ 

kielelle mä en koskaa oo ajatellu kielestä sillei et se vois - vaikuttaa, enne ku - - 

nyt alkaa olla jo - - kolme kieltä - - 
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3.4.4. Kieli on identiteetille vieras 

 

Tässä diskurssissa informantit sanoutuvat irti kielestä ja siihen liittyvästä identiteetistä. 

He kirjoittautuvat tähän diskurssiin käyttämällä samoja perusteluita, joiden pohjalta he 

samaistuvat kieliin. Erona on se, että tämän alaluvun selonteoissa he tuovat esille, miltä 

osin he eivät samaistu eri kieliin. Useimmin he rakentavat diskurssia, jossa japanin 

kieli ei ole osa identiteettiä. Sillä ei voi ilmaista itseä eikä omia tunteita ja siihen liittyy 

negatiivisia tunteita ja arvottavia kommentteja. 

 

Identiteetit voivat toimia identifioitumisen lähtökohtina vain, koska ne voivat sulkea 

pois ja jättää ulkopuolelleen sen, mikä halutaan nähdä itseen kuuluvaksi ja itsen 

ulkopuolella olevaksi. Identiteettiin kuulumattoman aineksen voi torjua itsensä 

ulkopuolelle, ja identiteetin rajojen myötä löytää sen, joka on jokin muu kuin itse. 

Nimetyn identiteetin rinnalla on vaiettuna ja lausumattomana toisena se, mitä 

identiteetistä puuttuu ja mikä siihen ei kuulu. (Hall 1999: 251–252.) Omien 

informanttieni selonteoissa identiteettiin kuulumattomat osat erottuvat osana 

identiteettidiskurssia: mitä minä en ole. He kirjoittautuvat diskurssiin, jossa japanin kieli 

ei ole osa identiteettiä. Esimerkiksi japanilainen kulttuuri ja kielenkäyttötavat ovat 

informanteille sopimattomia: 

 

(113) M(h): - - ((japanin)) kieli toimii sillä tavalla mut, ºemmä tiiä jotenki suomalaisen 

se on hirveenº,((kärsimätön huokaus)), kamal(h)aa - - 

 

(114) S(h): - - mikä minuu niinku suomalaisena risoo kaikkein eniten. 

 

(115) S(h): - - se niiku, on enitem minuu niinku, järsiny - - siin hommassa - - 

 

Maisa kuvaa japanin kielenkäyttötapojen herättämiä tunteita adjektiivilla kamala ja 

Sanna verbeillä järsiä ja risoa. Huomattavaa on, että molemmat nimeävät tässä 

yhteydessä itsensä suomalaiseksi sekä kuvaavat suomalaisena olemisen tilaa 

essiivimuodolla. Näillä valinnoilla he tuovat oman tarkastelukulmansa esille: he 

katsovat vierasta kielenkäyttötapaa omasta kulttuuristaan ja kansallisuudestaan käsin. 

Suomalaisen näkökulmasta tietyt asiat ovat ärsyttäviä ja vastenmielisiä, ja näitä asioita 

tekevät muut kuin suomalaisten joukkoon kuuluvat henkilöt. Japanissa asuminen on 

vaikuttanut informanttieni käsitykseen japanin kielestä ja herättänyt heissä tunteita 

japanin kieltä kohtaan. Ajan myötä he ovat kuitenkin oppineet erittelemään kieleen 
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kohdistuvat ajatukset ja tunteet muista tunteista: 

 

(116) S(h): - - mä sain ihan hirveen niinku vihan - japania ja sitä kieltä kohtaan myös 

mulle niinku tuli täys viha sitä koko koko hommaa kohtaan et mä olin et minkä 

ihmeen takia mä haluisin koskaan lukea tällast kauheeta kieltä. joka on 

tollasest kauheesta maasta. - - nyt mä pikkuhiljaa yritän siirtyä siihen suuntaan 

että niin, japanin kielessä ei oo mitään vikaa et se on ainoastaa ne ihmiset 

joitten kans ei niinku, et se nyt, se vaan on sillein. 

 

(117) M(h): - - em mie sitä sano et Japani on niinku paha maa ja se kieli on paha, mut 

ainoastaa et se_ ei käy, siis se ei käy mull(h)e. se ei ei käy mulle. 

 

Molemmat ovat tulleet siihen tulokseen, että he eivät kohdista negatiivisia tunteita 

pelkästään japanin kieltä kohtaan vaan asiaan liittyy muutakin. Kieleen yhdistyvä 

kulttuuri ja ympäristö on myös mukana heidän diskurssissaan. Sanna on hyväksynyt 

asian ja toteaa: se vaan on sillein. Maisa taas osoittaa eron oman itsensä ja vieraan 

välillä: se ei käy mulle. 

 

Maisa rakentaa sekä haastattelussa että keskustelussa diskurssia, jossa japanin kieli ei 

ole osa hänen identiteettiään. Hän kuvailee, kuinka ei sitä niin hirveen omaksi koe ja 

hän huomasi lopulta, että se ei ollutkaan merkityksellinen, mun juttu eikä rakas kieli. 

Kun informantit pohtivat yhdessä, mitä kieltä he kutsuisivat omaksi kieleksi, 

kummankaan mielestä se ei ole japani. Sanna toteaa, että japani se ei ainakaa oo ja 

Maisa on samaa mieltä. He myös pohtivat kieltä, johon samaistuisivat (kts. LIITE 2): 

 

(118) M(k): - - º- - mut japani en en s(h)amaistuº - - 

S(k): - £(- -) siihen ei samaistuta - - paljoa - £ 

M(k): ºse ei, se ei samais- se ei niinku tunnu sellaseksº 

S(k): ei, ei se tuntuu aina et ov vähä niinku ulkona siin - - 

 

Informantit kirjoittautuvat diskurssiin, jossa japanin kieli on omalle identiteetille vieras, 

ja he tulevat tähän tulokseen yhteisymmärryksessä. Sanna kielentää tämän minä ja muut 

-erotteluna: hän ei kuulu ryhmään vaan ov vähä niinku ulkona siin. Kielen vieraaksi 

kokemisen kautta itseilmaisu hankaloituu. Maisan mielestä se on japaniksi kaikkein 

vaikeint ja se aiheuttaa ongelmia: japanin kielellä niin en todellakaan koe t(h)ulevani 

ymm(h)ärretyksi. Japanin kieli lisäksi estää häntä tuomasta omaa itseään esille: 

 

(119) M(h): - - kum mie puhun - - japanii - - mie en niinku mie en pysty sit mun oikeeta 

- luonnetta päästää, esille - 
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H: japaniksi 

M(h): japaniksi, en, en pysty en pysty koska se on, ku siin täytyy niin hirveesti, - - 

hillitä, itteä, jollain tavalla. et ei niinku pysty sanomaan sitä mitä oikeesti 

ajattelee, tai ainaki - - mie tunnen sen niin koska, koska mie oon työskennelly? 

siin, niinku japanilaisessa firmassa.  

 

(120) M(k): - - tässä on just se et kun ei sanota suoraan. ja, se on yks syy minkä takii -, 

mulle japani ei tuu koskaan olemaan - - äidinkienä - - 

 

(121) M(h): - - niinku sit taas toisis sosiaalisis tilanteissa ni mie en pysty ilmasemaan 

itteäni hyvin, koska mun täytyy hillitä itteeni, et se on niinku, kamalan hie- 

hierarkinen kieli, ja tämmönen, miten se sanotaan, sitova kieli et sie et pysty 

olemaav vapaa sen kanssa. 

 

Japania puhuessa ei Maisan mukaan voi oikeeta luonnetta tuoda esille eikä sanoa, mitä 

oikeesti ajattelee. Oman todellisen itsen ja todellisten ajatusten ilmaiseminen on 

mahdotonta, ja hän ei vain ajattele niin vaan tuntee asian näin. Maisa pohtii syitä sille, 

miksi japani ei tunnu omalta. Edellisessä esimerkissä hän kuvailee sitä hierarkkiseksi ja 

sitovaksi kieleksi, jonka kanssa ei pysty olemaav vapaa (vrt. esim. 94). Lisäksi hän 

arvelee japanin kielen vierauden johtuvan siitä, että japani on epäselvä, ei-suora kiäli, ja 

se vaikeuttaa itseilmaisua. Tämä johtaa siihen, ettei japani ei tuu koskaan olemaan 

äidinkienä. Sanna ei kuvaile itseilmaisun puutetta japanin kielellä yhtä runsaasti, mutta 

toteaa hänkin: no siis enhäm minä osaa japaniksi ilmasta tunteitani ollenkaa. Kun 

informantit puolestaan pohtivat yhdessä tunteiden ilmaisemista eri kielillä, he jakavat 

diskurssin, jossa japanin kieli ei ole tunteiden ilmaisun kieli: 

 

(122) M(k): - - ehkä mie pystyn sille niinku ilmasemaa sen että, sen tunteen että minä 

rakastan sinua et mie tykkään susta ni sem mie to-, pystyn ilmasee japaniks mut 

sit taas, täytyy sanoo et sellanen niinku syvällinen keskustelu se on hyvin 

@vaikeeta@ koska mie en, pysty niinku, japaniks hirveen hyvin sitä tekemään 

- - 

S(k): sielt puuttuu ne tota ni et sä pystyt niinku, antamaa joillekki tunteille 

niinku tota ni sellaset niinku kunnon konkreettiset - - 

M(k): joo kunnon joo-joo-joo-joo sellast selitystä - - mie em pysty vaa sanomaa 

et joo et mie rakastan tai mie tykkään sinust tosi paljo? 

- - 

M(k): - - mie ootan sitä h- niinku hirveesti et sitku et se ((aviomies)) - - pystyy 

puhuu suomee et me pystytää niinkun, minust tuntuu et se meijän suhde, et 

sitku se_ei oo vaa pelkästää siis japaniksi, et sekin niin tota se sit 

S(k): nii. siin niinku saa paljo enemmän 

M(k): enemmän, irti  

 

Maisa sanoo, että syvällinen keskustelu on japaniksi hyvin vaikeeta. Hän voi sanoa 

joitain asioita miehelleen, mutta antaa ymmärtää, että haluaisi sanoa jotain muutakin. 
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Hän ei japanilla pysty ilmaisemaan tunteitaan täysin edes miehelleen. Oma kieli 

suomella ja oma kieli englannilla tämä onnistuisi paremmin. Sanna jatkaa kuvausta, 

kuinka japaninkielisestä ilmaisusta puuttuu tunteiden ilmaisemisen keinoja. Informantit 

yrittävät yhdessä muotoilla asiaa: tunteille täytyisi voida antaa kouraantuntuva muoto ja 

kunnon selitystä. Kunnon-adjektiivi on tullut esille jo normatiivisuusdiskurssissa, mutta 

tässä se antaa määritelmän tunteille. Kunnollinen ja hyvä tunteiden ilmaisu liittyy 

informanttien rakentamassa todellisuudessa muuhun kieleen kuin japaniin. 

 

Informanteista Maisa osoittaa selvemmin, että hän ei identifioidu japanin kieleen. 

Englannin kieleen hän on aiemmin ilmaissut samaistuvansa. Samoin Sanna on aiemmin 

kirjoittautunut diskurssiin, jossa englannin kieli on osa hänen identiteettiään, mutta 

hänen diskurssinsa osoittautuvat ristiriitaisiksi: ei englanti eikä japani ole hänelle 

äidinkieli. Sannan identifioitumien englantiin on tosin useammin näkyvissä 

haastatteluainestossa, kun taas englannin kielen jättäminen identiteetin ulkopuolelle on 

keskusteluaineistossa. Sannan haastattelun ja keskustelun välinen aika on voinut 

vaikuttaa tähän asiaan. Sanna osoittaa, että sekä englanti että japani ovat hänen 

identiteettinsä ulkopuolella:  

 

(123) S(k): - - et se_ei mee siihen et, mun lasten kieli, on japani, koska, tai englanti 

koska se_ei oo koskaan tule olemaan mun, niinku se, niinku ihan mun kieli. 

 

(124) S(k): - - mulle englanti ei oo äidinkieli koska mul_on aina, okei mä tunnen 

alemmuuskompleksii mun £engl(h)annin kielestä sori nyv vaan£ 

- -  

S(k):  £ni mul on aina ollu se_että, englanti on aina se toinen£ vaikka, se tuntuu 

hirveen helpolta käyttää. ja japani on sit vast se myöhemmin opittu tota ni, joka 

aina jää 
M(k): opittu kieli joo - -  

S(k): jotenki tekniselle tasolle. 

- - 

S(k): - - japani on taas sit sillei niinku teknillisesti että miten mä saan tän 

M(k): saan tän sanottuu ja mitenkä mie saan nyt tän sanottuu silleen, myöskin 

että mie en loukkaa tätä - - puhekumppania. 

 

Sannan elämässä englanti tulee arvojärjestyksessä suomen jälkeen. Sanna kuvailee 

englannnin paikkaa muuttumattomana: se ei oo äidinkieli eikä koskaan tule olemaan 

aivan hänen omansa, ihan mun kieli. Japania hän kuvaa kuten Maisa aiemmin englantia: 

opittu kieli ja nimenomaan myöhemmin opittu, joka jää tunteiden ja kielenkäytön 

vivahteiden ulkopuolelle välineeksi tekniselle tasolle. 
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Sannan tapauksessa on mielenkiintoista, että hän sulkee japanin ja englannin 

identiteettinsä ulkopuolelle, mutta ei silti tunnu kohdistavan suomen kieleenkään 

erityisen voimakkaita tunteita. Sen sijaan Sannan suhtautuminen suomen kieleen on 

hyvin käytännöllistä. Tästä kertoo hänen rakentamansa käyttödiskurssi (kts. luku 3.1.1.) 

ja hänen oma analyysinsa tunteista: 

 

(125) S(h): - - ja sit suomen kieli no, emmä sitä nyt voi vihata ei mul oo ollu koskaa 

niinkun suomen kieltä kohtaa sillei et jumankauta et suomen kieli on ois jotenki 

kauhee tai aivan niinku, rakastettavan ihana. - - suomen kieli on varmaa se 

mihi mä sitte vertaan kaikkia muita kieliä. - - se on aina se pohja, ja siihem mä 

sitte vertaan että englannin kieli on periaattees et aina ku mä, kuvailen joteni 

englanninkieltä nii kylhä se aina jollaki tyylillä pohjautuu siihe et se suomi on siel 

pohjana. et ku mä sanon et englanti on nii erilainen kieli. et sillei niinku et japani 

on niinku lähempänä tota ni, öö, sitä että mitä pystyy lukemaa ja niiedespäin, nii 

sehä perustuu täydellisesti suomen kielee. - - kaikki mun, kieli niinku 

kieliajatukset nii ne pohjautuu aina suomeen. kumminki. 

 

Sanna kirjoittautuu diskurssiin, jossa suomen kieli on neutraali asia: se ei ole kauhee, 

mutta ei myöskään rakastettavan ihana. Hänen rakentamansa välinediskurssi (kts. 

kappale 3.1.) on varmasti yksi selittävä tekijä, tai sitten kielet ylipäätään eivät ole 

hänelle kovinkaan merkityksellisiä. Kysyin Sannalta, miltä tuntuu käyttää suomen kieltä 

kun tulee Suomeen. Hän tuntui suhtautuvan asiaan välinpitämättömästi eikä kokenut 

sitä ainakaa mitenkää niinku vapauttavana että jes nyt. Hänen tuottaa tässä 

päinvastaista diskurssia kuin Maisa (kts. kappale 3.4.2.). Suomen kielen käyttäminen ei 

ole jippii-elämys eikä hänen mukaansa mitää sinnep päin. 

 

Suomen kieli on Sannalle pohja, johon muita kieliä verrataan ja johon kieliajatukset 

perustuvat. Tällä perusteella suomen kieli näyttäisi olevan Sannalle kivijalka, jonka 

varassa hän luo käsityksiään kielistä. Silti Sanna tuntuu rakentavan diskurssia, jossa 

suomen kieli on jäänyt muihin kieliin verrattuna syrjään. Toisarvoisesta pohjalle 

jäämisestä Sannan tuottamassa diskurssissa kertovat kuvailevat sanavalinnat, joissa 

suomen kieli näyttäytyy hänen elämässään passiivisena: 

 

(126) S(h): - - se suomi vähä niinku tippuu pois sieltä että se niinku, kummittelee 

siellä, - taustalla aina että se on siellä taustavoimissa että - - 

 

(127) S(h): - - se ((suomi)) on vähä jääny niinku taka-alalle et, no, kyl se on iha 

kunnossa siellä kun se kerran äidinkieli on ni, kyl kyl se siellä niinku kyl se pysyy 
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ei se minnekää katoo sieltä. 

 

Tausta-sana ilmaisee kuvainnollisesti, että suomen kieli on huomaamattomissa, mutta 

vaikuttavassa asemassa. Taka-alalla taas kuvaa suomen kieltä vähemmän tärkeällä 

sijalla tai vähemmän huomion kohteena olevana. Viesti on ristiriitainen: yhtäältä 

suomen kielellä on vaikutusta, mutta toisaalta se on vähemmän tärkeä. Suomen kielen 

taustalla olemisen tapa on jokseenkin negatiivista ja se esiintyy häiritsevässä mielessä, 

kummittelee. Sanna kuvaa äidinkielensä tilaa verbeillä pysyä ja kadota. Diskurssissa 

äidinkieli näyttäytyy asiana, joka ei ole aktiivisessa käytössä vaan säilytteillä jossain 

huomaamattomassa paikassa: pysyy siellä, ei katoos sieltä. 

 

 

3.4.5. Kielen ja ajattelun kytkös identiteettiin 

 

Kansanomaisissa äidinkielen määritelmissä yhtenä äidinkielen ja siten kieleen 

samaistumisen kriteerinä voidaan pitää kielellä ajattelemista (kts. luku 2.1.2.). Siksi olen 

sisällyttänyt tämän asian tarkastelun identiteettidiskurssin alle, vaikka informanttieni 

kommentit eri kielillä ajattelusta antaisivat mieluumin aihetta sijoittaa ne 

välinediskurssiin. Jos kansanomaista määritelmää käytetään, informanttini ensinnäkin 

samaistuvat useaan eri äidinkieleen: 

 

(128) S(h): - - mä tosiaan ajattelen suurimman osan asioita englanniks. 

 

(129) S(h): - - joo se on viime aikoina alkanu tulee tota ni itseasias viimesen kahen 

kuukauden aikana suunnillee alkanu tulla enemmä ja enemmä et mä ajattelen 

japaniks.  

 

(130) S(k): - - mun täytyy sanoo et viimesen vuoden aikana, mul_on pikkuhiljaa alkanu 

tulla enemmän suomea sinne tota ni, ajatuksii - - 

 

(131) M(h): - - sillon ku mä oon yksin? niin, ((naurahtaa)), - - mie en ainakaa, - - täl 

hetkellä ni mie en ajattele suomeksi et sillon se on joko englanti englanti tai, 

japani. mut en suomeks. 

 

Kansanomaisen määritelmän mukaan Sanna kirjoittautuu diskurssissa englannin 

äidinkieliseksi puhujaksi. Lisäksi hänen äidinkielekseen olisi kuluneen vuoden aikana 

tullut myös japanin kieli ja suomen kieli. Maisan äidinkieliä tämän määritelmän 

mukaisesti olisivat englanti ja japani. Maisa painottaa, että ei täl hetkellä ajattele 

suomeksi. Näiden esimerkkien perusteella ajattelen, että ainakaan omille 
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informanteilleni kielellä ajattelu ei näyttäydy äidinkielen ja sitä kautta kieleen 

identifioitumisen mittapuuna. Silloin Sannan kommentti esimerkissä 130 tulee 

mielekkäämmäksi: suomi ei ole lakannut olemasta hänen äidinkielensä. Sanna näkee 

kielellä ajattelun kielen käyttöön sidonnaisena: kun kieltä ei käytä ei sillä myöskään 

ajattele. 

 

Skutnabb-Kangas (1988: 37) sanoo, että kansanomaisten määritelmiin kuuluvat kriteerit, 

esimerkiksi kielellä ajattelu, tuntuvat riippuvan enimmäkseen persoonallisuustekijöistä. 

Monet siirtyvät ajattelemaan uudella kielellä nopeasti, vaikka he eivät sitä kovin hyvin 

osaisikaan. Tämä määritelmä ei siis kerro äidinkielestä. Informanteillani kielellä ajattelu 

tuntuu liittyvän helppouteen. Kieli vaihtuu tarpeen mukaan automaattisesti kielellisen 

ympäristön ja tilanteen mukaan. Kuten Sanna sanoo, kun ajattelee samalla kielellä kun 

puhuu tai tekee jotain, hän tekee sen siksi, että iha vaa et se helpottuu se mun koko 

niinku, juttu siinä. Molemmat informantit kirjoittautuvat tähän diskurssiin sekä 

haastattelussa että keskustelussa. 

 

Dufva ja Pääkkönen (1998: 23, 28–29) ovat tutkineet englannin kielen 

yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia ja mielipiteitä vieraalla kielellä ajattelusta. He ovat 

havainneet, että englanniksi ajattelu liittyi useimmiten kielen aktiiviseen ulkoiseen 

käyttöön, kuten puhumiseen, kirjoittamiseen tai lukemiseen sekä englanninkielisessä 

maassa oleskelemiseen. Erityisesti pitempiaikainen oleskelu kohdekulttuurissa altisti 

muuttamaan ajattelukieltä. Kohdekielinen konteksti oli vahva ja selkeä vaikuttava tekijä. 

Kuten Dufvan ja Pääkkösen informanteilla myös Maisalla ja Sannalla eri kielellä 

ajattelu on sidonnaista maahan tai tilanteeseen: 

 

(132) S(h): - - jos mä ajattelen nii mä yleensä ajattelen englanniks. et tota ni ku, se ov 

vaikee, niinku ees kuvailla sitä et miten se niinku ku ku yleensä ajattelu ku sä 

puhut, ja olet ja niiedespäin, nii sä et ajattele millä kielellä sä ajattelet, 

epäiltävästikään. - - kyl mä voin sanoo et suurimmaks osaks aikaa et jos mä 

jotain teen tietokoneellaki oon jossain, ni englanniks mä ajattelen. - ellen mä oo 

tekemäs jotai suomalaist juttuu, ni sit mä ajattelen suomeks. jos mä teen jotai 

japanilaist juttuu, mä ajattelen japaniks.  

 

(133) M(h): - - sem mie osaan sanoa et esimerkisks nyt kum mie puhun sun kanssa? 

niim mä ajattelen suomeksi. mut tuota sit kum mie oon koulussa tääl Japanissa 

mie ajattelen japaniksi. mut sitte kum mie taas - - opetan englantia ni mä 

ajattelen englanniks. Elikkä, et, sillon kum mä puhun sitä kieltä? ni sillon mä 

ajattelen sillä kielellä. 
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(134) M(k): jos mie asun Englannissa mie ajattelen englanniks jos mie oon Suomes 

nim mie ajattelen suomeks, suurimman osan ajasta. mut jos mie sillä hetkellä 

niinkun esimerkiks nyt, ku_myö puhutaa suomeks, niin-nin, mie ajattelen suomeks. 

 

Dufvan ja Pääkkösen (1998: 29) mukaan heidän informanteillansa englanniksi ajattelua 

esiintyi vähiten kotona, perheen parissa. Kuten esimerkeistä 131 ja 132 huomaa, Sannan 

ja Maisan tilanne on erilainen. Tätä kuitenkin selittää se, että Maisan kotikieli – hänen 

ja aviomiehen yhteinen kieli – on japani ja Sannakin elää vieraskielisessä kontekstissa 

suurimman osan vuodesta. Maisa kertoo sekä haastattelussa että keskustelussa, kuinka 

hän puhuu elämille japania riippumatta siitä, onko muita paikalla: 

 

(135) H: puhuksä yksinäs, millä kielellä 

M(h): - - kum mä oon yksin niin mul on taas tota mul on toi koira? - - ja sit mul 

on marsu, ja sit tuol on toi kilpikonna ni mä puhun aina niille japania. 

H: £joo mä huom(h)asin£ 

M(h): joo. mie - niille mä puhun aina japania ja vaikka mie puhuisin esimerkiksi 

mun, perheelle skypessä, ni sit kum mie, s- s- sanon esimerkiks mun koiralle 

että, älä hypi tai jotain tämmöst, mie sanon sen japaniks. 
H: joo  

M(h): - - ja mie en oikeestaan mie en ees ite tiedostanu sitä enne kum mun äiti 

sano et et mitä sie sanoit? mie olin sillei et eiku miehä sanoin tuolle koiralle et 

älä hypi. - - mut et sie suomeks sanonu. - ((tauko)) - - kum mie oon hankkinun ne 

kum mie oon ollu tääl, Japanissa, ja mie puhun aina mun miehen kans niille, 

tietysti japania. 

- - 

M(h): - - ((nauraa)) et sillä taval kum mie oon yksinäni? - - mie puhun japanii. 

((nauraa))  

 

(136) M(k): joo mut, e- mie miepäs muuten huomasin täs näin et tuota, mie yleensä 

puhun mun eläimille? tuota japaniks. koska mie ajattelen japaniks ja mul tulee 

@piu@, tulee se japaniks, mut nyt kum mä oon ollu täs teijän kans tän yhem 

päivän, nim mul alkaa tulla tuo puhe tuolle koiralle esimerkiks ni suomeksi. 
S(k): ºsuomeksi, mmº 

M(k): koska se on mulla on vahvana se s- suomenkieli ja tarve niinku puhuu sitä 

suomea, niin sillon mul on käyny aivoissaki semmone et mie en enää niinkun, se 

mun ajattelu, alkaa mennä, japanista nii suomeks ja sen takii nim mie rupeem 

puhuu suomeksi noille eläimillekki. 

 

Maisa kytkee yksin puhumisen ja kielellä ajattelun toisiinsa ja ajattelee sen johtuvan 

ympäristöstä ja muista kielenpuhujista. Kielellä ajattelu ja sitä kautta vieraan kielen 

käyttäminen yksin on tapahtunut osin hänen huomaamattaan. Hänelle on täytynyt 

huomauttaa asiasta, ennen kuin hän on itse tajunnut sen. Maisa näkee ajattelun kielen ja 

käytetyn kielen tilanteisen yhteyden: heti, kun hän on suomea puhuvien kanssa, vaihtuu 

ajattelun kielikin suomeksi. 
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3.5. Koontia ja pohdintaa 

 

Tässä luvussa esitän kokoavasti diskursseissa esiintyneitä keskeisiä yhtäläisyyksiä ja 

eroja. Käsittelen ensin lyhyesti, miten kielet jakautuivat eri diskursseihin. Siirryn sitten 

tarkastelemaan, millaiseksi kukin kieli piirtyi diskurssien valossa. Sen jälkeen vertailen 

lyhyesti informanttien diskursseja keskenään ja kommentoin keskustelun ja haastattelun 

eroja. Pohdin lopuksi äidinkielen ja suomen kielen toisistaan eroavaa ilmenemistä 

diskursseissa. 

 

Suomi, englanti ja japani jakautuivat diskursseihin siten, että yhtä diskurssia lukuun 

ottamatta kaikissa esiintyi enemmän kuin yksi kieli. Normatiivisuusdiskurssia 

informantit rakensivat ainoastaan suomen kielen osalta, välinediskurssissa sekä kielen ja 

kulttuurin yhteyden diskurssissa erottui kaksi kieltä ja identiteettidiskurssia rakennettiin 

tavalla tai toisella kaikkien kielten avulla. 

 

Suomen kieltä normitettiin sen puhtauden ja oikeellisuuden mukaan, ja siihen sekoitetut 

muiden kielen ainekset tekivät siitä epäpuhtaan. Välinediskurssissa esiin nousivat 

yhtäältä arkikäytössä ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimaton ja sitä kautta tarpeeton 

suomen kieli ja toisaalta omien päämäärien tavoittelussa hyödyllinen englanti, jonka 

lingua franca -ominaisuus tulee selonteoissa esille. Kommunikaatioon kelpaavat kaikki 

kielet, jotka otetaan käyttöön tilanteen vaatiessa. Kuirin (2002: 16) mukaan yksilön 

kannalta on vaarallista ajatella äidinkieltä vain välineenä, jolla voi tarpeen vaatiessa 

työskennellä. Äidinkieli on enemmän kuin tällainen tilanteen vaatiessa käsille otettava 

työkalu. Se on osa ihmistä, ajattelun, tuntemisen, maailman hahmottamisen ja koko 

ihmisenä olemisen perusta. Jos ei ole kieltä, ei tiedä, miltä tuntuu ja mitä kokee. 

Informanttini eivät tunnu pitävän kielen välineellisyyttä ja tilanteisuutta uhkana omalle 

kielelleen ainakaan suoraan. Heidän yhdessä rakentamassaan normatiivisuusdiskurssissa 

tuli kuitenkin esille, että suomen kieleen sekoittuva muiden kielten aines koettiin kielen 

huononemisena. 

 

Kielen ja kulttuurin yhteyden diskurssissa asettuvat vastakkain tuttu ja tuntematon: 

suomen kieli ja japanin kieli. Kielen ja kulttuurin sidos kytkettiin erityisesti äidinkieleen, 

mutta esimerkiksi kielen sanaston ja kulttuurin yhteys tiedostettiin paremmin japanin 

kielen ominaisuutena. Informantit ovat mahdollisesti vasta Japanissa käsittäneet 
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sellaisten kulttuurisanojen olemassaolon, jotka eivät avaudu kuulijalle ilman selitystä. 

Puhekulttuuria ja kielen kategorioita vertaillessaan informantit asettavat selkeimmin 

suomen ja japanin vastakkain: japanin kieleen ja kulttuuriin liittyy toimintatapoja, joita 

he eivät hallitse eivätkä hyväksy. Japani rakentuu etäisenä ja hierarkkisena, ei-suorana 

kielenä, kun suomen kieli sitä vastoin on suora ja ei-seksistinen. 

 

Identiteettidiskurssissa suomi ja englanti näyttäytyvät itseilmaisun kielinä ja oman 

identiteetin rakennusaineina. Suomen kielellä ja omalla äidinkielellä ilmaiseminen on 

helppoa: asioista voi puhua syvällisesti, ja sitä kautta voi saavuttaa henkisen tasapainon. 

Molemmat kielet voivat olla äidinkieliä, mutta perustelut ja määritelmät eroavat 

toisistaan. Informantit rakentavat lisäksi identiteettiään englannin ja japanin kielen 

kautta siten, että vieras vaikutus on vaaraksi identiteetille ja identiteetistä sanoudutaan 

irti. Muunkielisen aineksen sekoittuminen suomen kieleen nähdään diskurssissa 

tunkeutumisena identiteetin alueelle, ja kielet rakentuvat diskurssissa ikään kuin 

eläviksi toimijoiksi. Erityisesti japanin kielen molemmat informantit kokevat omalle 

identiteetilleen vieraaksi, ja aktiivisesti osoittavat, miltä osin he eivät tähän kieleen 

samaistu. Identiteettidiskurssissa on havaittavissa identiteetin liikkuvuus ja monet 

identiteetit, jotka yksilö voi itselleen ottaa. 

 

Suomen kieli näyttäytyy diskursseissa merkitykseltään ristiriitaisena. Jos sitä ajateltiin 

äidinkielikäsitteen valossa, se esiintyi kulttuuriin yhdistyvänä ja identiteetille 

merkityksellisenä kielenä. Sillä itseilmaisu oli helppoa, ja se on henkisen tasapainon 

lähde. Suomen kieli taas esiintyy useammin kielenä muiden joukossa. Se kelpaa 

kommunikaatiovälineeksi, mutta on arvoton ja tarpeeton, kun arvioidaan kielen 

käyttötilanteita ja erityisesti kielen käyttömahdollisuuksia kansainvälisesti. 

Normatiivisuusdiskurssi kertoo mielestäni yhteiskunnassa yleisemmin vallitsevista 

ajatuksista siitä, millaista suomen kielen pitäisi olla ja tätä diskurssia informantit 

toistavat sitä kummemmin kritisoimatta. 

 

Englannin informantit näkevät yhtäältä lingua francana toisaalta samaistumisen kielenä, 

johon kohdistuu tunteita. Se toimii välineellisenä pääomana, jolla voi saavuttaa 

toivomiaan tavoitteita. Identiteetin kielenä se nimetään äidinkieleksi tai muuten 

samaistumisen kohteeksi. Äidinkielimääritelmä ei englannin kohdalla osoita niin 

korkeaa kielellisen tietoisuuden tasoa kuin suomen kohdalla tai samaistuminen jää 
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muuten epämääräiseksi tunteeksi. Kulttuurillisesti englanti koetaan läheisempänä kuin 

länsimaisesta kulttuurista enemmän eroava japanin kieli. 

 

Leppäsen ym. (2009: 66, 76–77) kyselytutkimuksen informanteista suurin osa ei 

kokenut englantia uhkana kotimaisille kielille ja kulttuurille. Valtaosa siis tuntuu 

suhtautuvan englantiin varsin neutraalisti ja käytännöllisesti. Tosin julkikeskusteluissa 

äänessä on joukko, joka pelkää englannin syrjäyttävän kotimaiset kielet ja murentavan 

kansallisen kulttuurimme. Sen sijaan kansainvälisesti ajateltuna suomalaisista noin 

60 % ajatteli englannin syrjäyttävän muita kieliä. Mielenkiintoista on, että englanti 

nähtiin uhkana muille kielille, mutta ei kotimaisille kielille. Niukka enemmistö oli jopa 

sitä mieltä, että englanti voi jopa rikastuttaa kotimaisia kieliä. Suomalaisten luottamus 

omiin kieliinsä, niiden asemaan ja elinvoimaisuuteen näyttää siis olevan vahva, jopa 

niin vahva, että ne voivat jopa hyötyä englannin vaikutuksesta. 

 

Omien informanttieni näkemykset englannin kielestä ovat linjassa kyselytutkimuksen 

kanssa. Englantiin samaistuminen näyttäytyy informanttien tuottamissa diskursseissa 

välineellisenä, eivätkä informanttini näe englantia uhkana suomen kielelle eivätkä 

muillekaan kielille. Silti Sannan rakentama diskurssi vitriinissä pysyvästä tärkeästä 

mutta käyttämättömästä äidinkielestä ei edistä suomen kielen asemaa muiden kielten 

joukossa. Leppäsen ym. (2009: 67, 76) mukaan useimmat suomalaiset sen lisäksi, että 

he uskovat suomen kielen asemaan, pitävät suomea myös hyödyllisempänä kuin 

englantia. Suomen kielen hyödyllisyyteen ja asemaan uskominen on positiivista, mutta 

se voi olla myös petollista, jos sitä myötä ei enää vaivauduta pitämään huolta siitä, että 

suomen kieli on aktiivisessa käytössä kaikilla elämänalueilla. Hakulisen (1994: 3) 

mukaan suomen kielestä on tullut meille ikään kuin itsestään selvä pääoma. Näkemys 

äidinkielestä keskeisenä kulttuurin ylläpitäjänä ja ajattelutyön välineenä silti tuntuu 

puuttuvan. 

 

Japanin kielelle annettiin informanttien kielidiskursseissa vähemmän ja yksipuolisempia 

merkityksiä kuin muille kielille. Japani toimii arkisena kommunikointivälineenä 

rajatuissa yhteyksissä ja tilanteissa. Japanin merkitys on kontekstisidonnainen ja liittyy 

tällä hetkellä keskeisesti informanttien jokapäiväiseen elämään. Molemmat käyttävät 

sitä töissä ja vapaa-ajalla, ja toisella heistä se on lisäksi kodin kieli. Japani nousee esille 

kielen ja kulttuurin yhteyden diskurssissa, jossa japanin kielelle ominaiset kielen 
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kategoriat ja toimintatavat vertautuvat suomen kieleen ja yleisemmin länsimaiseen 

kulttuuriin. Japani esiintyy identiteettidiskurssissa kielenä, joka selvimmin koetaan 

oman identiteetin ulkopuolella olevaksi. 

 

Sanna suhtautuu kieliin käytännöllisesti ja hänelle on tärkeää kielen käytön helppous ja 

viestin perille meneminen. Hänelle suomen kieli on välineellinen ja tarpeeton, eikä hän 

kohdista siihen erityisiä tunteita. Suomen kieli ei esimerkiksi ole itseilmaisun kannalta 

tärkeä ja se on jopa hänen identiteetilleen vieras. Englannin kieltä kohtaan hänellä taas 

on positiivisia tunteita, ja hän kertoo samaistuvansa siihen. Äidinkieli Sannalle taas 

ehdottomasti on suomi, eikä se hänen mukaansa voi olla mikään muu kieli. Kielen ja 

kulttuurin yhteyden diskurssin kautta Sanna samaistuu suomen kieleen ja äidinkieleen. 

Sanna identifioituu siis yhtäältä englannin kieleen siihen kohdistettujen tunteiden kautta 

ja toisaalta suomen kielen kulttuuridiskurssin ja suomen äidinkielisyyden kautta. 

 

Maisalle kielet ovat henkilökohtaisesti tärkeitä ja hän pitää itseilmaisua itselleen 

merkittävänä asiana. Hän on huomannut kielien tärkeyden oleskellessaan ulkomailla, ja 

suomen kieli on tullut rakkaaksi varsinkin Japanissa oleskelun myötä. Maisa näkee 

suomen kielen ja äidinkielen oman identiteetin ja henkisen hyvinvoinnin kannalta 

merkityksellisinä asioina ja hahmottaa kielten kulttuurikytköksen. Japanin kieleen hän 

ei samaistu, vaikka se on tällä hetkellä hänen kotikielensä ja käytössä kaikilla 

domeeneilla. Maisa nimeää englannin kielen toiseksi äidinkielekseen. Hän perustelee 

tätä kielen hallinnalla ja itseilmaisumahdollisuuksilla ja henkilökohtaisella 

merkityksellä, jotka ovat lähes suomen kielen tasoisia. Äidinkielen määrittelyt ja 

perustelut poikkeavat englannin ja suomen kohdalta toisistaan. Maisa identifioituu 

diskurssien perusteella suomen kieleen ja englannin kieleen. Hänen rakentamassaan 

diskurssissa on mielenkiintoista itseilmaisun ja kommunikoinnin rinnastaminen, jossa 

jopa itseilmaisun kieli, oma äidinkieli, nimetään kommunikaatiovälineeksi. 

 

Toivoin saavani haastattelujen lisäksi nauhoittamani keskustelun avulla aineistooni lisää 

syvyyttä. Halusin vertailla mahdollisia eroja ja yhtäläisyyksiä haastatteluissa ja 

keskustelussa. Tahdoin tietää, esiintyykö jotain diskurssia enemmän keskustelussa, 

vaihtavatko informantit kenties mielipiteitään keskustellessaan toisen samassa 

tilanteessa olevan kanssa vai saavatko he uusia ideoita ja rakentavat yhteistä diskurssia. 

Tavoitteeni toteutuivat osittain. Kielen ja kulttuurin yhteyden diskurssi rakentui 
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informanttien keskustelussa, ja informantit puhuivat erityisesti japanilaisen ja 

suomalaisen kielenkäyttökulttuurin eroista, mikä on heidän kontekstissaan 

ymmärrettävää ja odotuksenmukaista. Toisaalta he rakensivat jo haastatteluissaan 

toisistaan tietämättä samankaltaista kulttuuridiskurssia suomen ja japanin kielten välille. 

Mielenkiintoista samanlaisen diskurssin tuottamista heillä oli lisäksi 

normatiivisuusdiskurssissa, joka rakentuu lähes ainoastaan informanttien haastattelujen 

pohjalle. Siinä he tuottavat esimerkiksi diskurssia kirjakielestä ja sen käytöstä miltei 

samoin sanoin toisen kommenteista tietämättä. 

 

Informanttien mielipiteen muuttumista tai omasta kannasta kiinni pitämistä 

keskustelussa on vaikea arvioida. Sanna sanoo haastattelussa, ettei suomen kieli ole 

hänelle tärkeä, ja hän toistaa saman mielipiteen keskustelussa. Toisaalta hän 

keskustelussa tuottaa diskurssia, jossa suomen kielen äidinkieliasema on ehdoton. Tämä 

voi johtua hänen haastattelunsa ja keskustelun välillä kuluneesta ajasta. Toinen 

vaihtoehto on, että hän liittää äidinkieleen ja suomen kieleen eri asioita, ja ne siksi 

aktivoivat erilaisia diskursseja. 

 

Aineistostani nousivat analyysin aikana esille äidinkielen ja suomen kielen erot 

diskursseissa. Tämä alkoi kiinnostaa minua, ja aloin tarkastella asiaa lähemmin. Olen 

ennen varsinaista analyysini aloittamista laskenut aineistostani, kuinka monta kertaa 

informantit mainitsevat kunkin kielen ja sanovat kustakin kielestä jotakin. Samoin olen 

laskenut myös maininnat äidinkielestä ja informanttien puheen kielistä yleisellä tasolla. 

Haastatteluissa ja keskustelussa maininnat suomen, japanin ja englannin kielistä 

jakautuvat melko tasaisesti. Sen sijaan äidinkielimainintoja on huomattavasti vähemmän, 

eivätkä informantit esimerkiksi keskustelussa jaa äidinkielidiskurssia spontaanisti, vaan 

se esiintyy lähes ainoastaan kysyttäessä.  

 

Tarkastelin kysymyksenasettelujani, jotta voisin löytää selityksen äidinkielimainintojen 

vähäisyydelle. Haastattelukysymyksissä kysytään useammin suomen kielestä kuin 

äidinkielestä. Keskustelukysymykset taas ovat laajempia ja teemahaastattelumaisempia. 

Niissä kysytään äidinkielestä laajemmilla kysymyksillä. Äidinkieli on tunteisiin sidottu 

ja alitajuinen, koko elämän pituinen prosessi. Vaikka usein kysymykset eivät suoraan 

koske äidinkieltä, on mielenkiintoista, miten vähän äidinkielidiskurssi loppujen lopuksi 

aktivoituu suomen kielestä kysyttäessä. Äidinkieltä koskevissa kysymyksissä 
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informanttien reaktiot jäävät myös vähäisiksi. He esimerkiksi kyllä suostuvat ja 

kykenevät antamaan äidinkielelle määritelmän, mutta keskustelu tyrehtyy siihen tai aihe 

vaihtuu. 

 

Vaikuttaa siltä, että informantit jäsentävät äidinkielen erillään suomen kielestä, vaikka 

suomen kieli on heidän äidinkielensä ainakin alkuperämääritelmän mukaan. Varsinkin 

Sannalla äidinkielestä kysyttäessä vastausten sisältö voi olla paljonkin ristiriidassa 

niiden vastausten kanssa, joita on saatu suomen kielestä kysyttäessä. Molemmat 

nimeävät äidinkielekseen suomen, Maisa myös englannin. Äidinkielen merkityksiä 

kysyttäessä aktivoituvat itseilmaisu ja kulttuuridiskurssit. Informantit määrittelevät sen 

kautta itseään ja alkuperäänsä. Sannalla ristiriita näyttäytyy siten, että hän ei koe 

suomen kieltä ollenkaan merkitykselliseksi itseilmaisulle, vaikka hänelle äidinkieli 

onkin kulttuurillisesti merkityksellinen. Suomen kieleen taas liittyy sama välineellisyys 

ja kommunikointi, kuin esimerkiksi englannin kieleen. Maisa näkee suomen kielen 

itselleen erittäin tärkeäksi, mutta pitää sekä suomea että äidinkieltä 

kommunikaatiovälineenä. 

 

Aineiston valossa näyttää, että äidinkieli esiintyy diskursseissa suomen kielestä osin 

erillisenä. Yksi syy tähän voi olla se, että äidinkieli on henkilökohtainen ja kokemuksiin 

sidottu kieli ja äidinkieli-käsite on ehkä jo niin latautunut, ettei siitä voi puhua kevyesti 

edes tilanteessa, jossa eri kielten välillä on valinnanvaraa. Voi olla, että äidinkieleen 

liitetään välittömästi, vaistomaisesti ja tiedostamattomasti erilaisia asioita ja tunteita 

kuin suomen kieleen. Se selittäisi Sannan ristiriitaisia kommentteja yhtäältä 

arvottomasta ja tarpeettomasta suomen kielestä ja toisaalta omasta äidinkielestä samoin 

kuin Maisan identifioitumista kahteen äidinkieleen. Äidinkielen identiteettimerkitystä ja 

suomen kielen kommunikaatiomerkitystä kuvaa esimerkki, jossa informantteja 

pyydettiin kuvittelemaan, että suomen kielen puhuminen kiellettäisiin heiltä. Silloin 

molemmat olisivat valmiita ottamaan käyttöön seuraavaksi käyttökelpoisimman 

välineen, englannin. Mikä olisi ollut tilanne, jos olisin esittänyt kysymyksen äidinkielen 

puhumiskiellosta? 
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4. PÄÄTÄNTÖ 

 

 

Tutkimukseni aihe on kahden Japanissa asuvan suomalaisen kielidiskurssit. 

Informanttini ovat suomalaisia naisia, jotka ovat ensin opiskelleet Isossa-Britanniassa ja 

muuttaneet sitten Japaniin. Sanna on Japanissa töiden takia, ja Maisa on avioliitossa 

japanilaisen miehen kanssa. Molemmat ovat asuneet ulkomailla jo useita vuosia. 

Aineistoni koostuu molempien informanttieni yksilöhaastattelusta sekä informanttien 

yhteisestä keskustelusta. Sannan haastattelu on nauhoitettu syksyllä 2010 Suomessa ja 

Maisan haastattelu sekä keskustelu keväällä 2011 Japanissa. 

 

Molempien informanttien elämässä on tavalla tai toisella läsnä kolme kieltä – suomi, 

japani ja englanti. Olen tarkastellut mitä merkityksiä he näille osaamilleen kielille 

antavat, ja millaisiksi kielet ja niiden tehtävät rakentuvat diskurssissa. Keskustelun 

avulla olen hakenut haastatteluuni syvyyttä. Halusin selvittää, miten diskurssiin 

vaikuttaa se, että sitä jaetaan yhdessä toisen samanlaisessa tilanteessa olevan henkilön 

kanssa. Diskurssit ovat kielenkäyttöön, kulttuuriin ja kontekstiin sidottuja, joten 

yhteisen diskurssin jakaminen oli odotettavaa informanttieni tilanteessa. 

 

Olen taustoittanut tutkimustani tarkastelemalla, mikä on kielen merkitys yksilölle ja 

ryhmälle. Olen käsitellyt äidinkielen merkitystä ja määrittelyä sekä kielen ja identiteetin 

suhdetta ja perehtynyt siihen, kuinka monikieliset kontekstit ja ihmisten liikkuvuuden 

lisääntyminen voivat vaikuttaa yksilön kielellisiin valintoihin.  

 

Tutkimuksessani olen käyttänyt diskurssianalyysin menetelmää. Aineiston litteroinnin 

jälkeen aloin teemoittelemaan aineistoani sen mukaan, mitä informanttini sanoivat 

kielistä. Hahmotin aineistostani neljä diskurssia, joista olen käsitellyt ensin väline- ja 

normatiivisuusdiskurssin. Sen jälkeen olen analysoinut kielen ja kulttuurin yhteyden 

diskurssia ja identiteettidiskurssia, jotka ovat toisilleen läheiset ja osin myös 

päällekkäiset. Olen otsikoinut diskurssien alaluvut diskursseista nousevien 

johtoajatusten tai väittämien mukaan ja siten hahmottanut ja jäsentänyt aineiston 

analyysiäni edelleen. 

 

Eri kielet jakautuivat diskursseihin siten, että normatiivisuusdiskurssissa informantit 
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puhuivat ainoastaan suomen kielestä ja muissa diskurssissa esiintyi useampia kieliä. 

Kielen ja kulttuurin yhteyden diskurssi sekä välinediskurssi rakentuivat kahden kielen 

osalta: ensimmäisessä rakennettiin suomen ja japanin kielen vastakkainasettelua ja 

jälkimmäisessä suomi näyttäytyi arkipäivässä ja kansainvälisissä yhteyksissä 

käyttökelvottomana, kun taas englanti esiintyi lingua franca -merkityksen valossa. 

Identiteettidiskurssissa esiintyivät kaikki kolme kieltä tavalla tai toisella. Japanin kieli 

koettiin omalle identiteetille vieraaksi, ja haluttiin osoittaa, että siihen ei samaistuta. 

Suomen kieli ja äidinkieli taas olivat samaistumisen kohteita ja identiteetin 

rakennusaineita. Molemmat esiintyivät informanttien rakentamissa diskursseissa 

äidinkielenä, tosin äidinkielimäärittelyt erosivat suomen ja englannin kohdalla 

toisistaan. 

 

Molemmat informantit rakentavat välinediskurssia, jossa kieli määrittyy tarjoamansa 

hyödyn ja mahdollisuuksien mukaan. Sanna kirjoittautuu tähän diskurssiin kielen 

käyttöarvon kautta, ja näkee suomen kielen jokapäiväisessä elämässään itselleen 

tarpeettomana. Suomen kielellä ei voi arkipäivässä tai kansainvälisissä pyrkimyksissä 

saavuttaa toivottuja päämääriä yhtä hyvin kuin muilla kielillä, jotka ovat informanttien 

silmissä haluttu pääoma omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Maisa liittää 

kommunikoinnin kaikkiin osaamiinsa kieliin, ja myös äidinkieli on hänelle 

kommunikointiväline. Kommunikaatio on ensimmäinen esille nouseva asia, kun 

informanteilta kysytään kielen tehtävästä. Suomi ja japani eivät erityisesti nouse esille 

kommunikaatiovälineenä, mutta englannin lingua franca -aseman Maisa tuo toistuvasti 

esille. 

 

Informantit jakavat diskurssin, jossa helppous ja viestin perille meneminen on 

kielenkäytössä tärkeintä ja kielen välineellisyys liittyy tilannesidonnaisuuteen. He 

rakentavat yhdessä todellisuutta, jossa helppous on eri kielten käyttämistä 

samanaikaisesti ja kielenainesten – lähinnä sanojen – ottamista eri kielistä. He kuvaavat 

kieltä ikään kuin automaationa: sitä vaihdetaan puhekumppanin ja kieliympäristön 

mukaan, ja kuhunkin tilanteeseen sopiva kieli tai kielten sekoitus otetaan käyttöön aina 

tarvittaessa. Nykyään ihmiset ottavat aineksia eri kielistä yhä luontevammin, 

esimerkiksi keskustellessaan erilaisista harrastuksista tai käyttäessään ammattislangia. 

Kielen tilanteisuutta selittää se, että informanttien elämäntilanne vaatii 

kommunikaatiovälineen, jota voi tarvittaessa vaihtaa. Informantit tuntuvat liittävän 
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kielen vaihtamisen ja sekoittamisen omaan elämäänsä, eivätkä ehkä näe vastaavanlaisen 

tilanteen yleistymistä. 

 

Normatiivisuusdiskurssissa informantit rakentavat kuvaa oikeasta ja puhtaasta 

kielimuodosta, vaikka heitä ei ole kysymystenasetteluissa pyydetty arvottamaan kieliä. 

Tätä diskurssia informantit rakentavat lähes poikkeuksetta suomen kielestä. Siihen 

yhdistyy vaatimus kunnollisuudesta ja kieliopillisesta oikeellisuudesta, muuten kieli on 

omituista ja huonoa. Tätä kielen osa-aluetta informantit eivät omasta mielestään hallitse 

riittävän hyvin. Vaikka informantit ovat välinediskurssissa kertoneet helppouden 

merkitsevän kielten sekoittamista, juuri muista kielistä suomen kielen sekaan tulevat 

kielenainekset tuntuvat tekevän suomesta epäpuhdasta. Sanna puhuu ilmaisuvaikeudesta 

suomen kielellä, ja tarkoittaa tällä muista kielistä tulevia aineksia.  

 

Normatiivisuusdiskurssa asettuvat vastakkain kirjoitettu kieli ja puhuttu kieli, ja 

diskurssissa nousee esille informanttien käsitys suomen kielen vaikeudesta. Informantit 

uudistavat diskurssia, jossa kirjakieli on puhuttua parempi, vaikka heistä itsestäänkin 

tämä arvojärjestys vaikuttaa hämmentävältä. He molemmat toisistaan tietämättä 

tuottavat diskurssin lähes samoin sanoin ja sitten hieman epävarmasti kyseenalaistavat 

kirjakielen aseman. Puhutusta kielestä informantit antavat murre-esimerkkejä, joita 

puhutaan eri kaupungeissa. Kirjakieli taas on laitostunut kielenmuoto, jota puhuvat 

lähinnä äidinkielenopettajat. Informantit jakavat diskurssin, jossa taivutus ja kielioppi 

tekevät suomen kielestä vaikean. Suomi on vaikea erityisesti ei-äidinkielisille, ja sitä on 

informanttien mielestä sekä vaikea oppia että opettaa. Mielenkiintoista on, että 

informantit tuottavat suomen kielestä normatiivista diskurssia, vaikka heillä ei tunnu 

olevan huolta suomen kielen kohtalosta. He eivät normituksessaan kirjoittaudu 

diskurssiin, jossa suomen kieli on suojelun tarpeessa oleva tai uhanalainen. 

 

Informantit näkevät kielen ja kulttuurin yhteyden monipuolisesti. He puhuvat siitä 

yhtäältä suoraan, ja toisaalta tiedostamattomammin puhuessaan kiellelle ominaisesta 

luonteesta tai tyylistä. Aineistosta hahmottuu käsitys sanastoon koodautuvasta 

kulttuurista sekä laajemmasta, kielenkäyttötapoihin, puhekulttuuriin ja kielen 

kategorioihin asti ulottuvana yhteytenä. Suomen kieli koettiin kulttuurin kautta 

tärkeäksi, koska sillä on yhteys omaan alkuperään ja sen sävyt ja normit olivat 

tutuimmat. Japanin kieli taas näyttäytyi informantteille vieraiden kielenkäyttötapojen 



113 

kautta työläänä ja vastenmielisenä, omasta itsestä erillisenä. Englanti oli taas näiden 

kahden välimaastossa, ja sen rooli kulttuuridiskurssissa oli lähinnä edustaa länsimaista 

kulttuuria – tutumpaa kuin japani, mutta ei yhtä omaa kuin suomi. 

 

Kielen ja kulttuurin diskurssi liikkuu osittain identiteettidiskurssin alueella, koska 

yksilöllisen identiteetin lisäksi ihmisellä on kollektiivinen ja kansallinen identiteetti. 

Diskurssissa on nähtävissä, että informanttini identifioivat itsensä kieliin kulttuurin 

välityksellä. Kulttuurin kautta toiset kielet ovat läheisiä ja tuttuja, toiset taas vieraita. 

Kielen ja kulttuurin yhteys nousee aineistossani esille yhtäältä läheisenä 

identiteettidiskurssille, mutta toisaalta ennen kaikkea erillisenä kielistä puhumisen 

tapana. Siksi olen erottanut kielen ja kulttuurin yhteyden diskurssin omaksi 

diskurssikseen, ja informanttini tuottavat tätä diskurssia läpi koko aineiston erityisesti 

yhteisessä keskustelussaan. 

 

Informantit tuottavat kulttuuridiskurssia enemmän yhteisessä keskustelussa kuin 

yksilöhaastatteluissa. Mielestäni tämä ei johdu kysymysten eroista: kulttuuri ei ollut 

keskeisessä osassa haastattelukysymyksissä eikä keskustelukysymyksissä. Puhetilanne 

sen sijaan saattoi mielestäni vaikuttaa diskurssien tuottamiseen. Haastattelussa 

informantit kertoivat ulkopuoliselle henkilölle kokemuksiaan ja ajatuksiaan kielestä, 

mutta keskustelussa he jakoivat kokemuksia – ja samalla yhteistä diskurssia – toisen 

samanlaisessa tilanteessa olevan henkilön kanssa. Informantit liittivät keskusteluun 

heille molemmille ajankohtaisen asian, elämisen japanilaisessa kulttuuriympäristössä.  

 

Oletan, että informantit eivät ole olleet kielen ja kulttuurin yhteydestä yhtä tietoisia 

asuessaan Isossa-Britanniassa. Kulttuurien näennäinen samankaltaisuus Euroopassa 

mahdollisesti vaikuttaa heidän ajatuksiinsa, joten kielen ja kulttuurin yhteyttä on alettu 

pohtia vasta, kun kulttuuri käy riittävän erilaiseksi. Maisa sanoo tajunneensa äidinkielen 

tärkeyden vasta Japanissa ja on siellä asuessaan alkanut kulttuurin erilaisuuden vuoksi 

miettiä kieltä ja sen merkitystä. Uskoisin, että informanttien diskurssiin vaikuttaa heidän 

tämänhetkinen elämäntilanteensa. Kontekstisidonnaisuus on vahva selonteoissa, joissa 

yhdistyy Japanin kulttuuri, halu päästä oman kulttuurin pariin ja hengähdystauon tarve. 

 

Identiteettidiskurssissa aktivoituivat kaikki informanttien osaamat kielet tavalla tai 

toisella. Suomen kieli ja englannin kieli näyttäytyivät oman identiteetin osana. Maisa 
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koki molemmat itseilmaisun kannalta tärkeiksi kieliksi ja nimesi molemmat 

äidinkieleksi. Englannin kielestä hän puhui kummassakin tapauksessa asettamalla sille 

tiettyjä varauksia, ja lopulta suomen kielen ominaisuuksin verraten. Lisäksi englannin 

äidinkielimääritelmä perustui sanastolliseen hallintaan eli käyttömääritelmään 

välineelliseen lingua franca -merkitykseen. Suomen kielen äidinkielimääritykset taas 

liittyivät samaistumiseen, kulttuuriin ja itseilmaisuun. Sanna ei nimennyt englantia 

äidinkielekseen, mutta osoitti englantia kohtaan tunteita ja sanoi samaistuvansa siihen. 

Hänen tuottamassaan identiteettidiskurssissa on lisäksi erikoista se, että hän osoittaa 

samaistumistaan suomen kieleen ja äidinkieleen sen kautta, miten hän kokee muut kielet 

omalle identeetilleen vieraiksi. Lisäksi hänen identiteetilleen jopa suomen kieli on 

vieras, koska hän ei kohdista siihen tunteita tai koe sitä itselleen merkityksellisenä. 

 

Keskustelun ja haastattelun eroja ei aineistosta noussut samalla tavalla kuin olin 

olettanut. Informantit tuottivat kulttuuridiskurssia yhdessä enemmän kuin yksin, mitä 

selittänee heidän oleskelunsa vieraassa kieli- ja kulttuuriympäristössä. Kaiken kaikkiaan 

aineistosta paistaa läpi kulttuurin kokonaisvaltainen läsnäolo informanttieni 

kielidiskursseissa, ja informantit tuottavat tätä diskurssia jo ennen kuin siitä on 

kysymyksenasetteluissa edes mainittu. Siinä kontrastoituu läntinen ja itäinen – tuttu ja 

vieras – kieli ja siihen yhdistyvä kulttuuri. 

 

Informanttien rakentamat diskurssit olivat ristiriitaisia, ja he saattoivat esimerkiksi 

samassa lauseessa tuottaa sekä identiteetti- että välinediskurssia. Jo aiemmissa 

opinnäytteissä on osoitettu, että yksilön kielitietoisuus ei välttämättä ole kovin 

jäsentynyttä. Tämä lienee yksi selittävä osatekijä omassa työssäni. Toinen selitys – 

ainakin äidinkielen ja suomen kielen kohdalla – on havainto siitä, että äidinkieli ja 

suomen kieli nähdään jokseenkin erilaisina. Tällaisia diskurssivihjeitä tuottaa 

esimerkiksi Sanna, kun hänen selonteoissaan äidinkieli esiintyy ehdottomana 

identiteetin osana, ja suomi taas on kuin mikä tahansa kieli muiden joukossa. 

Informanttien tuottamissa diskursseissa näkyy lisäksi kontekstisidonnaisuus, joka voi 

osaltaan vaikuttaa kielen tilanteisuuteen ja välineellisen diskurssin rakentamiseen. 

 

Työni on laaja ja yksityskohtainen katsaus kahden ulkomailla oleskelevan suomalaisen 

kielidiskursseista. Aiheeni laajeni pro gradu -tutkielman optimipituutta ajatellen ehkä 

liikaakin, kun päätin käsitellä informanttieni kielidiskursseja yleensä, enkä ainoastaan 
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heidän kielellistä identiteettiään. Olen silti tyytyväinen ratkaisuuni, sillä tällä tavalla 

sain mielestäni monipuolisemman kuvan informanttieni kieliajatuksista. Informanttieni 

identiteettidiskurssi onkin mielestäni pikemmin yksi osa ulkomailla oleskelevan 

suomalaisen kielikäsityksistä eikä koko kuva asiasta. Se antaa enemmän tietoa omalla 

paikallaan, yhtenä päädiskursseista. Ainakin omassa työssäni diskurssit antoivat 

tulkintavoimaa toisilleen, ja ne ainakin osittain selittivät toistensa ristiriitaisuutta. Oman 

tutkimukseni tuloksia ei työn kvalitatiivisuuden ja tapausluonteisuuden takia voi 

yleistää. Tutkimukseni tuo kuitenkin lisätietoa ulkomailla oleskelevista suomalaisista: 

ovathan informanttini oleskelleet sekä Euroopassa että länsimaisen kulttuuripiirin 

ulkopuolella. 
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LIITE 1 

 

Haastattelukysymykset 

 

Taustatiedot: 

- Aika, paikka, haastateltava ja haastattelija 

 

Faktat: ajanjaksot ja kontaktit: Lapsuus ja opiskeluaika Suomessa: 

1. Kerro taustoistasi ja lapsuudestasi täällä Suomessa. (Mistä olet kotoisin? Entä 

vanhempasi? Missä olet asunut ja missä käynyt mitäkin koulua?) 

2. Miten ja milloin kiinnostuit japanin kielestä? Miten harrastit sitä? 

 

Opiskeluaika Englannissa: 

1. Miten päädyit lähtemään Englantiin opiskelemaan? Mitkä tapahtumat johtivat 

siihen? Kuinka kauan olit siellä? 

2. Millä kielellä toimit Englannissa? (opiskelussa, vapaa-ajalla, kavereiden kanssa) 

3. Miten paljon käytit siellä suomea/japania/englantia? 

4. Olit opiskeluaikanasi vaihdossa Japanissa Kobessa. Kuinka kauan? Millaista se 

oli? Oliko sinulla vaihtoaikana suomenkielisiä kontakteja Japanissa? Mitä kieliä 

käytit siellä ja kenen kanssa? 

 

Työskentely ja oleskelu Japanissa: 

1. Miten päädyit Japaniin töihin? Milloin aloitit? Kerro vähän työstäsi ja 

työtehtävistäsi. 

2. Käytät suomea myös työssäsi, millaista se on? (päivittäin, viikoittain? ja miten? 

sähköpostilla, puhumalla nettiä käyttämällä?) 

3. Kuvaile eri kielten käyttöä eri tilanteissa. Mitä kieliä käytät vapaa-ajalla? Mitä 

puhut kavereiden kanssa ja mikä vaikuttaa kielen valintaan? 

4. Millaisia jaksoja olet viettänyt Japanissa? (kuinka kauan siellä ja kuinka kauan 

välillä Suomessa?) 

5. Millaisia (miten paljon, kuinka usein) suomenkielisiä kontakteja sinulla on 

Japanissa ollessasi? 

 

 Haastateltavan käsitykset muutoksesta suomen kielessä: 

1. Koetko, että suomen kielesi on saanut vaikutteita/muuttunut ulkomailla 

oleskellessasi? Miten? Mistä sen huomaa? a) sanasto b) puhuttu kieli 

(puhenopeus jne.) c) kirjoitettu kieli d) vieraita muotoja (morfologia) e) 

lauserakenne f) onko helpompi/vaikeampi käyttää? 

2. Mitä arvelet, mikä on syy siihen, että kielesi on muuttunut? (ovatko japani ja 

englanti muuttaneet kieltäsi eri tavalla?) 

3. Muistatko, milloin ja miten havaitsit muutoksia ensi kertaa? 

4. Millaisia mahdollisia vaikutuksia ajallasi Englannissa/Japanissa oli mielestäsi 

sinun suomen kieleesi? Onko niissä eroa? 

 

Haastateltavan kokemuksia muutoksesta suomen kielessä: 

1. Onko sinulle huomautettu kielestäsi kotimaassa? Mitä sinulle on sanottu? 

2. Onko sinulla (nykyisin) jotain vaikeuksia suomen kielen kanssa? Mistä arvelet 

niiden johtuvan? 



 

3.  Onko jotain tilanteita tai kielenkäyttötapoja, missä koet suomen kielen taitosi 

riittämättömäksi/puutteelliseksi tai et osaa ilmaista itseäsi kunnolla? 

(erikoisempi sanasto, sanonnat, sananselityspelit, viralliset tilanteet…) 

4.  Olet kertonut, että olet toisen japanissa asuvan suomalaisen kanssa pohtinut 

kieltä. Mitä olette pohdiskelleet? 

 

 

Kielellinen identiteetti: 

1. Kerro tämänhetkisestä suhteestasi suomen kieleen ja japanin kieleen. Miten 

vertailisit näitä kieliä? (entä miten suhteuttaisit ne englannin kieleen?) 

2. Onko jokin kieli sinulle tärkeämpi tai läheisempi? Miksi? 

3. Mitä suomen kieli merkitsee sinulle nyt kun olet asunut pitkään ulkomailla? 

(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. Vaikuttavatko vieraat kielet mielestäsi ajatteluusi? Miten? Entä millä kielellä 

ajattelet? 

 

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 vieraan 

kielen sijaan? 

4. Millainen suhde sinulla on japaniin ja englantiin vieraina kielinä, ovatko ne 

erilaisia? 

5. Oletko keskustellut japanilaisten kanssa suomen kielestä/kielistä yleensä? Mitä 

olette keskustellut tai mitä olet kertonut heille? 

 

 

 

 



 

LIITE 2 

 

Gradu: keskustelun aiheet 

 

 

 

1. Miten kasvattaisit lapsesi kielellisesti? (mitä kieltä opettaisit, mitä kieltä 

puhuttaisiin kotona, millä kielellä koulutus, mitä ajattelet monikielisyydestä, 

puhuisitko useampaa useampaa kieltä lapsellesi, minkäkielistä kirjallisuutta, 

kulttuuri, tv, media, millä kielellä haluaisit lasten puhuvan keskenään) MIKSI? 

 

2. Mikä on äidinkieli? Onko se helppo määritellä? Oletko yksikielinen vai 

monikielinen? 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, lingua 

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? (Tätä kysymystä ei kysytty) 

 

8. Onko ruotsin kielen opiskelu Suomessa tärkeää? miksi, miksi ei? 



 

LIITE 3 

 

Litterointimerkit: 

 

. virkkeeksi tulkittava jakso 

, tauko 

((tauko)) pitkä, useita sekunteja kestävä tauko 

? nouseva intonaatio 

heti (alleviivaus) sanan tai tavun painotus  

AHA (kapiteelit) äänen voimistaminen 

◦niin◦ ympäristöä vaimeampaa puhetta 

si- sana jää kesken 

(-) sana, josta ei ole saatu selvää 

(--) pitempi jakso, josta ei ole saatu selvää 

££ hymyillen lausuttu jakso 

@@ äänen laadun muutos 

s(h)ana nauraen lausuttu sana 

((nauraa)) litteroijan kommentteja tai selityksiä tilanteesta 

-  poisjätetty sana 

- - pitempi poistettu jakso 

  



 

LIITE 4 

 

Esimerkkejä litteraatista 

 

Sannan haastattelu: 

S(h): et mul saattaa kestää hetken aikaa et mun täytyy miettiä et mitem mä ilmasen 

sen, ja ku mä yleisesti ottaen siinä kohassa alan sitte selittää sitä asiaa. et kum mä oon 

joutunu niin hirveesti kum mä menin Japaniin, nii selittämään, että mitä sanaa mä etsin, 

että mä saan niitä lauseita tehtyä. nii se on periaattees siirtyny mun suomenki kielee, 

et sit mä, jos siin ov vaa jollain yhellä sanalla japanilaine kuvaa asiaa  

H: mm 

S(h): eli jos se vaik sanoo että soba 

H: mm-m 

S(h): että miltä soba maistui, niim mä osaan sej jo niinku nopeesti tota ni suomeks 

alkaa sanoo et, nii, et ne harmaat kylmät nuudelit mitä te söitte keskivikkona 

kahestoist neljättä, nii miltä ne maistui. 

H: ((nauraa)) 

S(h): nii siis onhan mulla sellasii, ja siis, sillä tyylil mun niinku pää toimiiki et kun ne 

kysyy noita tollasia niim mä selitän niille mul-, mä tiiän jo, et ne ei ymmärrä, et 

suomalainen ei ehkä ymmärrä. näitä s-, näitä ja noita sanoja 

H: mm 

S(h): niim mä pystyn jo siinä kohassa, niille niinku tota ni, tarjoamaan sitä, että, 

pidemmän selityksen. e- mut siinä oj jo niinku valmistautunus siihej ja, nii. useim mä 

kumminkin osaan, kaiketi, omasta mielestäni, arvioidas sen, et mitä se, osa-, toinen 

osapuoli tietää, ja mitä se ei tiedä. niim mä osaaj jo tarjota siihen samantien niitä tota 

ni selityksiä, et mit- mitä nyt niinku etsitään. 

 

 

Maisan haastattelu: 

 

H miltä susta tuntu sillo ku sää (.) olit niinkun 

M(h): *mm* 

H: niitä aikoja Suomessa tai 

M(h): mm 

H: jo- (.)niin miltä susta tuntu käyttää suomen kieltä sillon 

M(h): ömm (.)yhmmmh (.) ähm parit eka päivää? (.) se oli hirveen hankalaa niinku 

nytteki ni mul_ei tuu se suomen öö kielioppi ja ne sanat ei ei tuu 

H: mm 

M(h): niin kun (.) öö (narinaa) (.) s- s(h)ill(h)ai n(h)iin k(h)un n(h)e p(h)it(h)äis 

t(h)ulla? (.) mut sit tota (.) ehkä siin kolmanten päivänä ni kaikki puhe jo (.) sujuu  

H: mm 

M(h): ihan hyvin ja näin ja se tuntuu @se tuntuu niin ihanalle@ 

H: aha(h)a ((nauraa)) 

M(h): ja se on vaa niin (.) siis kun ei ei tarvi just ajatella sitä että (.) et et mitenkä 

pitäis puhua? ettei loukkaa sitä toista ja sit *niinku* £kaikki kaikki mitä sie 

sanot niin-nin (.) ö- (.) ymmärretään£ 

 



 

Informanttien keskustelu: 

 

S(k): se on sit siit mennää iha toisee (.) keskusteluu. (.) mut niinku muv vanhemmat on 

molemmat suomalaisii mut kasvatettii (.) Suomessa mä puhuin suomea (.) se oli (.) 

suomi on mun äidinkieli. 

M(k): mul_on taas sillein mie voin sanoo et mulla on kaks äidinkieltä et mul_on 

synnynnäinen äidinkieli ja sit mulla on englanti. (.) koska mie koen et mie pystyn 

kummallakin niin (.) n- se sanavarasto on (.) hyvin laaja (.) mul ei okeestaa englannista 

ei oo sillei (.) et vaik se on (.) sillei niinku opittu kieli et mie en oo oppinu sitä 

H?: mm 

S(k): mm 

M(k): per- perheessä (.) niin. (.) niin-nin (.) mul ei oo oikeestaa sellasii sanoja mitä mie 

en  

S(k): niinku (.) vanhemmilta 

M(k): tiiä englanniks 

S(k): *mm*  

M(k): et tota (.) mie koen taas et mul on niinku synnynnäinen äidinkieli se mikä on 

niinku sidoksis siihen mun (.) niinku siihem mun synnynnäisee kulttuurii (.) suomee? (.) 

mut sit mulla on myöski toinen ä- toinen äidinkieli joka on se englanti. (.) jonka 

mie_oon tota (.) (maiskaus) ööm (.) acquired? 

S(k): joo 

 

 

 


