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1. JOHDANTO 

 

 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 

 

Tutkin pro gradu -työssäni unkarinsuomalaisten kielellistä ja kansallista identiteettiä.  

Kiinnostuin aiheesta ollessani Unkarissa Erasmus-vaihdossa kevätlukukaudella 2010. Jo 

lyhyt oleskelu vieraassa kieliympäristössä sai minut miettimään äidinkielen merkitystä 

ja suhdettani siihen eri tavalla kuin ennen. Sanoilla leikkiminen ei onnistunut vieraalla 

kielellä yhtä hyvin kuin äidinkielellä, ja joskus huomasin kaipaavani suomenkielisiä 

sanoja tai sanontoja tunteideni ilmaisemisen tueksi. 

 

Vaihtoon lähtiessäni osasin vain unkarin alkeet. Vähitellen aloin kuitenkin hieman ym-

märtää unkarilaista kämppäkaveriani sekä metrossa, kadulla ja kaupassa kuulemaani 

unkarin kieltä, vaikka en yleensä osannutkaan vastata unkariksi. Suuren osan ajasta vie-

tin muiden vaihto-opiskelijoiden kanssa englantia puhuen ja huomasin välillä myös ajat-

televani osittain englanniksi. Elin siis kielten välitilassa: puhuin englantia, kuuntelin 

unkaria ja ajattelin suomeksi tai englanniksi. Välillä tuntui, että kielet sekoittuivat kes-

kenään ja pirstaloituivat: puheessani oli sekaisin eri kielten kielioppia ja sanastoa. Sa-

malla tunsin koko ajan, että jotain minusta jäi välittymättä muille, kun en voinut käyttää 

äidinkieltäni. Myös suhteeni Suomeen ja suomalaisuuteen tuli itselleni uudella tavalla 

näkyväksi. 

 

Tämä kokemus sai minut pohtimaan, miten pitkään vieraassa kieliympäristössä asuneet 

suhtautuvat kieleen ja kansallisuuteen: mitä kieltä he käyttävät eniten, millä kielellä he 

ajattelevat, mikä kieli tuntuu tärkeimmältä ja mihin kansaan he kokevat kuuluvansa – eli 

toisin sanoen millainen on heidän kielellinen ja kansallinen identiteettinsä. Aihe on 

kiinnostanut minua jo aiemmin kuunnellessani ruotsinsuomalaisten sukulaisteni pohdin-

toja suhteestaan suomen ja ruotsin kieliin. Tutkimuskohteekseni valikoituivat kuitenkin 

unkarinsuomalaiset, koska ruotsinsuomalaisia on jo tutkittu ja koska itsekin asuin lyhy-

en ajan Unkarissa. Lisäksi on mielenkiintoista selvittää, mitä unkarinsuomalaiset ajatte-

levat suomen ja unkarin kielisukulaisuudesta. 
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Tässä tutkielmassa pyrin selvittämään, millä tavalla informanteikseni valikoituneet un-

karinsuomalaiset kuvaavat suomalaisuutta ja unkarilaisuutta sekä suomen kieltä ja unka-

rin kieltä ja millaisia merkityksiä he niille antavat. Lopuksi hahmottelen, millaisia iden-

titeettejä vastaajien tuottamassa diskurssissa muodostuu. Tutkielmani ei tarjoa yleistet-

tävää tietoa identiteetistä, ulkosuomalaisista tai unkarinsuomalaisista. Tekemäni ha-

vainnot koskevat ainoastaan informanttieni kielellistä ja kansallista identiteettiä ja hei-

dän käsitystään siitä sillä hetkellä, kun he ovat kyselyyni vastanneet. 

 

Globalisaation myötä ihmiset muuttavat entistä enemmän maasta toiseen ja kohtaavat 

vieraista kulttuurista tulevia ja vierasta kieltä puhuvia myös kotimaassaan (Hall 1999: 

57–58). Muutto toiseen maahan on usein hyppy tuntemattomaan, sillä uudessa koti-

maassa kieli, kulttuuri ja tavat saattavat poiketa siitä, mihin on tottunut. Maahanmuutto 

kyseenalaistaa oman kielen, kulttuurin ja identiteetin. (Saari 1999: 266.) Suomalainen 

maastamuuttaja kohtaa ulkomailla vieraan kulttuurin lisäksi tilanteen, jossa oma äidin-

kieli on vähemmistökieli (Mantila 2003: 11). Ihmisten lisääntynyt liikkuvuus ja kulttuu-

rien väliset kontaktit tekevät identiteettitutkimuksesta ajankohtaista ja kiinnostavaa. 

Myös suomalaisuus ja suomen kielen asema ovat nousseet keskustelun aiheeksi uuden 

poliittisen, historiallisen ja kulttuurisen tilanteen myötä (Mantila 2001: 368).  

 

 

1.2. Tutkielman laadullisuus ja tutkijan positio 

 

Koska tutkimuskohteenani on kielen ja identiteetin suhde, tutkielmani kuuluu sosioling-

vistiikan alaan (Nuolijärvi 2000: 18). Tutkielmani on laadullinen eli kvalitatiivinen tut-

kimus. Kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu tutkielmaani paremmin kuin kvantitatiivi-

nen, sillä tutkielmani keskittyy informanteikseni valikoituneisiin yksittäisiin henkilöihin 

sekä heidän kielelliseen ja kansalliseen identiteettinsä liittyviin syy-seuraussuhteisiin. 

Tutkielmaani voi pitää myös tapaustutkimuksena, sillä tavoitteenani on enemmän tutkit-

tavan asian ymmärtäminen kuin sen yleistäminen (ks. Metsämuuronen 2006: 88–91).  

 

Laadullista tutkimusta on kritisoitu siitä, että se perustuu tutkijan omaan intuitioon ja 

tulkintaan (Metsämuuronen 2006: 82). Myös omaa tutkimusaineistoni olisi osittain 

mahdollista luokitella ja tulkita eri tavoin kuin itse teen. Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkijan asema on eri tavalla keskeinen kuin tilastollisessa tutkimuksessa (Eskola & 
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Suoranta 1996:14). Oma taustani suomen kielen opiskelijana luo minulle väistämättä 

tietynlaisen tavan ajatella kielestä ja sen merkityksestä. Myös omat vaihto-oppilasajan 

kokemukseni unkarinsuomalaisuudesta voivat vaikuttaa siihen, millaiseen kyselylo-

makkeen laadin ja miten luen vastauksia. Pyrin kuitenkin analyysissäni osoittamaan, 

miten olen päätynyt niihin johtopäätöksiin jotka teen ja perustelemaan päätelmäni run-

sailla aineistoesimerkeillä. 

 

 

1.3. Ulkosuomalaiset 

 

Maiden välistä muuttoliikettä on ollut aina, ja Suomestakin on viime vuosisatojen aika-

na muuttanut ulkomaille yli 1 300 000 henkilöä. Tarkkoja lukumääriä on mahdotonta 

esittää, sillä eri maiden kriteerit kansallisuudelle vaihtelevat, ja myös valtioiden rajat 

ovat aikojen kuluessa muuttuneet. Joka tapauksessa Suomen rajojen ulkopuolella asuu 

yli 1,2 miljoonaa suomalaista, jos lukuun otetaan myös kolmannen ja sitä useamman 

polven jälkeläiset. Suurinta siirtolaisuus Suomesta on ollut Ruotsiin, Venäjälle ja Yh-

dysvaltoihin. (Jönsson-Korhola 2003: 9–12.) Yhdysvaltoihin lähti suuri määrä siirtolai-

sia ennen sotia, ja vastaavasti Ruotsiin muutettiin joukolla sotien jälkeen (Jönsson-

Korhola 2003: 19).  

 

Eri puolilla maailmaa elävät suomalaisvähemmistöt ovat syntyneet eri aikoina ja eri 

syistä. Heistä käytetään yhteisesti nimitystä ulkosuomalaiset. Sanalla viitataan ulko-

mailla asuviin nykyisiin tai entisiin Suomen kansalaisiin ja myös heidän jälkeläisiinsä, 

jos nämä haluavat säilyttää suomalaisuutensa. Ulkosuomalaiset eivät ole yhtenäinen 

joukko, eikä edes samassa maassa asuvilla suomalaistaustaisilla asukkailla välttämättä 

ole yhteenkuuluvuuden tunnetta tai tarvetta sille. (Jönsson-Korhola 2003: 15.) Myös 

Unkarissa asuvat suomalaiset ovat hyvin hajanainen joukko, enkä oleta heillä olevan 

ryhmäidentiteettiä. Nimitän tutkielmassani informanttejani unkarinsuomalaisiksi ja tar-

koitan tällä Suomessa syntyneitä ja Unkariin joko väliaikaisesti tai pysyvästi muuttanei-

ta henkilöitä. Toisen polven unkarinsuomalaiset jätän tutkielmani ulkopuolelle. 
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1.4. Unkarinsuomalaiset 

 

Unkari on lähes yksikielinen maa, sillä 98 prosenttia maan asukkaista puhuu unkaria 

ensimmäisenä kielenään. Unkaria puhutaan myös vähemmistökielenä monissa Unkarin 

naapurimaissa. Maailmanlaajuisesti unkarin kielellä on noin 15 miljoonaa puhujaa, ja 

unkari on suurin suomalais-ugrilainen kieli. Unkarin suurimmat vähemmistöt ovat ro-

manit, saksalaiset ja kroatialaiset. Unkari on ollut virallisen kansalliskielen asemassa 

vuodesta 1844. (Medgyes & Miklósy 2005: 22–32, 72.) 

 

Unkarissa asuvista suomalaisista ei ole toistaiseksi saatavilla tutkimustietoa. Pysyvästi 

heitä on Suomen suurlähetystön arvioiden mukaan 400–500, ja osan vuodesta maassa 

viettäviä suomalaisia on lisäksi satoja (Unkarin Suomen suurlähetystön kotisivut). Un-

kariin ei ole suuntautunut samanlaista suomalaisten joukkomuuttoa kuin Ruotsiin ja 

Yhdysvaltoihin, vaan muuttajat ovat olleet yksittäisiä. Muuttamisen syyt ovat varmasti 

moninaiset. Suomessa asuvia unkarilaisia tutkinut Magdolna Kovács (2011: 131–132) 

luettelee Suomeen muuttamisen syiksi henkilökohtaiset kontaktit, rakkauden, kirkolliset 

ja kulttuuriset kontaktit, taloudelliset syyt sekä kielisukulaisuuden. Samankaltaisten 

syiden uskon olevan myös unkarinsuomalaisten Unkariin muuton taustalla, ja aineistoni 

tukee tätä oletusta. Lisäksi moni informanteistani on muuttanut Unkariin töihin tai opis-

kelemaan. Unkarin liityttyä Euroopan unioniin vuonna 2004 työperäinen muutto maiden 

välillä kasvaa entisestään (Kovács 2011: 131).  

 

Suomen ja Unkarin välillä on kaukaiseen kielisukulaisuuteen pohjautuva erityinen suh-

de. Kiinnostus yhteiseen kielelliseen esihistoriaan johti kulttuurisen kanssakäymisen 

alkamiseen 1800-luvulta lähtien (Kovács 2011: 128). Virallinen kulttuurinvaihto Suo-

men ja Unkarin välillä alkoi 1920- ja 1930-luvuilla, jolloin kehittyivät suomalais-

ugrilaiset kulttuurikongressit ja oppilasvaihto (Nagy 1984: 11). 1950-luvulla yhteistyö 

edelleen syveni, ja suhteiden välittäjäksi syntyi Suomi-Unkari Seura. Tuolloin solmittiin 

myös maiden välinen kulttuurisopimus, ja kulttuurisuhteet ovat johtaneet myös valtiolli-

seen kanssakäymiseen. (Numminen 1984: 19–22.) Unkarissa asuvien suomalaisten kes-

kinäistä yhteydenpitoa edistää Unkarin suomalaiset -yhdistys, joka ylläpitää myös Suo-

mi-koulua. Yhdistys järjestää yleisötapahtumia ja julkaisee sähköistä viikkokirjettä, 

jolla on noin sata lukijaa. Budapestissa toimii myös suomalaisen kulttuurin, talouden ja 

tieteen keskus Finnagora, joka järjestää erilaisia tapahtumia. 
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Kovács (2011: 132) arvelee, että Suomessa asuvien unkarilaisten haluun ylläpitää unka-

rilaista identiteettiä on vaikuttanut tietoisuus kielisukulaisuudesta, jonka on usein ajatel-

tu olevan myös geneettistä sukulaisuutta. Uskon, että sama voi päteä myös unkarinsuo-

malaisiin. Omien kokemusteni mukaan suomalaisiin suhtaudutaan Unkarissa hyvin po-

sitiivisesti ja kielisukulaisuudesta ollaan kiinnostuneita. Myös aineistoni tukee tätä ha-

vaintoa. Tämä tietysti voi osaltaan edesauttaa Unkarissa asuvien suomalaisten halua 

ylläpitää omaa suomalaisuuttaan. 

 

 

1.5. Työn eteneminen 

 

Seuraavassa luvussa luon katsauksen aikaisempiin kielellistä identiteettiä koskeviin tut-

kimuksiin ja esittelen tutkielmani kannalta tärkeinä pitämiäni käsitteitä. Luku 3 koostuu 

aineistoni sekä aineistonkeruumenetelmäni esittelystä sekä katsauksesta diskurssiana-

lyysiin, jota käytän tutkimusmenetelmänäni. Luvussa 4 käyn läpi aineistoani ja ana-

lysoin aineistoesimerkkejä diskurssianalyysin keinoin kielellisen ja kansallisen identi-

teetin näkökulmasta. Luvussa 5 pyrin muodostamaan kokonaiskuvan aineiston perus-

teella hahmottuvasta informanttien kielellisistä ja kansallisista identiteeteistä sekä erilai-

sista identiteettistrategioista. Viimeinen luku koostuu tulosten tarkastelusta ja pohdin-

nasta. 
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

 

2.1. Aikaisempia tutkimuksia 

 

Ulkosuomalaisia on tutkittu melko paljon (ks. esim. Korkiasaari 1989), mutta identiteet-

titutkimus tarjoaa aiheeseen tuoreen näkökulman. Identiteettiä on tutkittu useista eri 

näkökulmista, mutta kielen kannalta ja kielitieteen näkökulmasta tutkimusta ei kuiten-

kaan ole tehty vielä paljon (Grünthal 2009: 265–266). Tämä on yllättävää, sillä kieltä 

pidetään keskeisenä osana yksilön identiteettiä ja kansallista identiteettiä (Heikkinen & 

Mantila 2011: 91). Ulkosuomalaisten kieli-identiteetistä ei ole väitöskirjatasoista tutki-

musta, mutta esimerkiksi Sanna Iskanius (2006) on tehnyt väitöskirjan Suomen venä-

jänkielisten maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetistä. Tutkimus on pääasiassa 

kvantitatiivinen, kun taas oma pro gradu -työni on kvalitatiivinen tutkimus. Iskaniuksen 

väitöskirjan teoreettinen osuus tarjoaa silti arvokasta lähdeaineistoa omaan tutkimuk-

seeni. 

 

Magdolna Kovács (2011) on tutkinut Suomessa asuvia unkarilaisia ja Boglárga Straszer 

(2011a, 2011b) vastaavasti Ruotsissa asuvia unkarilaisia etnisen ja kielellisen identitee-

tin näkökulmasta. Identiteettiin paneudutaan osittain myös Johanna Vaattovaaran (2009) 

pellolaisnuorten puhekieltä ja mielenmaisemaa käsittelevässä väitöskirjassa. Kyseessä 

on murretutkimus, mutta koska yksilön tai ryhmän identiteetti muodostuu meidän ja 

muiden välisestä jaosta (ks. esim. Hall 1999), ei murrealueisiin liittyvä identiteettitutki-

mus välttämättä eroa ratkaisevasti esimerkiksi maahanmuuttajien kieli-identiteetin tut-

kimuksesta. Murreidentiteettiä ja kielen ja identiteetin suhdetta ovat tutkineet myös 

esimerkiksi Pirkko Nuolijärvi (1986) ja Harri Mantila (2004). 

 

Oulun yliopistossa on professori Helena Sulkalan johdolla tehty ulkosuomalaisten kieli-

identiteettiin liittyviä suomen kielen pro gradu -tutkielmia. Esimerkiksi Tiina Polvi 

(2007) on tutkinut britanniansuomalaisia ja Tiina Vallo (2007) vironsuomalaisia. Lisäk-

si Laura Arola (2004) ja Marita Tuomikoski (2006) ovat tarkastelleet pro gradu -

tutkielmissaan meänkielisten kieliasenteita ja Anna-Kaisa Räisänen (2006) kveenien 

kielellistä identiteettiä. Tiina Polven (2007) pro gradu -työ käsittelee britanniansuoma-

laisten kansallista ja kielellistä identiteettiä. Polven mielenkiintoisin tutkimustulos on 
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havainto siitä, että informantteina toimineet britanniansuomalaiset viittaavat britteihin 

aina pronomineilla he tai ne, eli he eivät katso itse kuuluvansa samaan ryhmään kuin 

britit. Tiina Vallon (2007) pro gradu -työ käsittelee vironsuomalaisten opiskelijoiden 

kielellistä akkulturaatiota ja identiteettiä. Vallon tutkimuksen yhtenä sivujuonteena on 

virolaisten ja suomalaisten kielisukulaisuuden merkitys vironsuomalaisille ja kielisuku-

laisuuden mahdollinen vaikutus identiteettiin. Vallon havaintojen mukaan kielisukulai-

suudella ei ole identiteettifunktiota. Arolan (2004) havaintojen mukaan nuorten suhtau-

tuminen meänkieleen on ristiriitaista, eivätkä kieltä osaavat välttämättä halua puhua sitä, 

vaikka toisaalta tiedostavatkin kielen merkityksen alueelliselle identiteetille.  

 

Oulun yliopistossa on toiminut professori Harri Mantilan johdolla myös tutkimusprojek-

ti Tietoisuus, kieli ja identiteetti, jonka puitteessa on valmistunut useita artikkeleita ja 

pro gradu -tutkielmia (Mantila 2005: 303). Näistä lähimpänä omaa tutkielmaani sekä 

aiheeltaan että toteutustavaltaan on Matti Reinikan (2007) ruotsinsuomalaisten suhtau-

tumista suomen kieleen käsittelevä pro gradu -tutkielma, jonka aineisto on kerätty kyse-

lylomakkeen avulla. Reinikan havaintojen mukaan erityisesti ensimmäisen polven ruot-

sinsuomalaiset kokevat suomen kielen osaamisen tärkeäksi. Myöhemmän polven ruot-

sinsuomalaisille taito ei Reinikan tutkimuksen mukaan ole yhtä tärkeä.  

 

Lisäksi Liisa Häkkilä (2002) on tutkinut ulkomailla asuneiden suomalaisnuorten käsi-

tyksiä suomen kielestä ja suomalaisuuden merkityksestä ja Marjukka Lappalainen 

(2002) Yhdysvalloissa asuneiden suomalaisten käsityksiä suomen kielestä. Häkkilän ja 

Lappalaisen havaintojen mukaan heidän tutkimusaineistonsa informantit eivät ole syväl-

lisesti tietoisia kielen merkityksestä itselleen. Maria Tyni (2003) puolestaan on tarkas-

tellut yliopisto-opiskelijoiden ajatuksia suomen kielen merkityksestä.  

 

 

2.2. Identiteetin käsite 

 

Kielitoimiston sanakirjan (KS) määritelmän mukaan identiteetti tarkoittaa ominta ole-

musta, ominaislaatua, yksilöllisyyttä ja henkilöyttä (KS s. v. identiteetti). Sanakirjan tai 

arkikielen määritelmät eivät kuitenkaan riitä kattamaan identiteetin moni-ilmeistä mer-

kitystä. Identiteetti liittyy kysymykseen kuka minä olen, ja tämä kysymys on tullut en-

tistä ajankohtaisemmaksi erityisesti 1990-luvulta lähtien. (Kaunismaa 1997: 39.)  
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Identiteettitutkimus on monitieteistä ja käsitteet ja määritelmät vaihtelevat eri tieteen-

aloilla. Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että identiteetin käsitettä on vaikea määritellä ja 

vaikea tutkia. Ristiriitaisista näkemyksistä huolimatta identiteetin käsitettä pidetään 

välttämättömänä ja identiteettitutkimusta tärkeänä: sen avulla voidaan selvittää sellaisia 

ryhmien välisiin suhteisiin vaikuttavia seikkoja, jotka muuten jäisivät selvittämättä. 

(Liebkind 1988: 62.) Yksi tunnetuimpia identiteetin tutkijoita on britannianjamaikalai-

nen kulttuurintutkija Stuart Hall. Hallin mukaan identiteettikeskustelu käy vilkkaana, 

koska esimerkiksi luokkaan, sukupuoleen tai etnisyyteen liittyvät identiteetit ovat yh-

teiskunnallisten muutosten seurauksena rappeutumassa. Tilalle on tulossa uusia identi-

teettejä, jotka sirpaloittavat yksilöä. (Hall 1999: 19–20.)  

 

Kokemus johonkin ryhmään kuulumisesta on tärkeä osa ihmisyyttä ja itsensä määrittä-

mistä (Straszer 2011b: 62). Johonkin kansaan kuuluminen ja yhteinen äidinkieli ovat 

omalta osaltaan merkittäviä ryhmää ja yksilöä määritteleviä tekijöitä. Usein kansalli-

suuden ja äidinkielen rooli korostuu entisestään, jos ihminen muuttaa toiseen maahan 

vierasta kieltä puhuvan yhteisön pariin. Silloin yksilön kansallinen ja kielellinen identi-

teetti tulee eri tavalla näkyviksi ja ehkä myös kyseenalaistetuksi. (Iskanius 2006: 61.) 

Kielitieteilijä Ferdinand de Saussuren mukaan sanat yö ja päivä eivät itsenäisinä sanoina 

merkitsisi mitään, vaan merkityksellisyys muodostuu niiden välisen eron kautta. Stuart 

Hallin mukaan vastaavasti voi ajatella, että esimerkiksi kansalliset kulttuurit muodosta-

vat käsityksen itsestään ja identiteetistään vertaamalla itseään toisiin kulttuureihin. (Hall 

1999: 81–82.) Tästä muodostuu meidän ja muiden diskurssi, joka on keskeinen identi-

teetin käsitteen hahmottamisen lähtökohta. Meitä ei ole ilman muita. 

 

Käsitys identiteetistä on muuttunut ajan kuluessa. Hall erottelee karkeasti kolme hyvin 

erilaista eri aikoina vallalla ollutta identiteettinäkemystä: valistuksen subjekti, sosiolo-

ginen subjekti ja postmoderni subjekti. Valistuksen subjekti perustui käsitykseen järke-

västä ja tietoisesta yksilöstä, jonka perimmäinen olemus pysyi koko elämän ajan muut-

tumattomana. Sosiologisen subjektin näkemyksessä heijastuu jo modernin maailman 

kasvava mutkikkuus: identiteetti muotoutuu jatkuvassa dialogissa ulkopuolisen maail-

man kanssa. Nykykäsityksen mukaisella postmodernilla subjektilla ei nähdä lainkaan 

olevan pysyvää tai kiinteää identiteettiä, vaan se voi ottaa eri identiteettejä eri aikoina ja 

identiteetit muuttuvat jatkuvasti. Identiteetti muotoutuu ajan kuluessa tiedostamattomis-
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sa prosesseissa, ja minuuden eri puolista pyritään rakentamaan yksi kokonaisuus. (Hall 

1999: 21–23, 39.) 

 

 

2.3. Kollektiivinen ja yksilöllinen identiteetti 

 

Karmela Liebkindin mukaan tärkeimpiä identiteetin sisällön hahmottamiseen pyrkivä 

jaotteluja on identiteetin jako sosiaaliseen ja henkilökohtaiseen identiteettiin (Liebkind 

1988: 66). Sama ajatus on myös Harri Mantilan (2011) laatiman kielellisen identiteetin 

nelikentän taustalla. (TAULUKKO 1.)  

 

TAULUKKO 1. Kollektiivinen ja yksilöllinen kielellinen identiteetti (Mantila 2011). 

 Kollektiivinen identiteetti Yksilöllinen identiteetti 

Kielenulkoiset muuttujat Valtio, kansa, heimo, tie-

toinen kielipolitiikka. 

Yksilön kielelliset elämä-

kerrat, identiteettistrategiat. 

Kielensisäiset muuttujat Miten kieli koodaa fyysistä 

ja kulttuurista ympäristöä 

Tunteiden ja järjen kieli, 

äidinkieli ja muut kielet 

minuuden rakentajina 

 

Ihmisen identiteetti koostuu yleisistä ja yksilöllisistä piirteistä. Yleisillä piirteillä tarkoi-

tetaan yksilön siteitä kulttuuriin ja sosiaalisiin ryhmiin. Yksilölliset piirteet puolestaan 

ovat niitä ominaisuuksia, jotka erottavat hänet muista saman ryhmän jäsenistä. (Lieb-

kind 1988: 66.) Mantilan nelikenttä kuvaa kielellisen identiteetin kollektiivisia ja yksi-

löllisiä puolia. Kollektiivisen ja yksilöllisen kieli-identiteetin muovautumiseen vaikutta-

vat sekä kielenulkoiset että kielensisäiset tekijät. Esimerkiksi valtion harjoittama kieli-

politiikka ja yleinen suhtautuminen vähemmistökieliin vaikuttavat yhteisön kollektiivi-

seen identiteettiin ja käsitykseen itsestään ja asemastaan yhteisönä. Myös kielessä itses-

sään on ainesta, joka kertoo kielen puhujista ja muokkaa näin yhteisön kollektiivista 

identiteettiä. Tällaisia kielensisäisiä muuttujia ovat esimerkiksi lainasanakerrostumat. 

(Mantila 2011.)  

 

Yksilöllistä kieli-identiteettiä muokkaa yksilön identiteettistrategia eli tietoinen valinta 

siitä, missä määrin hän haluaa säilyttää tai olla säilyttämättä oman kielensä. Esimerkiksi 

kielivähemmistöön kuuluva saattaa tietoisesti tai tiedostamattaan pyrkiä piilottamaan 
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taustansa, korostaa sitä tai suhtautua asiaan neutraalisti. Kieli-identiteetin kannalta on 

merkitystä myös yksilön kielellisellä elämäkerralla eli sillä, missä elämän vaiheissa hän 

käyttää mitäkin kieltä. (Lindgren 2000, Mantila 2011.) Kielensisäiset tekijät näkyvät 

erityisesti kaksikielisten identiteetin rakentajana: jos yksilöllä on useampi kieli, yksi 

niistä on usein tunteiden kieli ja muut järjen kieliä. Esimerkiksi monille tornionlaakso-

laisille ruotsi on virallisten yhteyksien kieli ja suomi yksityisen elämän kieli. (Winsa 

1998: 68.) 

 

Mantilan (2011) mukaan kollektiivinen identiteetti on pysyvämpi kuin yksilöllinen 

identiteetti. Yksilöllinen identiteetti muuttuu herkemmin, koska se perustuu yksilön 

omiin kielellisiin valintoihin ja asenteisiin. Kollektiivisessa identiteetissä on uusinnetta-

va ydin, joka ei muutu yhtä helposti. Saksalaisen filosofin Herderin mukaan tämä muut-

tumaton ydin koostuu folkloresta, kansankielestä ja tapakulttuurista (Kaunismaa 1997: 

45). Kollektiivinen identiteetti muodostuu niistä piirteistä, joita ryhmä pitää yllä jäsen-

tensä vaihtumisesta huolimatta (Anttila 2007: 27). Kollektiivinen identiteetti on lähellä 

stereotypian käsitettä: esimerkiksi käsitys tyypillisestä suomalaisuudesta on peräisin 

vanhoista tarinoista ja määritelmistä, joita toistetaan ja uusinnetaan.  

 

 

2.4. Identiteetin diskursiivisuus 

 

Identiteettitutkimus on monitieteistä, ja eri tieteenaloilla käsitys identiteetistä on erilai-

nen. Tässä tutkielmassa näkökulma on diskursiivinen. Diskursiivinen lähestymistapa 

korostaa sitä, että identiteetit muodostuvat vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Yk-

silön käsitys omasta itsestä on subjektiivinen kokemus, mutta siihen vaikuttavat ja sitä 

muokkaavat ympäröivät sosiaaliset kontekstit. Kieli on merkittävässä roolissa: kieli aja-

tellaan identiteetin tulkiksi, ja sen avulla identiteettiä ilmaistaan ja siitä neuvotellaan. 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 63–64.) Näin ollen kielenkäyttöä tutkimalla voidaan 

saada tietoa identiteeteistä, ja diskursiivinen lähestymistapa sopii siten oman tutkimuk-

seni lähtökohdaksi.  

 

Diskursiivisen lähestymistavan mukaan identiteetti ei ole koskaan valmis, vaan se on 

jatkuvasti prosessissa ja muotoutuu diskursseissa (Hall 1999: 248–251). Kollektiivinen 

identiteetti rakentuu myyteistä eli kertomuksista, ilmaisutavoista, symbolisista merkeis-
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tä ja tavoista. Suomalaisuutta kuvaillaan liittämällä siihen esimerkiksi käsitteet sauna, 

sisu, Kalevala, talvisota ja Sibelius. Kollektiiviset identiteetit ja niihin liittyvät symboli-

set koodit muotoutuvat historiallisesti pitkän ajan kuluessa. Niihin liittyvät myytit syn-

tyvät osin sattumanvaraisesti, mutta ne ilmaisevat tärkeitä asioita ihmisten yhteenkuulu-

vuudesta. (Kaunismaa 1997: 42–43.) Myös kansalliskirjallisuuden klassikot ja tietyt 

arkkitekstit vaikuttavat siihen, millaisten asioiden ajatellaan olevan kansan ominaisuuk-

sia ja erityispiirteitä. Näistä tarinoista ja tavoista puhua yksilö voi tietoisesti tai tiedos-

tamattaan valita itseään kuvaaviksi ne, jotka häntä eniten miellyttävät. (Mantila 2011.)  

 

 

2.5. Kansallinen identiteetti kollektiivisena identiteettinä 

 

Sosiaalinen identiteetti muodostuu minäkäsityksen eri osa-alueista, joita nimitetään 

muun muassa etniseksi identiteetiksi, kulttuuri-identiteetiksi, kansalliseksi identiteetiksi 

ja kieli-identiteetiksi. Eri identiteetit ovat vuorovaikutuksessa keskenään, ja niiden mer-

kitys yksilölle voi vaihdella eri aikoina ja eri tilanteissa. Eri identiteettien välille ei siis 

ole tarpeen vetää tarkkaa rajaa. (Iskanius 2006: 43.) 

 

Kansallinen identiteetti nähdään ensisijaisesti kollektiivisena identiteettinä (Anttila 

2007: 12–13), ja sitä pidetään kollektiivisen identiteetin voimakkaimpana muotona 

(Kaunismaa 1997:51). Kansa on kuviteltu ryhmä, joka kehittyi modernin ajan myötä 

korvaamaan aikaisempia identifikaation kohteita kuten heimoa ja alueellista yhteenkuu-

luvuutta (Hall 1999: 46). Kukaan kansakunnan jäsenistä ei tunne kaikkia omaan kan-

saansa kuuluvia, eikä kansa ole henkilökohtaisten suhteiden kautta muodostunut vaan 

historiallisesti annettu ryhmä. Kansan yhteenkuuluvuus muodostuu siitä, että yksilö itse 

määrittelee kuuluvansa johonkin kansaan ja muut tukevat tätä määritelmää. (Liebkind 

1988: 10.) 

 

Kansallinen identiteetti tarkoittaa niitä käsityksiä ja mielikuvia, joita yksilö liittää it-

seensä tietyn kansan jäsenenä. (Lehtonen 1997: 32.) Se muodostuu toisaalta yksilön 

oman samastumisen myötä ja toisaalta historiallisena prosessina (Kaunismaa 1997: 40). 

Kansallinen identiteetti on kuvitteellinen yhteisö, jota luodaan kansaan liittyvissä tari-

noissa. Historialliset tekstit, kirjallisuus, media ja populaarikulttuuri tuottavat kertomuk-

sia, jotka edustavat kansan yhteisiä kokemuksia, onnistumisia ja menetyksiä. Kerto-
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mukset antavat merkityksen kansakunnalle ja yksilön olemassaololle kansan jäsenenä. 

Kansallinen identiteetti edustaa jatkuvuutta ja traditiota: se kuvitellaan osaksi jotain 

alkuperäistä, joka on ollut aina olemassa ja joka tulee aina olemaan. Historiassa kuvitel-

laan olleen jotain, jota voidaan nimittää puhtaaksi ja alkuperäiseksi kansaksi. Useilla 

kansoilla on myös kuvitteellinen perustamismyytti eli tarina, joka kuvaa kansakunnan ja 

kansallisen luonteen historiaa niin varhaiseen aikaan saakka, että todellisen ja myyttisen 

ajan raja hämärtyy.  (Hall 1999: 48–50.) Ajatus kansasta yhtenäisenä kokonaisuutena on 

osittain keinotekoinen. Kansakunnat jakautuvat erilaisiin ryhmiin esimerkiksi sosiaali-

sesti, alueellisesti, poliittisesti ja kielellisesti. (Nummi 1996: 97–98.) Kuitenkin tunne 

kansallisesta identiteetistä on yksilön kannalta merkittävä, sillä se auttaa egon muodos-

tumista ja tarjoaa pysyvyyttä ja kiinnekohdan (Anttila 2007: 94). 

 

Kuviteltu samankaltaisuus oman kansan kanssa myös luo tosiallista samankaltaisuutta. 

Yksilö liittää kansaansa tiettyjä mielikuvia sen tavoista ja ominaisuuksista ja muokkaa 

omaa käytöstään vastaamaan näitä mielikuvia. Oman ryhmän eli sisäryhmän jäsenet 

nähdään usein enemmän toistensa kaltaisina kuin ne tosiasiassa ovatkaan, ja samoin 

ulkoryhmän jäsenet saatetaan nähdä todellisuutta jyrkemmin omasta sisäryhmästä poik-

keavina. (Liebkind 1988: 67–77.) Kansallisen identiteetin käsitteeseen sisältyy ajatus 

siitä, että kansan jäsenten ajatukset ja tuntemukset ovat keskenään samankaltaisia. Tästä 

syystä kansallisen identiteetin ja stereotypian käsitteet ovat lähellä toisiaan. (Lehtonen 

1997: 26.)  

 

Kansallista identiteettiä ja siihen liittyviä symboleja pidetään suorastaan pyhinä. Esi-

merkiksi Suomen lipun käyttöä säädellään lailla. Kansallisen identiteetin koodeihin suh-

taudutaan kuitenkin nykyisin välinpitämättömämmin kuin ennen, ja globalisaation ja 

yksilökeskeisyyden korostamisen myötä kansallisen identiteetin asema on muuttumassa. 

(Kaunismaa 1997: 47–52.) Toisaalta globalisaatio myös lisää kiinnostusta paikallisuu-

teen: se ei niinkään tuhoa kansallisia identiteettejä vaan tuottaa uudenlaisia globaaleja ja 

lokaaleja identifikaatioita. Globalisaatio ei myöskään vaikuta kaikkialla samalla tavalla 

vaan on enimmäkseen läntinen ilmiö. (Hall 1999: 63–64.) 
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2.6. Kieli ja identiteetti 

 

Kieli on erottamaton osa ihmisenä olemista, inhimillisten yhteisöjen olemassaoloa ja 

toimintaa kaikilla elämän alueilla (Lehtonen 2000: 30, 35). Kielen rooli identiteetin 

muodostumisessa on jakanut eri alojen tutkijoiden mielipiteitä 1970-luvulta lähtien, ja 

viime vuosina siihen on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Kielen ja identiteetin suh-

teesta on oltu kiinnostuneita erityisesti vähemmistötutkimuksissa. Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että kieli liittyy kiinteästi sosiaalisen statukseen, etnisyyteen, kulttuuriin, 

ajatteluun, sosiaalisiin rooleihin ja identiteettiin. (Straszer 2011b: 61.) Kieli kantaa mu-

kanaan ja samalla luo kansakunnan muistia ja kulttuuria (Heikkinen & Mantila 2011: 

96). 

 

Iskaniuksen (2006: 16) määritelmän mukaan kieli-identiteetti tarkoittaa yksilön identifi-

oitumista kieleen ja kielenpuhujaksi kieleen liittyvien asenteiden ja arvostusten sekä 

arvioidun ja toivotun kielitaidon ja kielenkäyttötilanteiden perusteella. Kielen ja identi-

teetin välinen yhteys ilmenee muun muassa siinä, että kielen avulla yksilö muodostaa 

kuvan omasta itsestään ja oppii ryhmän kulttuuriset arvot, normit, käytänteet ja maail-

mankuvan. Kielen avulla opitaan, mitä on olla tietyn ryhmän jäsen. Toisaalta kieli toi-

mii myös välineenä erottua niistä, jotka eivät puhu samaa kieltä. (Iskanius 2006: 64–

66.) Identiteetti muodostuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa kielenkäytön avulla. 

Kuten muidenkin identiteettien, myös kieli-identiteetin ajatellaan muuttuvan ja muovau-

tuvan jatkuvasti vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ihminen myös ottaa erilaisia 

kielellisiä identiteettejä eri tilanteissa. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 64–65.)  

 

Kieli-identiteetin määrittämiseen ei ole suurta tarvetta sellaisissa kielellisissä ympäris-

töissä, joissa on vain yksi suuri hallitseva valtakieli, jonka asema on vakaa. Kielellisen 

identiteetin kehys muuttuu, jos kieliyhteisö muuttuu kaksi- tai monikieliseksi esimer-

kiksi muuttoliikkeen myötä. Muutoksia on tapahtunut aina, mutta niiden nykyinen laa-

juus on poikkeuksellista ja kielellisen identiteetin vanha perusta on muuttumassa. 

(Grünthal 2009: 269.) Tähän pohjautuu oletukseni siitä, että informanttini ovat ulko-

mailla asuessaan tulleet tietoisemmaksi kielellisestä identiteetistään. Mantilan mukaan 

kielen ja kollektiivisen identiteetin suhde on haastettu, sillä kansallisvaltion ideaali on 

hajonnut. Kansallisvaltioajattelussa kieli, kansakunta, valtio, uskonto ja kulttuuri olivat 

yhtä. Näin oli pitkään esimerkiksi Suomessa, ja tilannetta pidettiin tavoiteltavana. Ny-
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kyisin yhä useammat elävät monikielisessä ympäristössä: kotikieli voi olla eri kuin ym-

päröivän yhteiskunnan kieli tai työkieli. Uusi tilanne haastaa kielipolitiikan ja nostaa 

esiin kysymyksen äidinkielen roolista ja identiteetistä. (Mantila 2011.)  

 

 

2.7. Suomalaisuus ja sen diskursiivinen rakentuminen 

 

Suomalaisten esi-isiä on asunut nykyisen Suomen alueella 9 000–10 000 vuotta (Uusi 

kielilaki 2001: 25). Yhtenäistä Suomea ei kuitenkaan vielä 1800-luvulle tultaessa ollut 

olemassa, vaan alueella eli toisistaan erillisiä heimoja (Pulkkinen 1999: 119). Myös 

termi Finlandia tarkoitti alun perin vain yhtä Suomen maakunnista. 1400-luvun kulues-

sa se vakiintui tarkoittamaan nykyisen Suomen aluetta. (Lehtonen 1999: 27.) 

 

Kuten kansallisessa identiteetissä yleensä, suomalaisuudessa on paljon kuviteltua, myyt-

tistä ja yleistettyä (Klinge 1999: 88). 1700-luvulla Turun akatemian historiantutkija Da-

niel Juslenius loi suomalaisille mahtavan menneisyyden: hän kuvasi suomalaiset Nooan 

jälkeläisiksi ja suomen kielen heprean ja kreikan sukukieleksi. Tämän näkemyksen kui-

tenkin pian kumosi Henrik Gabriel Porthan, jota pidetään suomalaisen historiankirjoi-

tuksen isänä. (Rantatupa, Rautiainen & Jokinen 2008: 12, Mantila 2011.) Juslenius ja 

Porthan olivat ensimmäisiä, jotka esittivät ajatuksen Suomesta ja suomalaisista yhtenäi-

senä kokonaisuutena ja kansana, joka eroaa Ruotsista ja ruotsalaisista. Porthan myös 

puolusti kansan oikeutta omaan äidinkieleen. (Hakulinen, Kalliokoski, Kankaanpää, 

Kanner, Koskenniemi, Laitinen, Maamies & Nuolijärvi 2009: 21.) Kuitenkin vielä 

1800-luvun alkupuolella Suomi oli epäyhtenäinen monella tavalla: sääty- ja varallisuus-

erot olivat suuret, välimatkat pitkiä ja kulkuyhteydet huonot. Kansan eri osat elivät eril-

lään, ja maa oli myös kielellisesti jakautunut suomen- ja ruotsinkielisiin sekä eri murtei-

ta puhuviin ryhmiin. (Saari 1997: 92.) 

 

Romantiikan aikakaudella 1800-luvulla alkoi kansallinen herääminen ja todellinen juu-

rien etsintä. Suomalaisuudelle luotiin alkumyytti, jonka mukaan suomalaiset ovat läh-

töisin idästä suomensukuisten kielten alkukodista. (Rantatupa ym. 2008: 12.) Myös tai-

teilijat kiinnostuivat idästä ja Karjalasta. Myyttistä menneisyyttä kuvaamaan julkaistiin 

Elias Lönnrotin Kalevala, josta tuli suomalaisten kansalliseepos ja malliesimerkki siitä, 
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miten kansakuntaa rakennetaan tietoisesti antamalla sille menneisyys. (Klinge 1999: 92, 

Saari 1997: 93.)  

 

Osaksi suomalaista identiteettiä sopi myös kaukaisen kielisukulaisen löytyminen. Suo-

men ja unkarin kielisukulaisuudesta oli oltu tietoisia jo 1600-luvulta lähtien, mutta 

1800-luvulla sitä alettiin määrätietoisesti tutkia. Suomen kansa ei ollut enää yksin ja 

irrallinen Euroopan kansojen joukossa vaan osa kieliperhettä. (Korhonen 1984, 43–44.) 

Suomen ja Unkarin välinen suhde on historiallisesti ainutlaatuinen ilmiö, sillä se ei pe-

rustu naapuruuteen, hallitsijaperheiden suhteisiin tai kaupankäyntiin vaan tieteelliseen 

tutkimukseen (Szíj 2000: 109). 

 

Kansalliskirjallisuuden klassikot vaikuttavat siihen, mitä suomalaisuuden ajatellaan ole-

van ja miten suomalaisuudesta puhutaan. Suomalainen kirjallisuus syntyi 1800-luvulla 

kansalliskirjallisuutena, jonka ytimenä oli suomalaisuuden kuvaus ja isänmaallisuuden 

ilmentäminen (Lyytikäinen 1999: 140–142). J. L. Runebergin ja Aleksis Kiven tekstejä 

on jopa opeteltu ulkoa kouluissa, ja ne ovat kirjautuneet osaksi kielen ilmaisuvaroja. 

Arkkiteksteissä määritellään kansalaisten ulkonäkö, luonteenlaatu ja suhtautuminen 

elämään. (Mantila 2011.) Esimerkiksi Runebergin runon hahmo Saarijärven Paavo 

edusti ajan sivistyneistön silmissä sitä, millaiseksi se halusivat suomalaisen rahvaan 

kuvitella: nöyryys, sinnikkyys, jumalisuus ja lujuus olivat osa fiktiivistä alkuperäistä 

suomalaisuutta. Tämä ahkeruus- ja sisukkuusdiskurssi liitetään suomalaisuuteen edel-

leen. Runeberg myös loi romanttisen kuvan suomalaisesta miehestä urhoollisena ja her-

roja kunnioittavana sotasankarina. Tämän käsityksen Väinö Linna myöhemmin mursi 

kansallisia traumoja purkaneissa teoksissaan, jotka ovat ottaneet paikkansa osana suo-

malaisen kirjallisuuden kaanonia ja suomalaisuuden kuvausta. (Lyytikäinen 1999: 143–

156.) Suomen heimoihin liitetyt mielikuvat puolestaan ovat toisintoa vuonna 1875 il-

mestyneestä Topeliuksen Maamme-kirjasta, jota käytettiin lähes sata vuotta kouluissa 

oppikirjana. Teoksessa määritellään suomalaiset uutteriksi, karaistuneiksi, voimakkaiksi 

ja urhoollisiksi. Kirjan avulla luotiin yhteenkuuluvuuden tunnetta ja suomalaista identi-

teettiä. (Saari 1997: 91–92.) 

 

Nykykirjallisuudessa ei ole kansallisuuden kuvaamiselle aikaisemman kaltaista tarvetta. 

Tilalle on tullut yleiseurooppalainen identiteetin, yhteiskunnan ja elämän kuvaus. Kui-

tenkin myös kansallisista klassikoista ammennetaan edelleen aiheita, ja esimerkiksi elo-
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kuvissa tuotetaan suomalaisuutta uusilla keinoilla. (Lyytikäinen 1999: 163–164.) Ny-

kyisin suomalaisuuden kuvaamisen sijasta sitä pyritään ymmärtämään ja määrittele-

mään uudelleen. Euroopan unioniin liittymisen myötä Suomesta ja suomalaisuudesta on 

kirjoitettu paljon ja pyritty hahmottamaan kuvaa suomalaisuuteen liittyvästä moninai-

suudesta ja jatkuvasta muutoksesta. (Lehtonen, Löytty & Ruuska 2004: 16.) 

 

 

2.8. Suomen kieli osana suomalaista identiteettiä 

 

Suomen kieli oli 1500-luvulle saakka kodin ja arjen kieli, jolla ei ollut virallista asemaa. 

Suomen alue kuului Ruotsin valtakuntaan, jossa ruotsi oli hallintokielenä. Julkisena 

kielenä suomea alettiin käyttää aluksi kirkollisissa tarkoituksissa ja vähitellen myös 

maallisen hallinnon kielenä. Ensimmäinen suomenkielinen julkaisu oli Agricolan vuon-

na 1543 ilmestynyt ABCkiria, joka sisälsi aapisen ja katekismuksen. Ensimmäiset jul-

kaisut olivat pääasiassa uskonnollisia käännöksiä, ja kirkon tehtävä oli huolehtia kan-

sanopetuksesta. (Hakulinen ym. 2009: 15–17.)  

 

1800-luvulle tultaessa kieltä ei nähty enää pelkkänä välineenä vaan siitä tuli osa suoma-

laista identiteettiä. Tämä oli seurausta Suomen liittämisestä osaksi Venäjän keisarikun-

taa, jolloin Suomi sai oman keskushallinnon ja suomen kielestä tuli autonomisen alueen 

enemmistökieli. Ruotsi säilytti virallisen kielen aseman, mutta suomen kieltä alettiin 

tietoisesti kehittää yleiskieleksi ja kansakunnan äidinkieleksi. Myös osa ruotsinkielisestä 

sivistyneistöstä vaihtoi kielensä suomeksi vallalla olevan nationalistisen aatteen mu-

kaan. (Hakulinen ym. 2009: 22–25.) Suomen kielellä on ollut merkittävä rooli suoma-

laisen kansakunnan rakennusaineena ja sen kulttuurin ja identiteetin luojana (Saari 

1997: 95). 

 

1800-luvun kuluessa luotiin kaikki yhteiskunnan toiminta-alat kattava nykysuomi. Tä-

män kansallisen projektin alullepanijana pidetään J.V. Snellmania, joka julisti, että kan-

sa on sivistettävä eli saatava luku- ja kirjoitustaitoiseksi ja sivistyneistö kansallistettava 

eli saatava suomen kielen taitoiseksi. Snellman pani alulle myös asetuksen, jonka mu-

kaan kaikki asiakirjat olisi kirjoitettava pyydettäessä suomeksi. Keisari allekirjoitti ase-

tuksen vuonna 1863. (Hakulinen ym. 2009: 25–28.) Venäjän vallan aikana sekä suo-

men- että ruotsinkielisten asema ajoittain myös huononi ja julkaisuja rajoitettiin. Laki 
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kielten asemasta päästiin säätämään vasta itsenäistymisen jälkeen. Suomen ja ruotsin 

kielet määriteltiin kielilaissa 1919 kansalliskieliksi. Samaa nimitystä käytetään edelleen 

vuoden 2004 kielilainsäädännössä. Nimitys liittää kieleen vahvan tunnelatauksen ja viit-

tauksen kollektiiviseen identiteettiin. Tutkimusten mukaan monet pitävät nimitystä van-

hahtavana, sillä suomen kieltä pidetään nykyisin lähinnä ilmaisun välineenä, ei niinkään 

identiteetin osana. (Hakulinen ym. 2009: 29–33.) Suomen kielen virallinen asema on 

EU-jäsenyyden myötä toisaalta vahvistunut, mutta toisaalta kansainvälistyminen tuo 

uusia haasteita (Hakulinen ym. 2009: 31–33.) Mantilan mukaan äidinkieli merkitsee 

elämää, kansalliskieli sivistystä ja lingua franca työkalua. Lingua francan ei tulisi antaa 

ottaa äidinkielen tai kansalliskielen paikkaa. (Mantila 2003:12.)  



18 
 

 

3. METODI JA AINEISTO 

 

 

3.1. Tutkimusaineiston keruu 

 

Keräsin aineistoni sähköisellä kyselylomakkeella, jossa on 38 kysymystä (LIITE 1). 

Lähetin kyselylomakkeen Unkarin suomalaiset -yhdistyksen viikkokirjeen mukana niil-

le yli sadalle henkilölle, jotka kuuluvat yhdistyksen postituslistalle. Lisäksi levitin tietoa 

kyselystä Unkarissa asuvien tuttavieni avulla. Ennen kyselyn lähettämistä tein pilotti-

tutkimuksen. Muutin kysymykset koskemaan Ruotsia ja ruotsin kieltä ja lähetin kyselyn 

ruotsinsuomalaisille sukulaisilleni. Pyysin heitä kommentoimaan kyselyä ja huomasin, 

että kysely kaipasi vielä muokkausta ja tiivistämistä. Siitä huolimatta myös lopullisesta 

kyselystä tuli aika pitkä. Kyselyn pituus vaikutti ehkä siihen, että en saanut vastauksia 

kovin paljon. Liian pitkään lomakkeeseen jätetään usein vastaamatta tai vastataan huo-

limattomasti (Valli 2001: 100). Toisaalta pitkä kysely saattaa tuottaa perusteellisempia 

vastauksia ja antaa näin luotettavamman tutkimustuloksen kuin suppeampi kysely.  

 

Lopulliseen kyselyyn sain 27 vastausta, joista käyttökelpoisia on 24. Yhden vastaajan 

jouduin jättämään pois tutkielmastani, koska hän on toisen polven unkarinsuomalainen 

ja eroaa siten muista informanteistani. Lisäksi kaksi vastaajaa kertoi omistavansa Unka-

rissa loma-asunnon, jossa asuu vain osa-aikaisesti. Hyväksyin informanteiksi vain sel-

laiset vastaajat, jotka asuvat vakituisesti Unkarissa. En kuitenkaan asettanut rajaa sille, 

kuinka kauan informantit ovat asuneet Unkarissa. Informanttijoukostani tuli näin ollen 

hyvin heterogeeninen.  

 

 

3.1.1. Informantit 

 

Olen antanut kullekin informantille pseudonyymin eli peitenimen. Pseudonyymiksi olen 

valinnut jonkin informantin syntymävuosikymmenen suosituimmista etunimistä (Väes-

törekisterikeskus). Taulukossa on esitetty informantit siinä järjestyksessä, miten kauan 

he ovat asuneet Unkarissa. Osa informanteista ilmoitti maassa viettämänsä ajan kuu-

kauden tarkkuudella, mutta taulukkoon olen pyöristänyt ajat kokonaisiksi vuosiksi. Tau-

lukosta poiketen Elina on viettänyt Unkarissa pitkiä aikoja ennen muuttoaan sinne py-
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syvästi, ja Anna ei asu enää Unkarissa. (Taulukko 1.) Esittelen informanttien taustatie-

toja tarkemmin liitteessä (Liite 2). 

 

TAULUKKO 1. Informantit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Kyselytutkimus 

 

Käsitykseni mukaan suurin osa aikaisemmista kieli-identiteettiä käsittelevistä tutkimuk-

sista on haastattelututkimuksia. Omaksi aineistonkeruumenetelmäkseni valikoitui käy-

tännön syistä kyselytutkimus (Liite 1). Kysymysten laatimisessa käytin apunani aikai-

sempien haastattelututkimusten kysymyksiä. Otin mallia esimerkiksi Vallon (2007) pro 

gradu -tutkielman kysymyksistä. Kysymykset ovat avoimia kysymyksiä, ja pyrin laati-

Pseudonyymi Ikä Asunut Unkarissa 

(vuosia) 

Ritva 64 43 

Riitta 56 25 

Tuula 52 22 

Päivi 42 21 

Anneli 46 20 

Kaarina 42 16 

Petteri 29 14 

Kristiina 34 11 

Tapio 45 11 

Emilia 29 11 

Johanna 43 10 

Sari 32 10 

Marko 40 9 

Maarit 43 7 

Mika 34 6 

Pauliina 31 5 

Marika 38 3 

Elina 28 3  

Hannele 35 3 

Anna 29 2 

Helena 35 2 

Minna 35 1 

Maria 35 1 

Sofia 20 1 
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maan ne suurimmaksi osaksi siten, että niihin täytyy vastata useammalla kuin yhdellä 

sanalla. Näin sain aineistooni enemmän analysoitavaa diskurssia. 

 

Kyselylomakkeen hyvä puoli haastatteluun verrattuna on se, että tutkija ei omalla ole-

muksellaan ja läsnäolollaan vaikuta vastauksiin. Kysymykset tulee myös esitetyksi kai-

kille samalla tavalla, eikä esimerkiksi kysyjän äänenpainot vaikuta siihen, miten vastaa-

ja kysymyksen tulkitsee. Kyselylomakkeella on myös mahdollista esittää enemmän ky-

symyksiä laajemmalle vastaajajoukolle. Vastaaja saa rauhassa pohtia, miten kysymyk-

siin haluaa vastata. Huonoja puolia kyselylomakkeessa on alhainen vastausprosentti 

sekä se, että tutkija ei pääse esittämään tarkentavia kysymyksiä, jos vastaaja vastaa epä-

selvästi tai ymmärtää kysymyksen väärin. Tämän voi pyrkiä välttämään laatimalla mah-

dollisimman selkeät kysymykset ja testaamalla lomakkeen ennakkoon. (Valli 2001: 

101–102.) 

 

Vastauksia analysoidessani minun tulee ottaa huomioon, että kysymyksenasetteluni ovat 

voineet ohjata informantteja vastaamaan tietyllä tavalla. Heidän tuottamansa diskurssi 

on siis jatkoa kysymysteni diskurssille. Myös kaikki tietoiset ja tiedostamattomat en-

nakkokäsitykseni vaikuttavat tapaan, jolla luen vastauksia. Tieteessä tulisi pyrkiä objek-

tiivisuuteen, mutta tutkijan on mahdotonta häivyttää omaa todellisuuttaan kokonaan 

tutkimusta tehdessään. Laajimman aineiston ja ehkä sitä kautta luotettavimman tutki-

mustuloksen uskoakseni saisi yhdistämällä laadullisen kyselylomakkeen ja haastattelun. 

Se olisi kuitenkin edellyttänyt matkustamista Unkariin, mikä ei ole tällä hetkellä mah-

dollista.  

 

 

3.2. Tutkimusmetodina diskurssianalyysi 

 

Lähestyn pro gradu -tutkielmani aineistoa kriittisen diskurssianalyysin keinoilla. Dis-

kurssianalyysi ei ole selkeä tutkimusmenetelmä vaan ennemminkin väljä teoreettinen 

viitekehys, jota hyödyntävä tutkija voi valita painopisteensä ja lähtökohtansa kulloisen-

kin tutkimusongelman mukaan. (Jokinen ym. 1993: 17–18.) Diskurssin käsitettä ei voi 

määritellä tyhjentävästi tai vain yhdellä tavalla. Tutkijan täytyy perustellusti valita, mitä 

hän diskurssilla milloinkin tarkoittaa. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 26.) Itse tarkoitan 
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tässä tutkielmassa diskurssilla kielestä ja kansallisuudesta puhumisen tapoja ja merki-

tysten rakentamisen tapoja.  

 

Sana diskurssi tulee ranskan kielen sanasta discours, joka tarkoittaa puhetta, esitelmää, 

juttelua tai jaarittelua. Kielitieteessä diskurssi merkitsi alun perin lausetta pidempää 

tekstikokonaisuutta ja laajentui myöhemmin tarkoittamaan yleensä kielenkäyttöä. (Pie-

tikäinen & Mäntynen 2009: 23–25.) Nykyisin diskurssin käsitettä käytetään useilla eri 

tieteenaloilla ja sillä voidaan viitata puhutun ja kirjoitetun kielen lisäksi myös muihin 

merkityksen tuottamisen tapoihin. Diskurssi on kielenkäyttöä osana sosiaalista toimin-

taa. (Fairclough 1997: 75–76.)  

 

Diskurssianalyysi sai alkunsa 1960- ja 1970-lukujen tieteellisen murroksen myötä. 

Postmodernismin myötä modernin ajan jäykkien tutkimusmenetelmien rinnalle kehittyi 

laadullinen tutkimus, joka kykeni paremmin vastaamaan muutosten luomiin tarpeisiin. 

(Metsämuuronen 2006: 307–313.) Myös kielitiede uudistui. Tutkijat alkoivat kielen 

rakenteen sijaan kiinnostua todellisesta kielenkäytöstä oikeissa tilanteissa sekä kielen ja 

yhteiskunnan välisestä suhteesta. Kielen sosiaalista todellisuutta muokkaava luonne 

nousi kielellisenä käänteenä tunnetun muutoksen myötä keskeiseksi tutkimuksen koh-

teeksi useilla tieteenaloilla. Tämä tutkimuksen painopisteen muutos johti diskurssi-

termin käyttöönottoon ja diskurssianalyysin syntyyn. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 

23–24.) Diskurssianalyysi ei ole kielen analyysiä, vaan se on kiinnostunut siitä, mitä 

kielellä tehdään (Johnstone 2008: 3). Diskurssintutkimuksen merkittäviä teoreetikkoja 

ja kehittelijöitä on ollut esimerkiksi ranskalainen filosofi Michel Foucault, joka on esit-

tänyt ajatuksia diskursseista, vallasta ja subjektista.  Kriittisen diskurssintutkimuksen 

uranuurtajina puolestaan pidetään Norman Faircloughia ja Teun A. van Dijkiä. (Pieti-

käinen & Mäntynen 2009: 19–25.) 

 

Diskurssintutkimuksen keskeisiä lähtökohtia on kielenkäytön sosiaalinen ja yhteiskun-

nallinen rooli, mikä yhdistää diskurssianalyysin osaksi sosiaalisen konstruktivismin 

tutkimusperinnettä (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 12). Erityisesti Foucault on vaikut-

tanut näkemykseen diskurssin konstruktiivisesta luonteesta. Näkemyksen mukaan kie-

lenkäytöllä on sosiaalisia vaikutuksia ympäröivään maailmaan ja toisaalta ympäröivä 

maailma vaikuttaa siihen, millä tavalla kieltä käytetään missäkin tilanteessa (Pietikäinen 

2000: 192). Kieli ei siten vain kuvaa vaan myös muokkaa ja uusintaa puhunnan kohtei-
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ta. Kieltä käyttämällä merkityksellistetään eli konstruoidaan maailmaa. (Jokinen, Juhila 

& Suoninen 1993: 18.) Diskurssintutkimuksen avulla voidaan tarkastella sitä, miten ja 

millä ehdoilla todellisuuksia ja tapahtumia merkityksellistetään ja mitä seurauksia sillä 

on. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 12–13.) 

 

Yksi keskeinen diskurssintutkimuksen kiinnostuksen kohde on diskurssin voima ja dis-

kursiivinen valta. Tämä tarkoittaa kielen kykyä representoida eli kuvata ilmiöitä ja ta-

pahtumia, luoda identiteettejä ja järjestää merkityksenannon resursseja. Kielenkäytössä 

rakentuu aina tietynlainen kuva eli representaatio puheena olevasta aiheesta, siihen liit-

tyvistä toimijoista, heidän välisistä suhteistaan ja identiteeteistä. Representoituminen 

vaikuttaa ihmisten asemaan eli siihen, kuka saa kuvata ketäkin ja missä kontekstissa ja 

mitä tehdään näkyväksi ja mitä ei. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 52–56.)  

 

Diskurssintutkimuksessa pyritään siis kieltä tarkastelemalla saamaan tietoa myös yh-

teiskunnasta ja kulttuurista. Kiinnostus laajoihin kielenkäytön yhteiskunnallisiin kon-

teksteihin tekee diskurssianalyysistä monitieteisen, ja diskurssianalyysiä hyödynnetään 

sekä yhteiskuntatieteellisessä että kielitieteellisessä tutkimuksessa. (Pietikäinen & Män-

tynen 2009: 13–21.) Kielitieteessä tarkastelu painottuu kielenkäyttöön, kun taas yhteis-

kuntatieteellisessä tutkimuksessa tarkastellaan kielen kautta muita ilmiöitä. Kriittisessä 

diskurssianalyysissä pyritään soveltamaan kumpaakin lähestymistapaa. (Pietikäinen 

2000: 193.) Lähestymistavan nimessä esiintyvä sana kriittinen viestii lingvistisen ja 

yhteiskunnallisen tarkastelun yhteennivoutumisesta (Pälli 2003: 17, Pietikäinen 2000: 

193).  

 

 

3.2.1. Kriittinen diskurssianalyysi 

 

Diskurssianalyysissä on useita toisiinsa limittyviä suuntauksia. Kaksi tärkeintä näistä 

ovat niin sanottu brittiläinen sosiaalipsykologinen suuntaus ja ranskalaisten tutkijoiden 

kehittämä kriittinen diskurssianalyysi. (Jokinen ym. 1993: 11.) Kriittisessä diskurssiana-

lyysissä diskurssin käsitettä käytetään kahdessa merkityksessä. Diskurssi yksikössä 

(discourse) on tutkimusalan keskeinen teoreettinen lähtökohta, ja se tarkoittaa kaikkea 

kielenkäyttöä sosiaalisena toimintana. Monikkomuotoinen käsite diskurssit (a discour-

se) puolestaan tarkoittaa kieliyhteisön tunnistamaa vakiintunutta merkityksellistämisen 
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tapaa. Esimerkiksi metsistä voi puhua talouden, ympäristönsuojelun tai maanviljelyn 

diskurssien kautta. Eri diskurssit kuvastavat eri näkökulmia. (Pietikäinen & Mäntynen 

2009: 27, 50–51, Fairclough 1989: 29.)  

 

Kriittinen diskurssianalyysi on yksi uusimmista diskurssianalyysin versioista (Pietikäi-

nen 2000: 191–192). Se kuuluu kriittiseen kielentutkimukseen, joka on kiinnostunut 

kielenkäytön, vallan ja ideologioiden välisistä suhteista. Se pyrkii kielen analyysin avul-

la tutkimaan sosiaalista vuorovaikutusta ja ymmärtämään sosiaalisten suhteiden muo-

dostamaa systeemiä. (Fairclough 1989: 5.) Lähestymistavan kriittisyys tarkoittaa sitä, 

että kielenkäyttötapojen katsotaan olevan sidoksissa syy- ja seuraussuhteisiin, joita ei 

normaalisti huomata. Esimerkiksi kielenkäytön ja vallan välinen yhteys on merkittävä, 

mutta useimmille epäselvä. Tämä näkyy esimerkiksi potilaan ja lääkärin tai toimittajan 

ja poliitikon välisissä kohtaamisissa, joihin liittyviä oletuksia oikeuksista, suhteista, 

tiedosta ja identiteeteistä pidetään itsestään selvinä. (Fairclough 1997: 75–76.)  

 

Kriittisellä diskurssianalyysillä voi olla yhteiskunnallisia ja poliittisia tavoitteita, mikä 

erottaa sen muista diskurssianalyysin suuntauksista (Pietikäinen 2000: 193). Tässä mie-

lessä identiteetti ei ole tyypillisin kriittisen diskurssianalyysin tutkimuskohde. Identi-

teettitutkimuksessa yhdistyvät kuitenkin sekä yhteiskuntatieteellinen että kielitieteelli-

nen näkökulma, ja kriittisen diskurssianalyysin tavoitteet näiden näkemysten yhdistämi-

sestä palvelevat identiteettitutkimusta. 

 

Kielenkäytön yhteiskunnallisen ja sosiokulttuurisen kontekstin lisäksi diskurssianalyysi 

on kiinnostunut myös kielenkäytön mikrotasosta eli kieliopista, rakenteista ja sanastos-

ta. Mikro- ja makrotason välillä ei ole selvää rajaa, vaan ne muodostavat jatkumon ja 

ovat läsnä samanaikaisesti. Yksittäinen mikrotason sananvalinta voi viestiä kielenkäyt-

täjän merkityksellistämisen tavoista, diskursseista ja ideologioista. Kielenkäytön makro-

taso on aina läsnä myös näissä yksittäisissä kielenkäyttötilanteissa. (Pietikäinen & Män-

tynen 2009: 16–34, 66–67.) Tämä näkemys perustuu M.A.K. Hallidayn (1973) kehittä-

mään systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan, joka on kriittisen diskurssianalyysin 

taustalla. Teorian mukaan kielellä on samanaikaisesti useampia tehtäviä. Kieli on vies-

tinnän väline, maailman kuvaamisen eli representaation väline ja sosiaalisten suhteiden 

ja identiteettien luoja. 
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Koska kaikki nämä kielen tasot ovat kaikissa lausumissa läsnä samanaikaisesti, voidaan 

kielellisiä valintoja tarkastelemalla saada tietoa kielenkäyttäjän ideologiasta ja identitee-

tistä. Kaikki sanastolliset ja kieliopilliset valinnat viestivät kielenkäyttäjän asenteista. 

Ne määräävät, minkä merkityksen kielenkäyttäjä valitsee käytettävissä olevista mahdol-

lisuuksista, miten hän representoi asioita ja tapahtumia ja mitä identiteettejä hän tuo 

esiin. (Fairclough 1997: 29–30.) Faircloughin (1997: 80) mukaan jo yhdessä kirjoitetus-

sa virkkeessä tulevat esiin kielen kaikki kolme eri aspektia. Niinpä jo lyhyestä tekstikat-

kelmasta voidaan analysoida representaatiota, identiteettejä ja suhteiden konstruointia. 

Tämä on oman tutkielmani kannalta tärkeä lähtökohta, sillä aineistoni koostuu suhteelli-

sen lyhyistä informanttien tuottamista tekstikatkelmista. Pyrin mikrotason eli kielellis-

ten valintojen kautta hahmottamaan makrotasoa eli informanttien kielellistä ja kansallis-

ta identiteettiä.  

 

 

3.2.2. Aineiston purkaminen diskurssianalyyttisesti 

 

Aloitin aineiston analyysin lukemalla kaikki vastaukset huolellisesti läpi ja kirjoittamal-

la lyhyen tiivistelmän ja intuitiivisia havaintojani jokaisen informantin vastauksista. 

Näin sain muodostetuksi vastauksista alustavan kokonaiskuvan. Kirjoittaminen onkin 

diskurssintutkijan tärkein työkalu: analyysi etenee kirjoittamalla, analysoimalla ja kir-

joittamalla uudelleen. Lopulliseen työhön jäävät vain kiteytyneet havainnot, perustelut 

ja aineistoesimerkit. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 167.) Seuraavaksi olen kirjannut 

ylös aineistossa yleisimmin toistuvat diskurssit ja jaottelut informantteja erilaisiin ryh-

miin diskurssien mukaan. Pyrin pääsemään sisälle diskursseihin tarkastelemalla infor-

manttien kielellisiä valintoja. Käytän apunani Kielitoimiston sanakirjaa (KS) ja Ison 

suomen kieliopin verkkoversiota (VISK). Kielellisistä valinnoista tarkastelen erityisesti 

nimeämisiä, varauksia ja vahvistimia.  

 

Nimeäminen eli lingvistinen kategoriointi on ollut kriittisen lingvistiikan keskeisiä tar-

kastelun kohteita (Kalliokoski 1995: 20). Kriittinen diskurssianalyysi ja kriittinen ling-

vistiikka ovat toisiaan lähellä olevia tutkimusnäkökulmia. Kriittisen diskurssianalyysin 

keskeisimpiin teoreetikoihin lukeutuva Norman Fairclough (1997: 39) määrittää kriitti-

sen lingvistiikan yhdeksi diskurssianalyysin muodoksi. Nimeämisillä tarkoitetaan erilai-

sia nimityksiä, joilla voi luoda erilaista kuvaa puhunnan kohteesta ja ohjailla todellisuu-



25 
 

 

den hahmottumista. Esimerkiksi ilmaisut kakarat ja lapset kuvaavat samaa asiaa, mutta 

rakentavat merkitystä hieman eri tavalla ja saattavat paljastaa jotain puhujan näkökul-

masta. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 67–68.) Omassa aineistossani suomen kieltä 

nimitetään esimerkiksi elämän perustaksi ja unkarin kieltä työkaluksi. 

 

Kielenkäyttäjän asenteet näkyvät siinä, nimeääkö hän tarkoitteet neutraalisti vai affek-

tiivisesti. Aina neutraalia ilmaisua ei välttämättä ole mahdollista valita. Esimerkiksi 

sanoista soturi, sissi, vapaustaistelija ja terroristi mikään ei ole neutraali. Myös verbejä 

tarkastelemalla voidaan saada selville viestijän käsityksiä ja uskomuksia. Verbin valin-

taan liittyy osapuolten roolien määrittely ja toiminnan luokitteleminen suotavaksi tai 

paheksuttavaksi. Kaikki diskurssin osat vaikuttavat osaltaan puheenaiheeseen ja viesti-

jöihin itseensä. (Leiwo & Pietikäinen 1996: 104–105.) Tekstin sisällön lisäksi on tärke-

ää ottaa analyysissä huomioon myös se, mitä tekstistä puutuu, sillä myös poisjättämiset 

ovat valintoja. (Fairclough 1997: 80). 

 

Lisäksi kielenkäyttäjä voi rakentaa ilmaisuaan erilaisin varauksin. Varausten avulla 

voidaan tuoda esiin, että kielen tekemä luokittelu ei täysin vastaa niitä havaintoja ja tie-

toja, joita kielenkäyttäjä haluaa viestittää. Tällaisia varauksia ovat suomen kielessä esi-

merkiksi sanat ja sanaliitot noin, suunnilleen, jonkinlainen, yhdenlainen, kutakuinkin, 

ikään kuin, tavallaan ja suurin piirtein. (Kangasniemi 1997: 92.) Varausten lisäksi tar-

kastelen myös vahvistimia eli vahvistussanoja, joilla vastaajat korostavat ilmaisujaan. 

Vahvistimia ovat esimerkiksi hyvin ja todella (KS 2007 s. v. hyvin, todella). Esimerkik-

si Annikaisa Pietilä (2011) on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan vahvistimia.  

 

Tutkijan täytyy kielellisiä valintoja analysoidessaan kuitenkin ottaa huomioon niihin 

liittyvät rajoitukset: yhteisön normit, aikaisemmat kokemukset ja arvo- ja uskomusjär-

jestelmät rajoittavat valintoja ja niiden tulkintaa. (Kalliokoski 1995: 8–14.) Valintoja 

täytyy aina tarkastella myös suhteessa kontekstiin, sillä merkitykset ovat konteks-

tisidonnaisia. Konteksti on diskurssintutkimuksessa keskeinen käsite ja teoretisoinnin 

kohde. Sillä tarkoitetaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat merkityksen muodos-

tumiseen. Diskurssintutkijan täytyy ottaa huomioon, että kielenkäyttötilanteissa vaikut-

tavat samanaikaisesti pienet ja suuret eri tavoin limittyneet kontekstit sekä kielen ja kie-

lenkäyttäjän resurssit. Myös tutkijan oma toiminta tutkimuskentällä vaikuttaa tutkimuk-

seen, sillä diskurssintutkija on aina myös diskurssin tuottaja. (Pietikäinen & Mäntynen 
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2009: 28–30, 171.) Omien informanttieni kielellisiä valintoja saattaa rajoittaa esimer-

kiksi kirjoittamalla viestiminen, sillä se ei välttämättä ole kaikille luontevaa. Haastatte-

lututkimuksessa olisi saatettu päätyä erilaisiin tuloksiin, sillä suullisesti viestittäessä 

informanttien käytettävissä olevat resurssit ovat erilaiset.  
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4. AINEISTON TARKASTELUA 

 

Tässä luvussa esittelen aineistoani ja siitä tekemiäni havaintoja esimerkkien avulla. 

Olen nimennyt aineistoista erilaisia diskursseja, jotka edustavat aineistossa useimmin 

esiintyviä kielistä puhumisen ja kielten merkityksellistämisen tapoja. Olen jaotellut vas-

taukset kielelliseen identiteettiin liittyviin vastauksiin (luku 4.1.) ja kansalliseen identi-

teettiin liittyviin vastauksiin (luku 4.2.) Jako ei ole yksiselitteinen, eikä kielellistä ja 

kansallista identiteettiä välttämättä voi tai ole tarpeen erottaa toisistaan (Iskanius 2006: 

43). Pääpiirteittäin jako muodostuisi samanlaiseksi, jos sen perusteena käyttäisi jakoa 

yksilölliseen ja kollektiiviseen identiteettiin. Kielellisellä identiteetillä tarkoitan tässä 

sitä, miten informanttini kuvaavat suomen ja unkarin kieliä ja millaisia merkityksiä he 

niille antavat. Kansallisella identiteetillä tarkoitan vastaavasti sitä, miten he kuvaavat 

suomalaisuutta ja unkarilaisuutta ja mitä ne heille merkitsevät.  

 

 

4.1. Kielellinen identiteetti 

 

Kaikki informanttini ilmoittavat äidinkielekseen suomen kielen. Äidinkielelle on erilai-

sia määritelmiä. Äidinkieleksi voidaan ajatella se kieli, jonka lapsi oppii ensimmäisenä 

tai se kieli, jonka hän hallitsee parhaiten tai jota hän käyttää eniten. Nämä ovat kuiten-

kin alkeellisia määritelmiä, sillä kielen käyttöön vaikuttaa esimerkiksi ympäristön kieli 

ja kielipolitiikka. Aineistoni informanteista suurin osa ilmoittaa käyttävänsä eniten jo-

tain muuta kieltä kuin suomea (Taulukko 2). Paremmin äidinkieltä kuvaa alkuperäis-

määritelmän ja sisäisen asennemääritelmän yhdistelmä, jonka mukaan äidinkieli on se 

kieli, jonka on oppinut ensiksi ja johon samastaa itsensä. (Skutnabb-Kangas 1988: 34–

38.) 

 

 

4.1.1. Kielten käyttötilanteet 

 

Kielelliseen identiteettiin liittyy se, miten paljon ja millaisissa tilanteissa kieltä käyte-

tään. Taulukosta 2 ilmenee, mitä kieltä informantit mielestään käyttävät eniten. Yleisin 

eniten käytetty kieli informanteillani on unkari ja seuraavaksi yleisin englanti. Yhdek-
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sän informanttia ilmoittaa, että haluaisi käyttää suomea useammin kuin nyt käyttää. He 

ovat huolissaan oman suomen kielen taitonsa huononemisesta sekä siitä, oppivatko hei-

dän lapsensa riittävän hyvin suomea. 

 

TAULUKKO 2. Informanttien eniten käyttämä kieli. 

Eniten käyttämä kieli Informantit 

suomi Päivi, Maarit, Pauliina 

unkari Kaarina, Emilia, Tuula, Ritva, Mika 

englanti Minna, Anna, Marika, Hannele 

suomi/unkari Sari, Anneli, Elina 

suomi/englanti Marko, Maria, Helena 

unkari/englanti Tapio, Kristiina, Sofia 

suomi/englanti/unkari Johanna 

ei vastausta Petteri, Riitta 

 

Taulukosta 3 ilmenee informanttien kotona käyttämä kieli. Yleisimmät kotikielet ovat 

suomi sekä suomen ja unkarin kielet yhdessä. Osa informanteista ilmoittaa vaihtelevan-

sa kotona puhumaansa kieltä sen mukaan, kenelle perheenjäsenelle puhuu. Monet pu-

huvat puolisonsa kanssa unkaria tai englantia ja lastensa kanssa suomea. Yksi infor-

mantti jätti vastaamatta, sillä hän kertoo asuvansa yksin.  

 

TAULUKKO 3. Informanttien kotikieli. 

Kotikieli Informantit 

suomi Päivi, Maarit, Pauliina, Helena, Maria, 

Minna, Johanna 

unkari Emilia, Tuula, Ritva 

englanti Kristiina, Tapio, Anna, Hannele 

suomi/unkari Sari, Anneli, Elina, Riitta, Petteri, Kaari-

na, Mika 

unkari/englanti Sofia 

suomi/englanti/unkari Marko 

ei vastausta Marika 

 

 

Kielenkäyttötilanteiden lisäksi selvitin informanttieni kielellistä identiteettiä kymmenel-

lä kysymyksellä, jotka koskevat kielten arvottamista, kielten ja kansallisuuksien merki-

tystä, unkarin kielen omaksumista sekä suomen kielen säilyttämistä.  

Kielten arvottaminen 

- Miten kuvailisit suomen kieltä? 

- Miten kuvailisit unkarin kieltä? 
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Kielten ja kansallisuuksien merkitys 

- Mitä suomen kieli ja suomalaisuus sinulle merkitsevät? 

- Mitä unkarin kieli ja unkarilaisuus sinulle merkitsevät? 

Unkarin kielen omaksuminen 

- Osasitko unkarin kieltä kun muutit Unkariin? 

- Miten hyvin koet nyt osaavasi unkaria? 

- Haluaisitko osata unkaria paremmin? Miksi tai miksi et? 

Suomen kielen säilyttäminen 

- Onko suomen kielen merkitys sinulle muuttunut asuessasi Unkarissa? Millä ta-

valla? 

- Onko suomen kielen taitosi mielestäsi huonontunut ulkomailla asuessasi? Millä 

tavalla 

- Voisitko kuvitella luopuvasi suomen kielestä? Miksi tai miksi et? 

 

Kielten arvottamista selvitin pyytämällä informantteja kuvailemaan suomen ja unkarin 

kieliä. Osalle informanteista kielten kuvailu tai kielten merkityksen pohtiminen tuntui 

olevan vaikeaa, tai he eivät muusta syystä halunneet vastata. Neljä informanttia jätti 

kokonaan vastaamatta näihin kysymyksiin, ja kaksi informanttia ilmoitti, ettei osaa ku-

vailla kieliä mitenkään. Unkarin kielen kuvailu tai sen merkityksen pohtiminen oli 

luonnollisesti vaikeaa niille, jotka osaavat vain vähän tai eivät osaa ollenkaan unkaria. 

Kyselylomaketta laatiessani olin huomaamattani olettanut, että kaikki vastaajat osaisivat 

edes vähän unkaria, vaikka näin ei tietenkään käytännössä ole. 

 

Kielten ja kansallisuuksien henkilökohtaista merkitystä kysyin samassa kysymyksessä 

ensin suomalaisuuden ja suomen kielen ja sitten unkarilaisuuden ja unkarin kielen osal-

ta. Kysymys on mielestäni hieman epäonnistunut, sillä kaikkien vastausten kohdalla en 

voi olla varma, tarkoittaako vastaaja kielen vai kansallisuuden merkitystä. Päädyin täl-

laiseen kysymykseen halutessani toisaalta vähentää kysymysten määrää ja toisaalta yrit-

täessäni muotoilla kysymykset siten, että niihin täytyy vastata pidemmästi kuin yhdellä 

sanalla.  

 

Kysymyksenasettelu vaikeuttaa vastausten tulkintaa. Tulen huomaamattani välittäneeksi 

omaa näkemystäni siitä, että kielen ja kansallisuuden merkitystä ei voi täysin erottaa 

toisistaan. Siksi vastauksista on vaikea tulkita esimerkiksi sitä, miten suuren roolin in-
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formantit antavat suomen kielelle identiteettinsä muodostumisessa ja mikä puolestaan 

on suomalaisuuden rooli. Osa informanteista erottelee kuitenkin vastauksessaan selkeäs-

ti kielen ja kansalaisuuden roolin. Osa taas pohtii vain kielen tai vain kansalaisuuden 

merkitystä itselleen. Osan vastauksista puolestaan on mahdotonta tulkita, tarkoittavatko 

he vain toista vai molempia. Esitän epäselvät esimerkit kielellistä identiteettiä käsittele-

vässä luvussa, sillä kielen ja identiteetin suhde on tutkielmassani pääasiallisena mielen-

kiinnon kohteena.  

 

Unkarin kielen omaksumista selvitin kysymällä informanttien omaa arviota heidän un-

karin kielen taidostaan sekä halustaan oppia kieltä lisää. Lisäksi selvitin informanttien 

halua säilyttää suomen kieli kysymällä, onko suomen kielen merkitys heille muuttunut 

Unkarissa asumisen aikana ja kokevatko he, että heidän suomen kielen taitonsa on huo-

nontunut. Kysyin myös, voisivatko he kuvitella luopuvansa suomen kielestä. Kysymys 

on hieman provosoiva, mutta otin sen mukaan kyselyyni saadakseni informantit pohti-

maan lisää suomen kielen henkilökohtaista merkitystä. 

 

 

4.1.2. Kieltä käsittelevät diskurssit 

 

Informanttieni vastauksista hahmottuu erilaisia kielestä puhumisen ja merkityksellistä-

misen tapoja, joita nimitän taitodiskurssiksi, välinediskurssiksi, sympatiadiskurssiksi, 

identiteettidiskurssiksi ja itseilmaisudiskurssiksi. Diskurssien nimet ovat väljiä rajauksia 

ja henkilökohtaisia näkemyksiäni. Osittain nimitykset ovat samoja kuin Marjukka Lap-

palaisen (2002) pro gradu -tutkielmassa. Taitodiskurssilla tarkoitan kielen hahmottamis-

ta oppimisen ja opettelun kohteena. Välinediskurssilla tarkoitan sitä, että informantti 

mieltää kielen esineen kaltaiseksi objektiksi, jolla voi tehdä asioita ja joka on joko hyö-

dyllinen tai hyödytön. Sympatiadiskurssi viittaa kieleen kiinnostavana ja positiivisia 

tunteita herättävänä asiana, jolla ei kuitenkaan nähdä olevan roolia identiteetin muodos-

tumisessa. Identiteettidiskurssilla tarkoitan kielestä puhumisen tapaa, jossa kieli näh-

dään identiteetin ja minuuden osana. Itseilmaisudiskurssissa kieli hahmotetaan itseil-

maisun välineeksi. Osa informanteista kirjautuu eri vastauksissa eri diskursseihin. Lu-

vussa 5 pyrin muodostamaan heidän vastauksistaan kokonaiskuvan. Tässä luvussa jaot-

telen vastauksia eri diskursseihin ja analysoin niitä.   
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4.1.2.1. Kieli taitona 

 

Taitodiskurssiksi nimitän sellaista kielestä puhumisen tapaa, jossa korostuu kielen rooli 

taitona sekä oppimisen ja osaamisen kohteena. Diskurssin nimi voisi olla myös oppi-

misdiskurssi. Taitodiskurssi tulee ilmi etupäässä vastauksissa niihin kysymyksiin, joissa 

pyysin informantteja kuvailemaan suomen ja unkarin kieliä. Jonkin verran taitodiskurssi 

nousee esiin myös vastauksissa, jotka liittyvät kielten henkilökohtaisiin merkityksiin 

sekä kysymyksiin suomen kielen säilyttämisestä. Yhteensä 13 informanttia kirjautuu 

taitodiskurssiin. 

 

Yllättävän moni informantti pitää paitsi unkarin myös suomen kieltä vaikeana, vaikka 

se on heidän äidinkielensä. Informanteista 8 nimeää suomen kielen vaikeaksi. Aineiston 

valossa vaikuttaa siltä, että osa informanteista tarkastelee suomen kieltä vieraskielisen 

kannalta ja pohtii suomen kielen oppimisen haastavuutta ulkomaalaisen ja muunkielisen 

näkökulmasta. Esimerkiksi Anna pohtii suomen kieltä ulkolaisen näkökulmasta. Oppi-

misdiskurssin korostuminen saattaa johtua siitä, että monilla informanteilla on unkarin 

kielen oppimisprosessi kesken, ja aihe on siksi ajankohtainen. Seuraavat esimerkit ovat 

informanttien vastauksia kysymykseen, jossa heitä pyydettiin kuvailemaan suomen kiel-

tä. 

 

(1) vaikea kieliopillisesti, ja murteet hankaloittavat oppimista ulkolaisen nä-

kökulmasta. --- on helppoa, että sanat kirjoitetaan niin kuin lausutaan. 

(Anna) 

(2) Vaikea oppia. (Tapio) 

(3) monimutkainen, vaikea, (Päivi) 

(4) Monimutkainen ja vaikea. Ihanaa kuitenkin se, että sanat äännetään kuten 

kirjoitetaan. (Maria) 

(5) Erittain vaikea oppia. (Hannele) 

(6) Suomen kieli on vaikea kieli. Paljon pitkiä sanoja ja vaikeita sijamuotoja. 

(Helena) 

(7) Suomen kieli on todella vaikea ja mutkikas kieli. Itselleni se on tietysti 

loogiken ja pidän siitä mille se kuulostaa ja miten muodostamme sanoja ja 

sanontoja. Suomen kieli on monesti tosi onomatopoeettiinen --- Sijamuo-

dot ovat myös kiehtovia kun miettii miten pienin muutoksin saa koko lau-

seen sisällön muuttumaan. (Sofia)  

(8) Suomen kieli on haasteellinen oppia, mutta kun sen taitaa, se on vivahteita 

ja mahdollisuuksia täynnä. Erityisesti kielioppi on hankala, mutta toisaal-

ta lukeminen ja kirjoittaminen on todella helppoa. Puhutun ja kirjoitetun 

kielen välillä ei erityisen suurta eroa. Äänteet ovat yksinkertaiset ja loogi-

set, mutta joistain kieliryhmistä tuleville haastavat. (Maarit) 
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Vastaajat vaikuttavat olevan tietoisia kielestä ja pystyvät määrittelemään, mikä kielessä 

on vaikeaa ja mikä helppoa. Anna ja Maarit mainitsevat suomen kielen vaikeimmaksi 

osa-alueeksi kieliopin ja helpoksi puolestaan sen, että puhutun ja kirjoitetun kielen välil-

lä ei ole suurta eroa. Sofia ja Helena pitävät suomen kieltä vaikeana sijamuotojen takia. 

Kielen vaikeus ei kuitenkaan ole informanttien mielestä negatiivinen asia. Sofia pitää 

sijamuotoja kiehtovina. Maaritille suomen kieli näyttäytyy ikään kuin salaisuutena, jo-

hon vihkiytyneelle se on vivahteita ja mahdollisuuksia täynnä. Sofia kirjautuu vastauk-

sessaan suomalaiseksi käyttämällä persoonamuotoista verbiä muodostamme. 

 

Myös unkarin kieltä moni informantti pohtii oppimisen vaikeuden kannalta. Yhteensä 

12 informanttia nimeää unkarin kielen vaikeaksi. Vastauksissa korostuu unkarin ja 

suomen kielten pitäminen samalla tavalla vaikeina. Informantit kuvailevat unkarin kieltä 

seuraavasti: 

 

(9) Unkarin kieli on yhtä haasteellinen kuin suomen kielikin, johtuen samoista 

asioista – kielioppi on varmaan kaikkein hankalin. (Maarit) 

(10) Vieläkin monimutkaisempi ja sisältää paljon erilaisia poikkeuksia, jotka 

tulee vaan muistaa ulkoa. (Maria) 

(11) Myös erittäin vaikea oppia. (Tapio) 

(12) Unkarin kieli on myös vaikea. Sanojen ääntäminen ja kirjoittaminen on 

haastavaa. Kielioppi on aika vaikea, mutta toisaalta selkeä. (Helena) 

(13) Unkarin kieli on myöskin vaikea ja mutkikas kieli jossa tuntuu olevan 

vaikka minkälaisia koukeroita. --- Kaikkia sääntöjä ja muutoksia on tosi 

vaikea muistaa. (Sofia) 

(14) vaikea kieliopillisesti, vaikeat konsonantit 8 eri S:n variaatiot. (Anna) 

(15) hankala oppia,kaikki pitää muistaa ulkoa,ei voi ottaa mistään kielestä 

apua. (Pauliina) 

(16) monimutkainen, vaikea, (Päivi) 

(17) Erittain vaikea oppia. (Hannele) 

(18) Ensimmainen kieli, jonka opiskelussa motivaationi loppui kesken. (Mari-

ka) 

 

Maaritin ja Marian mielestä unkarin kieli on yhtä haasteellinen tai vieläkin monimutkai-

sempi kuin suomi. Adverbi yhtä ja komparatiivista ilmaisua vahvistava vieläkin ilmai-

sevat, että Maarit ja Maria vertailevat äidinkieltään ja nykyisen kotimaansa kieltä toi-

siinsa ja havaitsevat yhtäläisyydeksi haasteellisuuden ja monimutkaisuuden. Sofialle, 

Pauliinalle ja Marikalle unkarin kieli näyttäytyy ulkoa opeteltavana asiana. Heidän suh-

teessaan unkarin kieleen korostuu selvästi oppimisdiskurssi. Ulkomailla asuminen on 

ehkä vaikuttanut informanttien tapaan mieltää suomen kieli vaikeaksi kieleksi, sillä vie-
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raassa kieliympäristössä elettäessä kielen opetteleminen on osa arkipäivää, ja informan-

tit ovat joutuneet pohtimaan myös omaa äidinkieltään vieraan kielen näkökulmasta. 

Unkarin ja suomen kielten rakenteellinen samankaltaisuus (esimerkki 9) ja toisaalta 

äänteellinen erilaisuus (esimerkki 12) saattaa myös osaltaan johtaa kielten vertailuun ja 

ajatukseen siitä, että myös suomen kieli on vaikea. Informantit myös uusintavat vas-

tauksissaan yleistä käsitystä siitä, että suomen kieli on vaikea. Mikään kieli ei kuiten-

kaan ole objektiivisesti vaikea tai helppo, vaan vaikeus on aina suhteessa omaan kie-

leen. (Nuutinen 1991: 76.)  

 

 

Suomen kieli eksoottisena taitona 

 

Kielten merkitystä pohtiessaan viisi informanttia nostaa esille suomen kielen harvinai-

suuden, mitä he pitävät arvokkaana asiana. Suomen kielellä – kuten suomalais-

ugrilaisilla kielillä yleensä – on maailmanlaajuisesti ajateltuna vähän puhujia, joten 

suomen kielen osaaminen on erityinen taito. Suomalaiset ovat tottuneet ajattelemaan 

suomalais-ugrilaisuuttaan ja erikoista kieltään eksoottisena asiana, jota on haluttu koros-

taa. Se on nähty osaksi suomalaisuuden syvintä olemusta ja suomalaista identiteettiä. 

(Laakso 2011: 17–18.) 

 

(19) En voisi [luopua suomen kielestä]. Toivon ettei niin tapahdu. Suomen kieli 

on kuitenkin niin originaali ja se on osa identiteettiäni ja elämääni ja kas-

vuani. (Sofia) 

(20) On hienoa osata pienen maan kieltä, jota ei kaikki osaa. (Helena) 

(21) Minusta on rikkaus tulla pienestä kieliperheestä ja se on oikeastaan hieno 

asia, että ei ole esim. englanninkielisestä maasta kotoisin. (Maria) 

(22) Suomen kieli on myös loistava salakieli. (Marika) 

(23) Omanlaisensa, rikas, kaunis, aidinkieli. (Sari) 

 

Sofian mielestä suomen kieli on originaali eli liittyy alkuperäisyyteen. Tämä on Sofialle 

syy säilyttää suomen kieli. Suomalaisuuden on usein nähty edustavan aidointa ja alku-

peräisintä suomalais-ugrilaisuutta, samoin kuin suomalais-ugrilaisuus laajemmin on 

edustanut eksotiikkaa ja ikivanhaa kulttuuria verrattuna eurooppalaisuuteen (Laakso 

2011: 17–18). Suomen kielen liittäminen menneisyyteen tulee ilmi myös seuraavassa 

aineistoesimerkissä:  
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(24) Suomen kieli on osa minua ja historiaani ja sukuni historiaa (Sari) 

 

Helena, Maria ja Marika näkevät suomen kielen arvon nimenomaan sen pienuudessa. 

Esimeriksi Lappalainen (2002: 60) on havainnut aineistossaan samanlaisen diskurssin. 

Marikalle suomi on loistava salakieli. Marika tuntuu pitävän arvokkaana sekä suomen 

kielen harvinaisuutta että vaikeutta. Myös Sari arvostaa suomen kielen muista poik-

keavuutta, sillä hänestä suomen kieli on omanlainen. Samanlaista kielen harvinaisuuden 

ja vaikeuden arvottamista on havaittavissa myös Tynin (2003: 49) aineostossa. Marikal-

le ja Helenalle tuntuu olevan arvo sinänsä, että heidän äidinkielellään on suhteellisen 

vähän puhujia. Myös Marialle kielen harvinaisuus on arvo. Hänelle on rikkaus tulla 

pienestä kieliperheestä. Hän kokee tulevansa kieliperheestä. Tämän voi tulkita niin, 

ettei hän katso enää olevansa ja elävänsä kieliperheessä, vaan suomen kieli edustaa hä-

nelle jotain, josta hän on tullut ja lähtenyt pois. Samoin Sofialle suomen kieli on osa 

kasvuani. 

 

 

4.1.2.2. Kieli välineenä 

 

Tarkoitan välinediskurssilla sellaista kielestä puhumisen tapaa, jossa tuodaan esiin kie-

len pitäminen ensisijaisesti välineenä jonkin asian tekemiseen tai viestien lähettämiseen. 

Tätä pidetään nykyaikana tavallisimpana kieltä koskevana käsityksenä (Lehtonen 2000: 

29). Sisällytän tähän diskurssiin myös kielen arvottamisen sen hyödyllisyyden tai hyö-

dyttömyyden mukaan. Välinediskurssi aktivoituu pääasiassa vastauksissa, jotka liittyvät 

kysymyksiin kielten henkilökohtaisesta merkityksestä sekä unkarin kielen omaksumi-

sesta. Aineistossani unkarin kieltä tarkastellaan selvästi useammin välinediskurssin 

kautta kuin suomen kieltä. Ainoastaan Maria pohtii, että suomen kielellä ei tee mitään 

hänen nykyisessä kotikaupungissaan, minkä voi tulkita välineelliseksi ajatteluksi. Li-

säksi Pauliina kokee, ettei voisi luopua suomen kielestä, koska ei osaa muita kieliä niin 

hyvin että pärjäisi. Tämän vastauksen perusteella suomen kielellä ei ole hänelle muuta 

merkitystä kuin se, että kielen avulla pärjää. 

 

(25) eihän täällä Györissä ainakaan tee mitään suomen kielellä, kuin tietysti 

kotona. (Maria) 

(26) en.en osaa muita kieliä niin hyvoin että pärjäisin ilman suomea (Pauliina) 
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Muuten aineistossa erottuu selvästi kielten roolien jakautuminen siten, että unkarin kiel-

tä pidetään välineenä, kun taas suomen kieleen suhtaudutaan emotionaalisemmin tai 

sillä nähdään olevan identiteettifunktio. Näistä lisää luvuissa 4.1.2.3. ja 4.1.2.4. 

 

Selvimmin unkarin kielen välinefunktion ilmaisevat Maarit, Päivi ja Sari: 

 

(27) Unkari käytännön pakosta asioidessa, --- [Unkarin kieli on] Käyttökieli, 

kommunikaation väline, työkalu. (Maarit) 

(28) kommunikointikykyä (Päivi) 

(29) Unkarin kieli on kieli, jota kaytan puolisoni kanssa. Unkarin kieli on mi-

nulle myös arkisten asioidenhoitamis kieli. (Sari) 

(30) Tuttavallisuutta. Helppoutta paivittaisissa askareissa. Vieraanvaraisuutta. 

Ulkosuomalaisuutta. (Tapio) 

 

Maarit nimeää unkarin kielen työkaluksi ja käyttökieleksi ja ilmaisee näin pitävänsä kiel-

tä yksinkertaisena välineenä (KS 2006: s. v. työkalu). Hän kertoo käyttävänsä unkaria 

käytännön pakosta asiointikielenä. Tästä voi päätellä unkarin käyttämisen olevan Maari-

tille väistämätön velvollisuus, jota hän ei välttämättä haluaisi. Unkarin kielen nimittä-

minen työkaluksi vahvistaa mielikuvaa siitä, että hän ei suhtaudu unkarin kieleen emo-

tionaalisesti, vaan pitää sitä ainoastaan välineenä. 

 

Päivi kuvaa unkarin kielen merkitsevän hänelle kommunikointikykyä. Päivi antaa näin 

unkarin kielelle merkittävän mutta samalla rajatun roolin: se edustaa hänelle kykyä olla 

yhteydessä muihin ihmisiin, mutta sisäisen elämän kielenä hän ei vaikuta sitä pitävän. 

Päivi on asunut Unkarissa jo yli 20 vuotta, ja hän kertoo osaavansa unkarin kieltä hyvin. 

Kotikielenä hänellä kuitenkin on suomi, sillä myös hänen puolisonsa on suomenkieli-

nen. Tämä voi olla osatekijänä siihen, että unkarin kieli liittyy Päivillä nimenomaan 

ulospäin suuntautuvaan kommunikointiin. 

 

Sarille unkarin kieli edustaa ennen kaikkea kieltä, jota hän puhuu puolisonsa kanssa. 

Lisäksi unkari on hänelle asioidenhoitamiskieli. Kielellä on siis hänelle välineellinen 

funktio, mutta samalla se on myös avain puolison kanssa kommunikointiin. Sari ei kui-

tenkaan kuvaa unkarin kieltä tunnepitoisilla adjektiiveilla eikä osoita kielellä olevan 

hänelle syvempää henkilökohtaista merkitystä. 
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Tapio kuvaa unkarin kielen edustavan hänelle helppoutta päivittäisissä askareissa sekä 

tuttavallisuutta. Samoin kuin Päiville, unkarin kieli vaikuttaa olevan Tapiolle arjen 

avain ja tarpeellinen työkalu jokapäiväisessä elämässä ja kommunikoinnissa. Tapio ku-

vaa unkarin edustavan hänelle nimenomaan helppoutta. Tapio on asunut Unkarissa yli 

kymmenen vuotta ja kertoo osaavansa unkaria erittäin hyvin, joten unkarin kieli on 

luonteva osa hänen elämäänsä. Kuitenkaan hän ei vaikuta pitävän unkaria täysin oma-

naan, sillä hänelle se edustaa ulkosuomalaisuutta eli muistuttaa siitä, että hän on Suo-

men ulkopuolella asuva suomalainen. Hän nimeää unkarin kielen edustavan myös vie-

raanvaraisuutta. Tätä on vaikea tulkita ilman mahdollisuutta päästä esittämään tarken-

tavaa kysymystä. Toisaalta Tapio kokee tulleensa mielellään vastaanotetuksi (KS 2006 

s. v. vieraanvaraisuus), mutta toisaalta hän kokee ehkä edelleen olevansa ulkopuolinen. 

 

Myös Minna, Maria ja Pauliina pohtivat suhdettaan unkarin kieleen väline- tai hyöty-

diskurssin kautta: 

 

(31) Minulla ei ole kiinnostusta oppia unkaria, koska se ei ole nk. valtakieli 

eika sen osaamisesta ole mitaan hyotya minulle. (Minna) 

(32) Ja jos on kuitenkin ulkomailla ja maassa, jossa englanti ei ole pääkieli, 

niin miksi ihmeessä ei käyttäisi tilaisuutta hyväkseen ja opiskelisi uuden 

kielen?!?!!? Eihän sitä koskaan tiedä, missä sitä tulevaisuudessa voi tarvi-

ta. (Maria) 

(33) oli kiva oppia uusi kilei tai ainakin vähän sitä,toivottavasti siitä on joskus 

myös hyötyä myöhemminkin. (Pauliina) 

 

Minna on asunut Unkarissa vasta vuoden lähetettynä työntekijänä, eikä hän osaa unka-

rin kieltä lainkaan. Hän tarkastelee kieliä voimakkaasti hyötynäkökulmasta. Hän ei ha-

lua edes oppia unkaria, sillä hän kokee, että kielen osaamisesta ei olisi hänelle mitään 

hyötyä. Tätä hän perustelee sillä, että unkarin kieli ei ole valtakieli eli ei kuulu eniten 

puhuttuihin kieliin. Minna tuntuu arvottavan kieliä sillä perusteella, miten paljon niillä 

on puhujia. Tätä voidaan kuitenkin pitää suppeana näkemyksenä kielestä. Kielen arvoa 

ei voi mitata puhujien määrällä, sillä kieleen on varastoitunut pitkältä ajalta elämän ar-

voja, uskontoa, kauneuden tajua ja luonnon ja elinolosuhteiden tuntemusta (Vuolab 

2001: 293). 

 

Myös Maria on asunut Unkarissa vasta vähän aikaa, ja hänkin on muuttanut maahan 

työkomennukselle. Hänen suhtautumisensa unkarin kieleen ja unkarilaisuuteen on kui-
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tenkin täysin päinvastainen kuin Minnalla. Hänelle Unkarissa asuminen näyttäytyy 

mahdollisuutena oppia uusi kieli, ja hän suunnittelee jäävänsä Unkariin pitkäksi aikaa. 

Kuitenkin myös hän tarkastelee kieltä ainakin jossain määrin hyötynäkökulmasta, sillä 

hän nimeää unkarin kielen opiskelun syyksi sen, että tulevaisuudessa voi tarvita kieltä.  

Unkarin osaaminen ei siis itsessään ole hänelle arvo, vaan tärkeää on se, mihin kieltä 

voi käyttää. Marian kanssa samalla tavalla ajattelee Pauliina. 

 

Kansainvälisyys ja englannin kielen valta-asema tulevat esiin useissa vastauksissa. Ta-

pio näkee kansainvälisyyden tekevän eri kielten roolit merkityksettömiksi. Tämä tulee 

ilmi Tapion vastauksessa kysymykseen siitä, haluaisiko hän käyttää suomen kieltä use-

ammin: 

 

(34) Maailma on niin kansainvalistynyt ettei enaa ole tarkeaa mita kielta pu-

huu vaan etta tulee oikein ymmarretyksi. Minulle kaikki kolme paasaantoi-

sesti kayttamaa kielta ovat samassa arvossa. (Tapio) 

 

Tapiolle tärkeintä tuntuu olevan kielen käyttökelpoisuus viestinnän välineenä. Vastaus 

kuvastaa lingua francan käytön yleistymistä eri elämänalueilla. Englannin asemaan 

maailmankielenä suhtaudutaan eri tavoin. Se saatetaan nähdä joko uhkana muille kielil-

le tai positiivisena ilmiönä, joka edistää ja helpottaa kielirajat ylittävää kommunikointia. 

(Pahta 2004: 38–39.) Partikkeli enää (VISK 2008: § 850) ilmaisee, että Tapion mukaan 

eri kielillä on aikaisemmin ollut suurempi merkitys. Tapiolle itselleen hänen eniten 

käyttämänsä kielet eli suomi, unkari ja englanti ovat samassa arvossa. Kuitenkin kysyt-

täessä suoraan suomen kielen ja suomalaisuuden merkitystä Tapio kuvaa niiden edusta-

van hänelle vahvaa identiteettiä, luotettavuutta ja itseisarvoa. Suomen kieltä hän kuvaa 

kauniiksi ja melodiseksi, unkarin kieli ei hänestä ole yhtä kaunis kuunneltava kuin suo-

men kieli. Ristiriitaisista vastauksista saa sellaisen käsityksen, ettei Tapio ole täysin tie-

toinen kielten merkityksestä itselleen. Arolan mukaan (2006: 24) vastaus epäsuoraan 

kysymykseen paljastaa syvemmällä olevia asenteita. Toisaalta Tapio tuo kolmessa vas-

tauksessa ilmi suomen kielen kauneuden tai sen tärkeyden itselleen, ja kaksi vastausta 

implikoi unkarin kielen vähäisempää merkitystä suomeen verrattuna. Vain yhdessä vas-

tauksessa Tapio kertoo pitävänsä kieliä samassa arvossa.  Horjuvien käsitysten selvit-

tämiseksi on tärkeää kysyä samaa asiaa useammassa kysymyksessä eri tavoin muotoil-

tuna.  
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Myös vastaus kysymykseen, jossa tiedustellaan informantin halukkuutta oppia lisää 

unkaria (esimerkki 35), on ristiriidassa Tapion aikaisemman vastauksen kanssa (esi-

merkki 34). Tapion mielestä on tärkeää osata unkaria, jotta pääsee sisälle maan kulttuu-

riin ja tapoihin. Tapio nimittää Unkaria vieraaksi maaksi, mikä viestii siitä, että hän 

suhtautuu Unkariin edelleen ulkomaana. 

 

(35) Kielissa on niin paljon lisaa opittavaa ja mita enemman oppii, varsinkin 

puhekielen ilmaisuja, sen paremmin paasee sisalle paikallisen maan kult-

tuuriin seka tapoihin. Ja tama on tarkeaa jos paatta asua vieraassa maas-

sa. Kielen oppiminen ja sen kaytossa edistyminen on myos kohteliaisuus 

paikallisia kohtaan. (Tapio) 

 

Sofia ja Kristiina pitävät Tapion tavoin unkarin kielen oppimista tärkeänä päivittäisen 

elämän sujumisen kannalta. Sofia toivoo oppivansa ilmaisemaan itseään unkariksi. Kris-

tiina pitää unkarin osaamista välttämättömänä, koska unkarilaiset eivät hänen mukaansa 

puhu englantia.  

 

(36) Helpottaa elämää jos osaa maan kieltä missä asuu. Ja muutenkin olisi 

mukava pystyä ilmaisemaan itseään paremmin ja takeltelematta. (Sofia) 

(37) On hyva asia, etta olen oppinut unkarinkielen ja voin kayttaa sita elamas-

sani taalla. Moni unkarilainen ei viela tana paivanakaan puhu englantia, 

joten on mielestani valttamatonta osata unkaria elaessa taalla. (Kristiina) 

 

Unkarilaisissa kouluissa englanti ei ole pakollinen oppiaine, vaan oppilaat voivat valita 

yhden pakollisena opiskeltavan vieraan kielen. Peruskoulussa suosituin kieli on saksa, 

mihin vaikuttaa Unkarin ja Saksan väliset historialliset suhteet ja Unkarissa elävä saksa-

laisvähemmistö. Toiseksi eniten opiskellaan englantia. Lingua franca englanti vaikuttaa 

kuitenkin myös Unkarissa kaikilla elämän alueilla siinä määrin, että sen pelätään jopa 

olevan haitaksi unkarin kielen kehitykselle. (Medgyes & Miklósy 2005: 64, 101.) 

 

Mikan vastauksessa tiivistyy informanttien yleisin tapa hahmottaa suomen ja unkarin 

kielten roolit. Mikan mielestä unkaria on hyvä osata, mutta sävypartikkeli vain tuo lau-

sumaan vähättelevän sävyn. Vastaus implikoi Mikan pitävän jotain muuta taitoa itses-

sään tärkeämpänä kuin unkarin kielen osaamista, joka on vain hyvä taito. Suomen kieli 

ja suomalaisuus puolestaan ovat Mikalle itsessään tärkeitä asioita.  
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(38) Olen ylpeä että osaan puhua unkarin kieltä, mutta vain siksi että se on 

hyvä taito. (Mika) 

 

 

4.1.2.3. Kieli identiteetin rakentajana 

 

14 informanttia mainitsee suomen kielen merkitsevän heille identiteettiä tai olevan tär-

keä osa omaa itseään. Tämä diskurssi aktivoituu vastauksissa, jotka liittyvät kysymyk-

siin suomen kielen merkityksestä, suomen kielen säilyttämisestä sekä kysymykseen 

siitä, onko suomen kielen merkitys muuttunut ulkomailla asumisen aikana. 14 infor-

manttia on sitä mieltä, että suomen kielen merkitys on korostunut ulkomailla. Kaksi 

informanttia jätti vastaamatta näihin kysymyksiin. Vain yksi informantti antaa identi-

teettifunktion myös unkarilaisuudelle ja unkarin kielelle. 

 

Tapiolle suomen kieli merkitse vahvaa identiteettiä ja Riitalle perusidentiteettiä, mikä 

viittaa suomen kielen tärkeään ja hallitsevaan rooliin. Lisäksi suomen kieli on Tapiolle 

myös osa hänen imagoaan, eli hän luo tietoisesti itsestään kuvaa suomalaisena. Tapio 

kokee olevansa ylpeä suomen kielestä. 

 

(39) Vahvaa identiteettiä. --- Suomen kielen merkitys on vahvistunut ulkomailla 

asuessani. Se on osa identiteettiani ja osittain myos imagoani. Olen ylpea 

siita. (Tapio) 

(40) Perusidentiteettiä. --- Suomen kieltä arvostaa nyt enemmän, siihen kiinnit-

tää enemmän huomiota kuin Suomessa asuessa.  (Riitta) 

(41) Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita joista olen ylpeä. --- Siitä on tullut 

hieman tärkeämpi. (Mika) 

(42) Kieli ja suomalaisuus ovat osa identiteettiäni. --- Arvostan sitä ehkä 

enemmän. (Helena) 

(43) Onhan se aidinkieleni ja tarkea osa minua itseani. (Kristiina) 

(44) se [suomen kieli] on osa identiteettiäni ja elämääni ja kasvuani. (Sofia) 

 

Anneli, Maarit, Anna, Sari ja Marika pohtivat suomen kielen merkitystä vanhemmuu-

den kautta. Lasten äidinkielen turvaamista vieraskielisessä ympäristössä pidetään tär-

keänä persoonallisten, sosiaalisten, intellektuaalisten ja kasvatuksellisten syiden takia. 

Kaksikielisyydellä katsotaan olevan rikastuttava vaikutus yksilön elämään. Jos valtakie-

li korvaa äidinkielen, sillä voi olla vahingollinen vaikutus identiteetin muodostumiseen. 

(Siitonen 2003: 16.)  
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(45) Varmasti kielen merkitys on vain korostunut ulkomailla asuessa. Varsin 

selvästi sen koki, kun lapset olivat pieniä. (Anneli) 

(46) Vahvaa itsestään selvää identiteettiä, jota olen hyvää vauhtia opettamassa 

lapsillenikin. --- Se on korostunut selvästi, erityisesti lasten tultua maail-

maan. Kieltä pitää tietoisesti ylläpitää ja kehittääkin. (Maarit) 

 

Annelille ja Maaritille suomen kielen merkitys on korostunut ulkomailla asumisen myö-

tä, ja erityisesti he ovat havainneet kielen tärkeyden pienten lasten äiteinä. Annelille 

kielen merkitys on vain korostunut ulkomailla, eli kieli vaikuttaa olleen hänelle merkit-

tävässä roolissa jo aikaisemmin. Lasten saaminen vaikuttaa lisänneen Annelin ja Maari-

tin tietoisuuttaan kielestä. Maarit haluaa opettaa suomen ja suomalaisuuteen nojaavan 

identiteettinsä lapsilleen. Hän myös kokee, että kieltä täytyy ylläpitää ja kehittää, eli hän 

näkee tietoisesti vaivaa kielen eteen. Boglárka Straszerin (2011a: 186) mukaan äidinkie-

len ylläpito on kiinteästi yhteydessä identiteettiin ja haluun siirtää kieli lapsille. 

 

(47) Kieli on iso osa persoonaa ja identiteettiä. Ja haluan siirtää sen myös 

lapsilleni. (Anna) 

(48) Suomen kieli ja suomalaisuus ovat merkittava osa minua. On myos hyvin 

tarkeaa, etta kolmelle tyttarellemme saan annettua eteenpain oman kieleni 

ja suomalaisuuden, vaikka he ovat syntyneet ja asuneet aina Unkarissa. --- 

(Sari) 

 

Annalle kieli on iso osa persoonaa ja identiteettiä ja Sarille merkittävä osa minua. An-

na ja Sari antavat suomen kielelle suuren roolin identiteettinsä ja minuutensa muodos-

tumisessa. Anna haluaa siirtää kielen myös lapsilleen, ja Sari haluaa saada annettua 

kielen lapsilleen. Sari nimittää suomen kieltä possessiivisella subjektilla kieleni ja liittää 

siihen pronomininimaisen adjektiivin oma, joka korostaa omistussuhteen merkitystä 

(VISK 2008 § 1456).  

 

Marika liittää suomalaisuuteen rovaniemeläisen paikallisidentiteetin. Ulkomailla asumi-

nen on lisännyt myös hänen kielitietoisuuttaan, sillä hän kertoo alkaneensa ulkomailla 

puhua uudelleen murteella, josta oli jo luopunut. Murteiden suosio on noussut 1990-

luvulta lähtien, ja ilmiötä on selitetty globalisaatiolla. Kansainvälistymisen ja vieraskie-

lisyyden vastapainoksi kaivataan kiintopistettä, jollaisena voi toimia kotiseutu. Murteen 

puhuminen ilmentää identifioitumista kotiseudulle. (Mantila 2004: 336.) 

 

(49) Identiteettia. Englantiin muutettuani aloin tietoisesti puhua Rovaniemen 

murretta uudelleen, enka ole siita sen jalkeen luopunut. --- Se [suomen 
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kieli] on vahva osa identiteettiani. --- Jos minulla olisi lapsia, puhuisin 

heidan kanssaa suomea (Marika) 

 

Sari ja Päivi ovat ulkomailla asuessaan huomanneet äidinkielen tärkeyden. Päivi pohtii 

osaavansa puhua kauniimmin suomeksi, ja unkarinkielinen ilmiaisu jää siihen verrattu-

na yksinkertaiseksi. 

 

(50) Jos suomen kieli otettaisiin minulta pois, olisi kuin juureni katkaistaisiin. -

-- Suomen kielesta on tullut paljon tarkeampi. Olen huomannut miten ar-

vokas aidinkieli on jokaiselle ihmiselle. Suomen kielen puhuminen on yksi 

niista asioista josta en luopuisi mistaan hinnasta. (Sari) 

(51) paljon, juuria, syvintä olemustani. --- huomaan räikeämmin sen tärkey-

den: miten kauniisti osaankaan puhua suomeksi ja miten yksinkertaista 

unkarini kuitenkin on (Päivi) 

 

Petteri on informanteistani ainoa, joka antaa unkarin kielelle ja unkarilaisuudelle inden-

titeettifunktion. Hän on asunut Unkarissa 14 vuotta ja muuttanut maahan jo lapsena 

vanhempiensa mukana. Muut informanttini ovat muuttaneet Unkariin aikuisina. Petteril-

le unkarin kieli ja unkarilaisuus ovat osa hänen kasvuaan, joten on luontevaa, että hän 

kokee ne myös identiteettinsä osaksi helpommin kuin ne informantit, joiden elämään 

unkarin kieli ja unkarilaisuus ovat tulleet vasta aikuisiällä. Petterille unkarin kieli ja 

unkarilaisuus ovat kuitenkin suomeen verrattuna toisella sijalla. 

 

(52) Toinen koti, kakkosidentiteetti. 

 

Annelin ja Elinan vastaukset kuvastavat hyvin sitä, miten informantit pääosin suomen 

kieltä kuvailevat ja arvottavat. 

 

(53) Elämän perustaa (Anneli) 

(54) Juuria. --- Paljastaa helposti asuinalueen. (Elina) 

 

Annelille suomen kieli ja suomalaisuus ovat koko elämän perusta, jolla kuvainnollisesti 

tarkoitetaan lähtökohtaa (KS s. v. perusta). Vastaavasti Elinalle suomen kieli ja suoma-

laisuus merkitsevät juuria eli kuvainnollisesti alkuperää ja lähtökohtaa (KS s. v. juuret). 

Juuret eivät ole näkyvissä, ja äidinkielen vertauskuvana ne edustavat kieleen liittyviä 

henkilökohtaisia merkityksiä, joiden kautta tutustutaan maailmaan (Skutnabb-Kangans 

1988: 52–53).  
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4.1.2.4. Kieli sympatian kohteena 

 

Tarkoitan sympatiadiskurssilla sellaista kielestä puhumisen tapaa, jossa tuodaan esiin 

kielen herättämät tunteet ja mielikuvat. Sympatiadiskurssissa kieltä ei kuitenkaan nähdä 

osana identiteetin tai minuuden rakentumista. Suurin osa informanteista kuvailee kum-

paakin kieltä positiivisiksi tulkittavissa olevilla ilmaisuilla. Monet informantit vertaile-

vat vastauksissaan suomen ja unkarin kieliä keskenään, mihin osaltaan vaikuttaa var-

masti se, että unkarin ja suomen kieliä koskevat kysymykset olivat kyselyssä peräkkäin. 

Sympatiadiskurssi aktivoitui vastauksissa kysymyksiin, joissa pyydettiin kuvailemaan 

suomen ja unkarin kieliä ja pohtimaan niiden merkitystä itselleen. Neljä informanttia 

jätti kokonaan vastaamatta näihin kysymyksiin. Vastanneista lähes kaikki kuvailivat 

molempia kieliä positiivisiksi tulkittavissa olevilla ilmaisuilla. Ainoastaan yksi infor-

mantti pitää suomen kieltä tylynä, ja yhden informantin mielestä unkarin kieli on ärsyt-

tävä. 

 

 

Suomen kieleen liittyvä sympatiadiskurssi 

 

Seuraavat esimerkit ovat vastauksia kysymyksiin, joissa pyydettiin kuvailemaan suo-

men kieltä ja pohtimaan suomen kielen ja suomalaisuuden henkilökohtaista merkitystä. 

Ritva ja Kristiina tuovat ilmi henkilökohtaisen suhteensa suomen kieleen. 

 

(55) Minulle rakkain ja kaunein kieli. --- Ne [suomen kieli ja suomalaisuus] 

ovat minulle hyvin tärkeät ja arvokkaat. (Ritva) 

(56) Pidan itse suomenkielesta. Mielestani se on sointuva ja siina kaytetaan 

paljon vokaaleja. (Kristiina) 

 

Ritva nimeää suomen kielen superlatiiviadjektiiveilla rakkain ja kaunein. Superlatiivin 

käyttö ilmaisee, että Ritva vertailee suomen kieltä muihin kieliin, joiden joukosta suomi 

on hänelle eniten rakas ja kaunis. Kristiina kertoo itse pitävänsä suomen kielestä. Itse-

sanan käyttö subjektin paikalla kontrastoi lauseen tulkintaa muihin vaihtoehtoihin ja 

korostaa näin kokijan roolia lauseessa (VISK 2008 § 768). Ritva nimeää suomen kieltä 

emotionaalisilla adjektiiveilla rakas, kaunis, tärkeä ja arvokas. Kristiina kuvaa suomen 

kieltä sointuvaksi. Tällä viitataan yleensä yhteensopiviin säveliin tai väreihin (KS 2006 

s. v. sointua), jotka muodostavat harmonisen kokonaisuuden. Kristiina pitää suomen 
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kieltä miellyttävänä, mutta hänen vastauksestaan ei välity kielen henkilökohtainen mer-

kitys yhtä voimakkaasti kuin Ritvan vastauksesta. 

 

Kaarinan mielestä suomi on puhtaimmillaan kaunis. Vastauksesta voi päätellä, että Kaa-

rinan mielestä on olemassa myös sellaista suomen kieltä, joka ei ole puhdasta. Selviä-

mättä jää, millaiseen kieleen hän tällä viittaa. Suomen kielen piirteitä käsittelevissä 

verkkokeskusteluissa on havaittu olevan yleistä, että miellyttävänä pidetään vanhaa ja 

mahdollisimman alkuperäistä suomen kieltä (Joronen 2008).  

 

(57) Suomi on puhtaimmillaan kaunis ja säännönmukainen kieli, mutta yleis- 

tai puhekielen tärkein ominaisuus on sen käyttökelpoisuus, muuttuvuus ti-

lanteeseen kuin tilanteeseen sopivaksi. --- Hyvin paljon. En pysty erittele-

mään. (Kaarina) 

 

Tärkeintä Kaarinalle kuitenkin on kielen käyttökelpoisuus, joten hän kirjautuu tällä vas-

tauksella osittain myös välinediskurssiin. Suomen kieli ja suomalaisuus merkitsevät 

hänelle hyvin paljon, mutta hän ei pysty tarkemmin erittelemään niiden merkitystä. Jäl-

leen haastattelutilanteessa tarkentavalla kysymyksellä olisi voinut johdatella informan-

tin kuvailemaan merkitystä tarkemmin. 

 

Sofia kirjoittautuu suomalaiseksi sananvalinnallaan muodostamme. Unkariin muutettu-

aan Sofia kertoo pohtineensa suomen kielen rakennetta enemmän kuin aikaisemmin, ja 

esimerkiksi sijamuodot ovat hänestä kiehtovia. Myös Tapiossa suomen kieli herättää 

positiivisia tunteita: hän pitää sijamuotoja ihmeellisinä ja yhdistää suomen kielen runo-

jen kieleen. 

 

(58) Itselleni se [suomen kieli] on tietysti loogiken ja pidän siitä mille se kuu-

lostaa ja miten muodostamme sanoja ja sanontoja. --- Sijamuodot ovat 

myös kiehtovia kun miettii miten pienin muutoksin saa koko lauseen sisäl-

lön muuttuman. --- vaikka asunkin ulkomailla haluan ylläpitää suomalai-

suuttani ja suomen kielen taitoani niin hyvin kuin pystyn. (Sofia) 

(59) Kaunis melodinen kieli, taynna ihmeellisia sijamuotoja. Suomen kieli on 

myos runollinen kieli. (Tapio) 

 

Emilia kokee, ettei osaa kuvailla suomen kieltä. Kuitenkin hän tulee paljastaneeksi suh-

teensa kieleen mainitsemalla, että se on niin normaali oma äidinkieli. Kieli on niin ta-

vallinen, ettei sen roolia äidinkielenä tarvitse kyseenalaistaa, ja kieli on myös oma, mikä 

korostaa omistussuhteen merkitystä (VISK 2008 § 1456). 
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(60) En oikein osaa sanoa, koska se on mulle niin normaali oma äidinkieli. 

(Emilia) 

 

Mika pitää suomen kieltä kovana, minkä voi tulkita osittain negatiiviseksi ilmaisuksi. 

Kuvainnollisesti kova tarkoittaa esimerkiksi ankaraa ja tylyä (KS s. v. kova). Suomen 

kieli ja suomalaisuus ovat hänelle kuitenkin tärkeitä, ja hän on niistä ylpeä. 

 

(61) Erittäinen ”kova” kieli jossa ei ole paljoakaan erilaisia painotuksia lau-

seissa. --- Nämä [suomen kieli ja suomalaisuus] ovat erittäin tärkeitä asi-

oita joista olen ylpeä. (Mika) 

 

Helena pitää suomen kieltä tylynä verrattuna unkariin. Helena ja Mika ovat informan-

teista ainoita, jotka kuvaavat suomen kieltä negatiivisesti. Helena on asunut unkarissa 

vasta kaksi vuotta. Hän ei aio jäädä maahan pysyvästi, mutta ilmoittaa pitävänsä unka-

rin kielestä niin paljon, että haluaa jatkaa kielen opiskelua suomeen palattuaankin. He-

lena suhtautuu unkarin kieleen selkeästi eri tavalla kuin esimerkiksi Minna, joka tarkas-

telee kieltä vain hyötynäkökulmasta (esimerkki 31).  

 

(62) Suomen kieli on aika tyly nyt varsinkin, kun on huomannut miten kohtelias 

kieli unkari on. Suomen kieleen kaipaisin enemmän kauniita ja kohteliaita 

sanontoja. (Helena) 

 

 

Unkarin kieleen liittyvä sympatiadiskurssi 

 

Tässä luvussa käsittelemäni esimerkit ovat vastauksia kysymyksiin, joissa pyydettiin 

kuvailemaan unkarin kieltä ja pohtimaan unkarin kielen ja unkarilaisuuden henkilökoh-

taista merkitystä. Anneli, Elina ja Riitta määrittelevät unkarin kielen olevan jotain, joka 

tuo elämään lisäarvoa.  

 

(63) Elämän suolaa. (Anneli) 

(64) Hedelmiä. --- Muodollinen ja pompöösi. (Elina) 

(65) Mielenkiintoinen lisä elämässä. (Riitta) 

 

Siinä missä suomen kieli on Annelille elämän perusta (esimerkki 53), unkarin kieltä hän 

vertaa suolaan. Kuvainnollisesti käytettynä sana suola merkitsee elämää sulostuttavaa 

asiaa (KS 2006 s. v. suola). Elina vertaa unkarin kieltä hedelmiin, jolla kuvainnollisesti 
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tarkoitetaan tulosta, saavutusta, seurausta ja tuotetta (KS s. v. hedelmä). Vastakohtana 

tälle hän käyttää suomen kielestä metaforaa juuret (esimerkki 54). Nämä vertaukset 

tuovat hyvin esiin kielten roolit informanttien elämässä: suomen kieli on välttämätön 

kuten perusta rakennukselle tai juuret puulle. Unkarin kieli puolestaan on hyvänä lisänä, 

kuten suola ruuassa tai hedelmät puussa. Suomalaisen näkökulmasta hedelmät ovat ehkä 

myös jotain eksoottista. Myös Riitalle unkarin kieli edustaa mielenkiintoista lisää. 

 

Emilia ja Sari kuvailevat unkarin kieltä hyvin positiivisilla adjektiiveilla ja ilmaisevat 

sympaattista suhtautumista kieleen.  

 

(66) Hyvin kaunis kieli. --- Tämä on hyvin värikäs kieli. (Emilia) 

(67) rikas, kaunis, vaikea. (Sari) 

 

Kristiina, Maarit ja Tapio kuvailevat kieliä muun muassa sen perusteella, miltä ne kuu-

lostavat. Tapio nimeää unkarin kielen runolliseksi ja novelliseksi, ja hän pitää sijamuo-

toja ihmeellisinä. Tapio suhtautuu unkarin kieleen hyvin positiivisesti, mutta kokee kui-

tenkin, että unkarin kieli ei ole yhta kaunis kuunneltava kuin suomi. Kristiina ilmentää 

sympaattista suhtautumista unkarin kieleen kuvaamalla, että hänen mielestään unkarin 

kieli on rikas ja monipuolinen. Kristiina ja Maarit pohtivat unkarin ja suomen kielten 

kuulostavan samankaltaisilta. Maaritin mielestä unkarin äänteissä on enemmän vivahtei-

ta kuin suomen äänteissä. 

 

(68) Samoin kuin suomen kieli unkarin kieli on runollinen, novellinen kieli 

taynna mita ihmeellisimpia sijamuotoja. Ei yhta kaunis kuunneltava kuin 

suomen kieli. (Tapio) 

(69) Unkarin kieli on hyvin rikas ja monipuolinen. Valilla kuulostaa ihan tur-

kinkielelta ja valilla suomenkielelta kaukaa kuultuna. (Kristiina) 

(70) Äänteet ovat vivahteikkaampia kuin suomen kielessä. Unkarin kieli kuulos-

taa joskus rumpujen pärinältä – mutta niin varmaan suomikin ulkomaalai-

sen korvissa. (Maarit) 

 

Mika vertaa unkarin ja suomen kieliä, ja komparatiivijohdokset laulavampi ja peh-

meämpi kuvastavat sympaattista suhtautumista unkarin kieleen. Mika kuitenkin lisää, 

että unkari on oudon kuuloinen, minkä voi tulkita myös negatiiviseksi ilmaisuksi.  

 

(71) Selkeästi ”laulavampi” ja pehmeämpi kieli, mutta oudon kuuloinen ulko-

maalaiselle. (Mika) 
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Myös Sofia vertaa unkarin ja suomen kieliä. Hänestä unkari on kuvaileva, ja hän kertoo 

pitävänsä unkarin kielen verbinmuodostuksesta.  

 

(72) Unkari kuten suomikin on tosi kuvaileva ja pidän siitä miten melkein mistä 

vain sanasta voi tehdä verbin (Sofia) 

 

Suomen ja unkarin kielten nomineista johdettavien verbien järjestelmä on samantyyppi-

nen, mutta unkarin systeemi on väljempi ja siksi monitahoisempi. Unkarissa verbi voi-

daan esimerkiksi muodostaa jo johdetuista sanoista, yhdyssanoista, erisnimistä ja adver-

beistä. Suomessa johtimia käytetään enemmän arkikielessä kuin virallisessa yleiskieles-

sä. (Saarinen & Labádi 1991: 94–97.) Verbinmuodostukseen ovat kiinnittäneet huomio-

ta myös Maarit ja Emilia. He pitävät monipuolista verbinmuodostusta selvästi positiivi-

sena asiana.  

 

(73) Tykkään siitä, että esim. substantiiveista voi helposti tehdä verbejä ja 

päinvastoin, mikä antaa mahdollisuuksia yksinkertaisempaan kieleen. 

(Maarit) 

(74) Esim. Auringonnousun opettelu koulussa. Idästä-Länteen. Itä on Kelet ja 

Kel tarkoittaa nousta. Nyugat on Länsi ja Nyugzik tarkoittaa makaa men-

nä makuulle. Sanoilla on monia eri tarkoituksia ja samaa asiaa voidaan 

ilmaista eri asioilla. Esim:Unkarissa on ainakin 30 sanaa verbille mennä 

jota käytetään eri tilanteissa. (Emilia) 

 

Kaarina ja Petteri ovat asuneet Unkarissa jo 16 ja 14 vuotta, ja he kertovat osaavansa 

unkarin kieltä erittäin hyvin. He kokevat, että unkarin kieli on suomeen verrattuna mo-

nipuolinen, monimutkainen ja moniulotteinen. Olisi mielenkiintoista tietää, millaisissa 

kielenkäyttötilanteissa suomen kielen yksinkertaisuus tai unkarin monimutkaisuus tulee 

heidän mielestään ilmi. 

 

(75) Unkarin kieli on monipuolinen kieli, mutta myös hyvin monimutkainen 

käytössä. Suomen kielen käyttäminen on unkariin verrattuna lasten leik-

kiä. (Kaarina) 

(76) Erittäin hieno ja ”moniulotteinen” (Petteri) 

 

Helena, Ritva ja Maria ovat informanteistani ainoat, jotka ilmaisevat unkarin kielellä 

olevan heille henkilökohtaista merkitystä. Helenalle ja Ritvalle unkarin kieli on tärkeä. 

Ritva perustelee kielen tärkeyttä sillä, että hän on elänyt Unkarissa jo hyvin pitkään eli 
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42 vuotta. Myös Maria kokee, että unkarin kielellä on hänelle suuri merkitys, vaikka 

hän on asunut maassa vasta alle kaksi vuotta.  

 

(77) Unkarin kieli on kaunis ja kohtelias. --- Unkarin kielessä on paljon kaunii-

ta sanontoja ja asiat yleensäkin ilmaistaan paljon kauniimmin kuin suo-

men kielessä. --- Unkarin kielestä ja unkarilaisista on tullut minulle tär-

keitä. (Helena) 

(78) Unkarin kieli on hyvin rikas kieli, voit kertoa saman asian monilla eri sa-

noilla. --- Koska olen jo hyvin kauan elänyt Unkarissa, unkarin kieli on 

myös tärkeä (Ritva) 

(79) Unkarin kielen merkitys on totta kai suuri kun täällä asutaan ja ollaan. 

(Maria) 

 

Marika on informanteistani ainoa, joka ilmaisee selkeästi negatiivista suhtautumista 

unkarin kieleen. Hän on asunut Unkarissa kolme vuotta töiden takia ja osaa vain unka-

rin perusteet. Hän kertoo yrittäneensä opiskella kieltä, mutta motivaatio loppui kesken. 

Marika osaa sujuvasti viittä kieltä, mutta unkarin kieltä hän pitää liian vaikeana opetel-

tavana. Siinä missä esimerkiksi Sofia, Maarit, Petteri ja Emilia pitävät unkarin kielen 

monimutkaisuutta positiivisena asiana, Marika suhtautuu siihen negatiivisesti, sillä kieli 

ärsyttää häntä. Myönteinen asenne kieltä kohtaan edistää kielen oppimista, ja onnistu-

minen kieliopinnoissa puolestaan edesauttaa positiivisen asenteen muodostumista (Gar-

rett 2010: 21). 

 

(80) Kieli lahinna arsyttaa (Marika) 

 

 

4.1.2.5. Kieli itseilmaisun välineenä 

 

Pyysin informanttejani pohtimaan, onko tiettyjen asioiden ilmaiseminen helpompaa 

suomeksi tai unkariksi. Muotoilin kysymykset seuraavasti: 

- Onko asioita tai tilanteita, joissa suomen kieli on mielestäsi käyttökelpoisempi 

kuin unkarin kieli? Millaisia? (esim. suomenkieliset sanonnat, tunneilmaisut 

jne.) 

- Onko asioita tai tilanteita, joissa unkarin kieli on mielestäsi käyttökelpoisempi 

kuin suomen kieli? Millaisia? (esim. unkarinkieliset sanonnat, tunneilmaisut 

jne.) 
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Seitsemän informanttia jätti vastaamatta näihin kysymyksiin tai ilmoitti, ettei osaa unka-

ria tarpeeksi hyvin voidakseen kommentoida. Myös vastanneista osa koki, että heidän 

unkarin kielitaitonsa ei ole vielä riittävä, ja suomi on heille siksi kaikissa tilanteissa 

käyttökelpoisempi kieli. Esimerkiksi Päivi kokee edelleen, että itsensä ilmaiseminen on 

helpompaa suomeksi, vaikka hän on asunut Unkarissa jo 21 vuotta. 

 

(81) molemmat kielet ovat rikkaita (uskon etta kaikki kielet ovat rikkaita), täy-

tyy vain tuntea ja oppia ilmaisut, itselleni ilmaisu on edelleen helpompaa 

ja rikkaampaa suomeksi (Päivi) 

(82) Monessakin asiassa suomen kieli on käyttökelpoisempi koska osaan sitä 

paremmin, mutta luultavasti unkarin kieli on aivan yhtä käyttökelpoinen 

jos sitä osaa riittävästi. (Mika) 

(83) Oma unkarin kielitaitoni on niin heikko, että suomen kielen käyttö on pää-

asiassa aina käyttökelpoisempi (Helena) 

 

 

Suomi tunnekielenä 

 

Elina, Sari, Maarit ja Anneli osaavat unkarin kieltä hyvin, joten heidän on helpompi 

vertailla kielten ilmaisuvoimaa eri tilanteissa. Heille kaikille suomi on joissakin tilan-

teissa luontevampi tunteiden ilmaisun kieli. Maarit nimeää suomen tunnekieleksi. Kahta 

kieltä voi hallita yhtä hyvin ja käyttää niitä yhtä paljon, mutta yleensä kielten välillä on 

toiminallinen eriytyminen, joka johtaa kielten erilaiseen hallintaan ja käyttöön. Monet 

kaksikieliset kokevat, että myöhemmin opittu kieli tuntuu kylmemmältä, köyhemmältä 

ja vähemmän vivahteikkaalta kuin ensin opittu kieli. Voidaan sanoa, että ihminen on 

enemmän oma itsensä äidinkielellään, ja äidinkieli on tunteiden kieli. (Skutnabb-Kangas 

1988: 37–49.)  

 

(84) Suomen kieli on minulle tunnekieli, enkä osaisikaan puhua muulla kielellä 

lasteni kanssa. Esikoinen juuri opettelee lukemaan ja kirjoittamaan, mikä 

on hiukkasen yksinkertaisempaa suomenkielellä. Joitain sanoja on vaikea 

kääntää, esim. lanttu, puolukka. (Maarit) 

(85) Pikkulapsille olisi ollut mahdotonta puhua unkaria, koska sellainen pri-

maaritunnekieli puuttuu itseltä unkariksi. Muuten osaan unkaria niin hy-

vin, etten huomaa että esim. tunneasioista olisi vaikeampaa puhua unka-

riksi. Puhun ja luen kieliä rinnakkain ja vertailen niitä jatkuvasti, välillä 

huomaan toisen kielen vahvistuvan jollain osa-alueella. --- Tietenkin un-

karilaisiin ilmiöihin, elämäntapaan liittyvä kommunikointi on helpompaa 

unkariksi. (Anneli) 

 



49 
 

 

Anneli tekee eron primaaritunnekielen ja muun tunteiden ilmaisun välille. Pienille lap-

sille on hänestä mahdotonta puhua unkaria. Myös Maarit pohtii, ettei osaisi puhua lap-

silleen muulla kielellä kuin suomeksi. Kaksikielinen lapsi tarvitsee ajattelun ja kognitii-

visten suoritusten välineeksi yhden hyvin kehittyneen kielen, joka usein on lapsen äi-

dinkieli. Tutkimusten mukaan molempien vanhempien on hyvä puhua lapselle johdon-

mukaisesti aina omaa äidinkieltään. (Sundman 2003: 40–41.)  

 

Sari kokee unkarin käytön syvien tunteiden ilmaisussa vaikeaksi väsyneenä, mutta muu-

ten hän ei koe kielillä olevan eroa. Elinan mielestä ehdottomasti omalla äidinkielellä voi 

helpommin ilmaista itseään syvällisesti ja kattavasti. Pronominimainen adjektiivi oma 

ilmaisee omistussuhteen korostettua merkitystä (VISK 2008 § 1456).  

 

(86) Jos olen todella vasynyt, tuntuu kuin unkariksi syvien tunteiden ilmaisu 

joskus vaivalloiselta. Mutta muulloin en koe eroa puhunko suomea vai un-

karia. Sanontoja ja tunneilmauksiakin on tullut opittua vuosien varrella 

niin paljon, etten koe niidenkaan osalta suurta eroa puhuessani. --- Jotain 

yksittaisia sanoja tulee toisinaan vastaan. Erityisesti ”tarha-

/koulusanaston” osaan paremmin unkariksi. (Sari) 

(87) Ehdottomasti omalla äidinkielellä on luontevampi ilmaista itseään jos 

haluaa kirjoittaa tai puhua syvällisesti ja mahdollisimman kattavasti. 

Törmään kuitenkin useammin siihen, etten löydä suomenkielistä vastinetta 

unkarinkieliselle ilmaisulle. (Elina) 

 

 

Kiroilun kieli 

 

Elinan mielestä on helpompi kiroilla unkariksi, koska se ei tunnu yhtä pahalta kuin 

suomeksi kiroileminen. Skutnabb-Kankaan (1988: 49) mukaan monet kaksikieliset ko-

kevat voivansa sanoa myöhemmin opitulla kielellä sellaisia asioita, joita ei äidinkielellä 

pystyisi sanomaan. Toinen kieli ei vaikuta yhtä voimakkaasti eikä tule yhtä lähelle kuin 

äidinkieli. Elinalla ja Sarilla on toisaalta myös tilanteita, joissa unkarinkieliset ilmaisut 

tuntuvat luontevammilta kuin suomen kielen vastaavat. 

 

(88) Unkariksi on helpompi kiroilla, koska se ei tunnu yhtä pahalta kuin suo-

meksi kiroileminen. (Elina) 

 

Kyselylomakkeessani ei ollut yhtään kiroilua koskevaa kysymystä, mutta yhteensä neljä 

informanttia otti asian esille. Marika ja Anna osaavat unkaria vain vähän, joten heille 



50 
 

 

kiroilu siinä missä muukin tunneilmaisu on luonnollisesti helpompaa suomeksi kuin 

unkariksi. Molemmat heistä kuitenkin osaavat sujuvasti useita kieliä, ja heidän kotikie-

lensä tai eniten käyttämänsä kieli on englanti. Silti he kiroilevat suomeksi, ja Marikan 

mielestä suomen kielessä on maailman parhaat kirosanat.  

 

(89) [Suomen kieli] Taipuu huonosti rakkaudentunnustuksiin ja positiivisten 

asioiden kuvailuun. Maailman parhaat kirosanat :) (Marika) 

(90) Ja ollakseni rehellinen, aina kiroilen suomeksi. (Anna) 

 

Marika tuntuu ajattelevan, että eri kielten sanat voi asettaa paremmuusjärjestykseen 

esimerkiksi ilmaisuvoiman perusteella. Olisi mielenkiintoista selvittää, miksi suomen 

kieli on Marikan ja Annan mielestä erityisen käyttökelpoinen juuri kirosanojen osalta ja 

miksi se toisaalta taipuu huonosti positiivisiin asioihin. Monet kokevat, että suomalai-

suus elää suomen kielen sanoissa ja kirosanat edustavat aidointa suomalaisuutta. Näin 

ajatellaan huolimatta siitä, että keskeisimmät suomen kirosanat ovat alun perin lainaa 

muista kielistä. (Heikkinen & Mantila 2011: 93–94.) Monet kaksikieliset pitävät suo-

menkielisiä kirosanoja hyvinä esimerkiksi terävän r-äänteen vuoksi, jonka ansiosta 

suomen sanat eroavat esimerkiksi ruotsin kielen kirosanoista (Winsa 1998: 70). 

 

Petteri puolestaan pitää unkaria sujuvampana kiroilun kielenä. Hän kokee osaavansa 

sekä suomea että unkaria äidinkielen tasoisesti, joten hänen on helppo vertailla kieliä 

keskenään. Unkari on hänen mielestään tarinoinnin ja suomi yhteenvetojen kieli. Petteri 

on muuttanut Unkariin jo 15-vuotiaana vanhempiensa mukana, ja hänellä suomen ja 

unkarin kielten roolit ovat jakautuneet niin, että suomi on lapsuuden ja unkari aikuisuu-

den kieli. Hän kertoo ajattelevansa lapsuuteen liittyviä asioita suomeksi ja esimerkiksi 

työhön ja politiikkaan liittyviä aiheita unkariksi. Kertotaulu ja sitä yksinkertaisemmat 

laskutoimitukset sujuvat hänellä paremmin suomeksi, kun taas sitä monimutkaisemmat 

laskut hän laskee unkariksi. Myös kiroilun voi ajatella olevan Petterille luontevampaa 

unkarin kielellä siksi, että se liittyy enemmän aikuisten kuin lasten maailmaan. 

 

(91) [Unkariksi] Monimutkaiset selitykset, kiroilu, tarinoiden kertominen ---

[Suomeksi] Yksinkertaisempi selittää ja ilmaista yksinkertaiset asiat. Yh-

teenvedot. (Petteri) 
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Unkari tunnekielenä ja arjen kielenä 

 

Myös Emilia osaa unkaria hyvin, sillä hän on asunut maassa jo 11 vuotta ja aikoo jäädä 

sinne pysyvästi. Hän kokee unkarin kielen paremmaksi itsensä ilmaisun kieleksi kuin 

suomen tai minkään muun kielen. Emilia vaikuttaa omaksuneen unkarin kielen infor-

manteistani kaikkein vahvimmin. Myös Kristiina kokee, että tunteita on helpompi il-

maista unkariksi. Hän on asunut Unkarissa 11 vuotta ja aikoo jäädä maahan pysyvästi.  

 

(92) EI!!! :) Unkarinkielellä pystyy kommunikoimaan ja ilmaisemaan asioita 

paljon paremmin ja kauniimmin. --- ON!!! Oikeastaan kaikki. --- Pystyt 

ilmaisemaan itseäsi paljon paremmin kuin muilla kielillä. (Emilia) 

(93) Unkarinkielella on helpompi sanoa tunneilmauksia tai jonkin asian tark-

kaa kuvaamista. --- Ei nyt tule mieleen sellaisia tilanteita [joissa suomi 

olisi käyttökelpoisempi] Suomenkielisia sanontoja tulee valilla mieleen ja 

niita yritan valilla kaantaa unkariksi jotta voin ilmaista haluamani asian. 

(Kristiina) 

 

Kaarina, Sofia ja Tuula kokevat unkarin kielen olevan suomea käyttökelpoisempi arki-

päiväisissä tilanteissa. 

 

(94) Jokapäiväiset sanat ja sanonnat tulevat usein mieleen ensin unkariksi, 

koska en käytä niitä välttämättä ollenkaan suomeksi. (Kaarina) 

(95) Pävittäiset ilmaisut ja tavarat joita käyttää usein tulevat sujuvammin un-

kariksi nykyään (Sofia) 

(96) asiat, jotka olen oppinut unkariksi, esim. ratsastukseen liittyvät asiat (Tuu-

la) 

 

 

Suomi ja unkari samanarvoisina 

Ritva ja Riitta ovat asuneet Unkarissa 43 ja 25 vuotta, eli pisimpään informanteistani. 

He kokevat unkarin ja suomen kielten olevan kaikissa tilanteissa yhtä käyttökelpoisia.  

 

(97) Koska olen elänyt jo niin kauan Unkarissa, unkari ja suomi ovat yhtä käyt-

tökelpoisia. (Ritva) 

(98) Molemmilla kielillä pystyy ilmaisemaan kaiken tarvittavan. Esim. äkilliset 

tunneilmaisut tulevat mieleen sillä kielellä, mikä on aktiivisimmin käytös-

sä. Luonnosta puhuttaessa molemmissa kielissä on parhaat ilmaisut kysei-

sessä maassa olevista kasveista, luonnonilmiöistä yms. (Riitta) 
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4.2. Kansallinen identiteetti 

 

Selvitin informanttieni kansallista identiteettiä neljällä kysymyksellä. Kaksi kysymystä 

liittyy henkilökohtaiseen kokemukseen kansallisuudesta: 

- Minkä maalainen koet olevasi? 

- Koetko olevasi ulkomaalainen Unkarissa? Entä Suomessa? 

Kolmannen kysymyksen tarkoituksena on saada informantit kuvailemaan suomalaisuut-

ta ja unkarilaisuutta: 

- Miten unkarilaiset ja suomalaiset mielestäsi eroavat toisistaan? Mitä yh-

teistä heillä on? 

Neljäs ja viides kysymys selvittävät kansalaisuuksien henkilökohtaista merkitystä in-

formanteille:  

- Mitä suomen kieli ja suomalaisuus sinulle merkitsevät? 

- Mitä unkarin kieli ja unkarilaisuus sinulle merkitsevät? 

Näiden kysymysten vastausten analysointi on vaikeaa, kuten pohdin luvussa 4.1. Ana-

lysoin tässä luvussa ainoastaan sellaiset vastaukset, joissa informantti selkeästi osoittaa 

tarkoittavansa suomalaisuuden tai unkarilaisuuden merkitystä. Kielten merkitykset ja 

sekä kieliin että kansallisuuksiin liittyvät vastaukset analysoin luvussa 4.1.  

 

Lisäksi kaksi kysymystä liittyy suomen ja unkarin kielisukulaisuuteen: 

- Suomen kieli ja unkarin kieli ovat sukukieliä. Mihin asioihin tämä mieles-

täsi vaikuttaa? 

- Mitä kielisukulaisuus merkitsee sinulle? 

Ensimmäinen kielisukulaisuuskysymys selvittää vastaajien ajatuksia kielisukulaisuudes-

ta yleisellä tasolla ja toinen kysymys heidän henkilökohtaista suhtautumistaan kie-

lisukulaisuuteen. Kysymysten laatimisessa käytin apuna Tiina Vallon pro gradu -työtä. 

Kuten Vallokin toteaa (2007: 79), kysymyksen suora esittäminen johtaa siihen, että vas-

taaja ei voi olla ilmaisematta suhtautumistaan asiaan. Informantit eivät välttämättä olisi 

vastauksia kirjoittaessaan ajatelleet kielisukulaisuutta lainkaan, ellei siitä olisi erikseen 

kysytty.  
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4.2.1. Kansallisuuteen identifioituminen 

 

Informanteistani kaikki paitsi yksi ilmoittavat kokevansa itsensä suomalaisiksi. 12 vas-

taa yksiselitteisesti olevansa suomalaisia, ja loput 11 heikentävät tai vahvistavat vasta-

ustaan erilaisilla varauksilla tai vahvistimilla.  

 

TAULUKKO 4. Kansallisuuteen identifioituminen. 

Identifioituminen Informantit 

Suomalainen Elina, Marika, Päivi, Helena, Mika, Kris-

tiina, Minna, Ritva, Johanna, Tuula, Anna, 

Maria, Maarit, Tapio, Pauliina, Riitta, 

Hannele, Sofia 

Suomalainen/kansainvälinen Kaarina, Marika, Marko, Sari 

Suomalainen/unkarilainen Sari, Petteri, Anneli 

Ei mikään kansa Emilia 

 

Helena korostaa suomalaisuuttaan adverbillä ehdottomasti. Tapio korostaa vastauksensa 

tehoa käyttämällä kapiteeleja. Ilmaisu aina ja ikuisesti tuo mieleen uskonnollisen ilmai-

sun nyt ja iankaikkisesti, mikä vahvistaa sanoman merkitystä. Kansallistunnetta onkin 

kutsuttu nykymaailman uskonnoksi (Lehtonen – Löytty – Ruuska 2004: 196). 

 

(99) Koen olevani ehdottomasti suomalainen (Helena) 

(100) SUOMALAINEN! aina ja ikuisesti. (Tapio) 

 

Anna ja Sofia kokevat tunteen suomalaisuudesta korostuneen ulkomailla. Annalle tämä 

näyttäytyy ylpeytenä suomalaisuudesta, Sofia taas kokee tuntevansa oman suomalaisuu-

tensa aiempaa paremmin vertailtuaan sitä unkarilaisuuteen. 

 

(101) Suomalainen. Olen ylpeä siitä! Jollakin lailla se vieläpä korostui entises-

tään ollessani Budapestissa. (Anna) 

(102) Suomalainen. Omasta mielestäni ulkomailla asuminen kasvattaa jossain 

määrin omaa kansalaisuudentunnettaan koska väkisinkin vertailee ja tutkii 

maan kulttuuria ja tapoja verraten omiinsa. Minulla on ainakin vahvistu-

nut sellainen suomalainen itsetuntemus kun tekee jotain asiaa toisella ta-

valla mitä suomessa on tapana. (Sofia) 

 

Kaarinan kansallinen identifioituminen vaikuttaa olevan prosessissa. Hän korostaa suo-

malaisuuttaan adverbillä ehdottomasti, mutta korjaa lausumaansa disjunktiivisella kon-

junktiolla tai (VISK 2008 § 862, 1098) ja pohtii olevansa vaihtoehtoisesti ulkosuoma-
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lainen. Modaalipartikkeli ehkä ilmaisee mahdollista tai todennäköistä asiaintilaa (VISK 

2008 § 1603). Myös Marika identifioi itsensä suomalaiseksi mutta tekee eron itsensä ja 

tyypillisen suomalaisen välille. Tyypillisellä suomalaisella hän viitannee suomalaisuu-

teen yhdistettyihin stereotypioihin, jotka liittyvät läheisesti kansallisen identiteetin käsit-

teeseen. Kansakunnilla ajatellaan olevan kansallisesti ominaisia luonteenpiirteitä, ja 

kansanluonteita koskevat määritykset ovat olleet kansakuntien hahmotuksen alkuna. 

Kansallisuuksia vertaillaan usein kansakunnan jäsenille ominaisten yksilöllisten piirtei-

den perusteella. (Anttila 2007: 40.) Marikan vastauksesta voi päätellä, että hän kokee 

henkilökohtaisen suomalaisen identiteettinsä eroavan kollektiivisesta suomalaisesta 

identiteetistä. Vastauksesta ei kuitenkaan käy ilmi, millaisista suomalaisuuteen liitettä-

vistä seikoista hän haluaa kirjoittautua ulos. 

 

(103) Ehdottomasti suomalainen. Tai ehkä kuitenkin ulkosuomalainen. (Kaarina) 

(104) Suomalainen, joskaan en ihan tyypillinen sellainen (Marika) 

 

Marko ja Sari liittävät suomalaisuuteensa kansainvälisyyden ja maailmankansalaisuu-

den. Temporaalista suhdetta merkitsevä adverbi samalla ilmaisee, että suomalainen ja 

unkarilainen identiteetti eivät ole Sarin mielestä toisiaan poissulkevia, vaan molemmat 

ovat mahdollisia yhtä aikaa. Kvanttoriadverbi hieman (VISK 2008: § 657) ilmaisee kui-

tenkin, että unkarilaisuus on suomalaisuuteen verrattuna vähäisempää. Sarin suomalai-

suus on pysynyt vahvana ulkomailla asumisesta huolimatta, eli hänen kansallinen identi-

teettinsä on ollut vahva jo ennen ulkomaille muuttoa. Hän myös korostaa vastaustaan 

kirjoittamalla sanan suomalainen kapiteeleilla ja lisäämällä siihen useita huutomerkkejä. 

 

(105) suomalainen (kansainvälinen) (Marko) 

(106) SUOMALAINEN!!! Mutta samalla myös ehka hieman unkarilainen…tai 

maailman kansalainen. Mutta kylla suomalaisuus on pysynyt vahvana 

kaikkien Unkarissa vietettyjen vuosienkin ajan. Ja ylpeys suomlaisuudesta 

on vahvistunut. (Sari) 

 

Petteri ei vaikuta osaavan päättää, identifioituuko hän suomalaiseksi vai unkarilaiseksi. 

Hän ikään kuin kokeilee molempia vastauksia mutta kumoaa ne itse kieltosanalla. Addi-

tiivinen parikonjunktio sekä – että ilmaisee, että hän kokee kummatkin mainitut kansal-

lisuudet omikseen. Puheessa käytettävä empimisääntely öööö (VISK 2008: § 1004) kui-

tenkin kuvastaa Petterin epävarmuutta vastauksestaan, samoin kuin kysymysmerkki 

vastauksen lopussa. Elina ilmoittaa kokevansa itsensä suomalaiseksi mutta tarkentaa, 
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ettei valitse mielellään. Vastauksesta voi päätellä, että myös muihin kansallisuuksiin 

identifioituminen olisi Elinalle mahdollista. Anneli kokee olevansa suomalainen mutta 

arvelee virallisen Unkarin kansallisuuden saamisen vaikuttavan kansalliseen identiteet-

tiinsä.   

 

(107) Suomalainen… einkun… Unkarilainan… ei… öööö…. sekäettä? (Petteri) 

(108) Suomalainen, jos pitää valita (Elina) 

(109) Suomalainen. Tänä vuonna luultavasti saan Unkarin kansalaisuuden, ehkä 

sitten koen itseni uusunkarilaiseksi :) (Anneli) 

 

Emilia on informanteistani ainoa, joka ei nimeä itseään suomalaiseksi. Hän pyrkii 

etäännyttämään itsensä kansallisuustunteen ulkopuolelle ja kokee, että oma maa -

keskeisyys ei tee hyvää. Tällä hän viitannee nationalistiseen näkemykseen, jonka mu-

kaan oma kansakunta on ylempiarvoinen kuin toiset.  

 

(110) Olen ihminen. Maani on maapallo ja uskontoni on tehdä hyvää. --- Liika 

oma maa keskeisyys ei tee hyvää. (Emilia) 

 

Nationalismi eroaa patriotismista, jossa on kyse kiintymyksen tunteista omaa maata 

kohtaan ilman, että muut ryhmät asetetaan sen alapuolelle. Oman ryhmän arvostaminen 

on yhteydessä ryhmään identifioitumisen kanssa. Nationalismin ja patriotismin välinen 

raja on kuitenkin epäselvä. (Anttila 2007: 86–88.) Emilia identifioituu vastauksensa 

mukaan maapallon asukkaaksi. Ihminen ei kuitenkaan voi identifioitua suoraan esimer-

kiksi eurooppalaiseksi, vaan hän identifioituu ensin pienempiin ryhmiin, kuten omaan 

perheeseen, omaan sukuun ja omaan kansaan. Yksilölle luo turvallisuuden tunnetta se, 

että häntä ympäröi tuttu kulttuuri. Kansallisesta identiteetistä on siis psyykkistä hyötyä 

yksilölle. (Keltikangas-Järvinen 1996: 223.) 

 

 

4.2.2. Ulkomaalaisuuden kokeminen 

 

Maiden välinen muuttoliike aiheuttaa kulttuurin muutosta, jota kutsutaan akkultraatiok-

si. Tämä voi johtaa ryhmien sosiaalisen rakenteen hajoamiseen, tai ryhmän jäsenet voi-

vat kokea henkilökohtaisia kriisejä. Akkultraation vaikutukset riippuvat akkultraatio-

asenteista eli siitä, miten vähemmistöryhmä suhtautuu valtakulttuuriin ja omaan kulttuu-

riinsa. Jos vähemmistöryhmä pyrkii säilyttämään oman kulttuurinsa ja ylläpitämään 
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samalla yhteyksiä enemmistökulttuuriin, seurauksena on integraatio, jota pidetään ak-

kultraation parhaana lopputuloksena. Jos ryhmä taas korostaa vain omaa kulttuuriaan 

eikä ole kanssakäymisissä valtakulttuurin kanssa, on seurauksena separaatio eli eristy-

minen. Tällainen asennoituminen vaikeuttaa sopeutumista yhteiskuntaan. Sopeutumisen 

kannalta on haitallista myös se, jos vähemmistön jäsen torjuu oman kulttuurinsa. Tällöin 

hän joko assimiloituu eli sulautuu valtakulttuuriin tai jättäytyy ulkopuolelle myös siitä 

eli marginalisoituu. (Liebkind 1994: 25–29.) 

 

Akkultraatio on monimutkainen prosessi, jota on mahdotonta kuvata ja käsitteellistää 

yksiselitteisesti. Sitä on myös mahdotonta selvittää yksinkertaisella kysymyksellä. Ak-

kultraatiomalleja ei voi suoraan soveltaa informanttieni vastausten tulkitsemiseen, sillä 

akkultraation kaltaisesta moniulotteisesta ilmiöstä on mahdotonta saada kattavaa tietoa 

kyselylomakkeen avulla. Uskon kuitenkin, että informanttieni vastaukset kysymykseen 

ulkomaalaisuuden kokemisesta antavat suuntaa-antavaa tietoa heidän akkultraatiopro-

sessinsa vaiheesta. 

 

TAULUKKO 5. Ulkomaalaisuuden kokeminen. 

Ulkomaalaisuuden kokeminen Informantit 

Ei kummassakaan maassa Mika, Ritva, Kristiina, Elina, Anneli 

Molemmissa maissa Riitta, Tuula, Petteri, Kaarina, Marko, 

Maarit 

Ulkomaalainen Unkarissa, mutta ei Suo-

messa 

Hannele, Anna, Maria, Pauliina, Johanna, 

Helena, Sofia 

Ulkomaalainen Suomessa, mutta ei Unka-

rissa 

Tapio, Emilia 

Muut Sari, Päivi, Marika, Minna 

 

Informanteistani viisi kertoo, että ei koe itseään ulkomaalaiseksi kummassakaan maas-

sa. Näistä informanteista kaikki paitsi Elina ovat asuneet Unkarissa jo vähintään kuusi 

vuotta. Myös Elina on viettänyt Unkarissa pitkiä aikoja ennen kuin muutti sinne vakitui-

sesti kolme vuotta sitten. Heillä kaikilla on unkarilainen puoliso. 

 

(111) En tunne olevani enää ulkomaalainen kummassakaan maassa. (Mika) 

(112) Unkarissa arkitasolla unohdan olevani ulkomaalainen. Suomessa en tunne 

itseäni ulkomaalaiseksi, käyn niin usein kotimaassa. (Anneli) 
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Näiden informanttien voi ajatella olevan akkultraation viimeisellä asteella, eli he ovat 

saavuttaneet bikulturaalisen integraation. Tässä vaiheessa vähemmistön jäsen osaa ar-

vostaa osia molemmista kulttuureista ja tiedostaa, että kaikissa kulttuureissa on hyviä ja 

huonoja puolia. Hän tuntee ylpeyttä juuristaan ja kokee yhteenkuuluvuutta ryhmänsä 

kanssa tiedostaen samalla, että jokainen ryhmän jäsen on myös yksilö. (Liebkind 1994: 

28.) Mikan vastauksesta voi tulkita, että integroituminen on ollut hänelle nimenomaan 

prosessi, sillä aikaisemmin hän on kokenut itsensä ulkomaalaiseksi, mutta ei tee niin 

enää. Anneli kertoo unohtavansa oman ulkomaalaisuutensa Unkarissa, eli asialla tuntuu 

olevan hänelle niin pieni merkitys, että tarkoituksella tai tarkoittamattaan hän jättää ajat-

telematta asiaa arjessa. Suomea hän puolestaan nimittää kotimaaksi, mikä kuvastaa hä-

nen kokevan edelleen kuuluvansa myös Suomeen.  

 

Kuusi informanttia ilmoittaa kokevansa itsensä ulkomaalaiseksi tai vieraaksi sekä Unka-

rissa että Suomessa. Myös tämän ryhmän informantit ovat eläneet Unkarissa jo melko 

pitkään eli vähintään seitsemän vuotta.  

 

(113) Koen olevani ulkomaalainen Unkarissa ja Suomessa alan tuntea itseni 

vieraaksi (Riitta) 

(114) olen ulkomaalainen molemmissa maissa (Tuula) 

(115) Kyllä, myös Suomessa (Petteri) 

(116) Kyllä. Molemmissa vähän ulkopuolinen. (Kaarina) 

(117) Ehkä vähän molemmissa. (Marko) 

(118) Kyllä, olen ulkomaalainen Unkarissa. Suomessa en oikeastaan ole ulko-

maalainen, mutta henkisesti olen vieraantunut. (Maarit) 

 

25 vuotta Unkarissa asunut Riitta kuvaa olevansa edelleen ulkomaalainen Unkarissa. 

Suomessa hän alkaa tuntea itsensä vieraaksi, mikä kertoo siitä, ettei vierauden koke-

musta ole aikaisemmin ollut. Kaarina ja Marko kokevat olevansa molemmissa maissa 

ulkomaalaisia tai ulkopuolisia mutta lieventävät ilmaisunsa voimaa varauksella vähän. 

Ulkopuolisuuden kokeminen molemmissa kulttuureissa viittaa marginalisoitumiseen, 

jossa vähemmistön jäsen putoaa kahden kulttuurin väliin eli hän ei hyväksy kumpaa-

kaan tai ei tule hyväksytyksi kummassakaan kulttuurissa. Akkultraatioasenteet voivat 

kuitenkin vaihdella eri elämänalueilla ja eri elämäntilanteissa, joten tämän kysymyksen 

vastauksista ei voi tehdä suoraviivaista tulkintaa. (Liebkind 1994: 26–27.) Tämän ryh-

män informanteista kaikilla paitsi Kaarinalla on unkarilainen puoliso, joten he ovat pal-

jon tekemisissä unkarilaisuuden kanssa, mutta kokevat silti itsensä ulkopuolisiksi. 
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Seitsemän informanttia kokee itsensä ulkomaalaiseksi Unkarissa mutta ei Suomessa. 

Heistä kaikki paitsi Johanna ovat asuneet Unkarissa alle viisi vuotta. Johanna on asunut 

Unkarissa kymmenen vuotta. Näistä informanteista ainoastaan Annalla on unkarilainen 

puoliso. Anna on asunut Unkarissa kaksi vuotta mutta ei asu siellä enää. 

 

(119) koen olevani täysin ulkomaalainen ja ulkopuolinen Unkarissa. Suomessa 

tunnen aina palanneeni kotiin. (Anna) 

(120) Kyllä koen olevani ulkomaalaine Unkarissa, mutta ihan tavallinen suoma-

lainen Suomessa. (Maria) 

(121) Koen olevani täällä ulkomaalainen, mutta hyvällä tavalla. Unkarissa asu-

minen Suomalaisena on helppoa. Suomalaisista pidetään täällä ja sen kyl-

lä huomaa. Suomessa en koe olevani ulkomaalainen. (Helena) 

 

Anna korostaa ilmaisuaan liittämällä ulkomaalaisuuden kokemiseen vahvistimen täysin. 

Helena kokee olevansa Unkarissa ulkomaalainen hyvällä tavalla. Tästä voi päätellä, että 

hänen mielestään on olemassa myös huonompi tapa kokea ulkomaalaisuutta. Tällä hän 

viitannee unkarilaisten positiiviseen suhtautumiseen suomalaisia kohtaan ja siihen, että 

toisaalta kaikkiin vähemmistöihin ei Unkarissa suhtauduta yhtä myönteisesti. Tämän 

ryhmän informanttien akkultraatioasenteet muistuttavat osittain separatismia eli vahvaa 

vähemmistöidentiteetin korostamista ja valtaväestön kulttuurista vetäytymistä. 

 

Maria kokee olevansa Suomessa ihan tavallinen suomalainen. Lauseeseen sisältyy aja-

tus siitä, että on olemassa myös epätavallisia suomalaisia ja ei-suomalaisia, joihin Maria 

ei halua kuulua Suomessa ollessaan. Unkarissa ollessaan hän kokee ehkä olevansa epä-

tavallinen suomalainen. Tavallisuudesta on 2000-luvulla puhuttu Suomessa paljon, ja 

esimerkiksi poliitikon tavalliseksi julistaminen voi sisältää monenlaisia piilomerkityk-

siä. (Lehtonen – Löytty – Ruuska 2004: 46–51.) 

 

Tapio ja Emilia ovat informanteistani ainoat, jotka kertovat kokevansa itsensä ulkomaa-

laiseksi Suomessa mutta eivät Unkarissa. He molemmat ovat asuneet Unkarissa 11 

vuotta, ja Emilialla on unkarilainen puoliso. Molemmat tuntevat olevansa kotona Unka-

rissa. Nämä vastaukset viittaavat erilaisista akkultraatioasenteista eniten assimilaatioon 

eli sulautumiseen, jossa oma kulttuuri hylätään ja sen tilalle omaksutaan enemmistökult-

tuuri (Liebkind 1994: 26). 

 

(122) Koen olevani kotona Unkarissa ja Suomessa turisti. (Tapio) 
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(123) Olen kotona Unkarissa ja tunnen itseni ulkomaalaiseksi Suomessa. (Emi-

lia) 

 

Neljän informantin vastauksia on vaikea sijoittaa mihinkään akkultraatiokategoriaan. 

Sari tekee eron erilaisen ja ulkomaalaisen välillä ja tunnistaa itseään kuvaavaksi ensin 

mainitun. Ulkomaalaisuuden kokemistaan Suomessa hän ei kommentoi millään tavalla. 

Päivi korostaa vastauksessaan suomalaisuuttaan sekä Unkarissa että Suomessa, mutta 

ulkomaalaiseksi hän ei itseään nimeä kummassakaan maassa. Suomen hän nimeää koti-

maaksi. Marika kokee itsensä ulkomaalaiseksi Unkarissa. Suomessa hän ei ole ulko-

maalainen vaan erilainen. Vastauksesta ei käy ilmi, mitä hän tarkoittaa erilaisuuden 

kokemisella. Minnan vastauksesta on mahdotonta tulkita, liittyykö se ulkomaalaisuuden 

kokemiseen Unkarissa, Suomessa vai molemmissa. Kysymyksenasettelu on osin on-

gelmallinen, sillä siihen on mahdollista vastata monitulkintaisesti. 

 

(124) Toisinaan koen olevani erilainen, en ulkomaalainen. Suomalaisista pide-

tään paljon Unkarissa, taalla on helppo olla suomalaisena. (Sari) 

(125) olen suomalainen unkarissa, suomessa suomalainen, joka on ollut kauan 

pois ja vain vierailulla kotimaassa. sillä sehän on totuus. (Päivi) 

(126) Taalla koen todellakin olevani ulkomaalainen. Suomessa olen suomalai-

nen, mutta erilainen. (Marika) 

(127) Kyllä (Minna) 

 

Ulkomaalaisuuden kokemiseen liittyvien vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että Un-

karissa vietetty aika ja puolison unkarilaisuus edesauttavat ulkomaalaisuuden kokemi-

sen vähentymistä. Pisimmän ajan Unkarissa asuneet eivät koe itseään ulkomaalaiseksi 

kummassakaan maassa. 

 

 

4.2.3. Kansalaisuuksien merkitykset 

 

Selvitin suomalaisuuden ja unkarilaisuuden merkitystä informanteille kysymyksillä, 

joihin sisältyi myös suomen kielen ja unkarin kielen merkitys. Tämä vaikeuttaa vasta-

uksien tulkintaa. Tässä alaluvussa esittelen ainoastaan sellaiset vastaukset, joissa infor-

mantti selvästi osoittaa tarkoittavansa nimenomaan kansallisuuden merkitystä. Kielen 

merkitykseen liittyvät vastaukset analysoin luvussa 4.1. 
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4.2.3.1. Suomalaisuuden merkitys 

 

Minnalle Suomi edustaa isänmaata. Suomi on hänelle myös koti ja Helenalle kotimaa. 

Heille suomalaisuus vaikuttaa olevan henkilökohtaisella tasolla merkityksellinen asia ja 

osa yksilöllistä identiteettiä. Kodista ja kotimaasta on tullut poliittisesti ja emotionaali-

sesti latautuneita sanoja, sillä niissä nivoutuvat yhteen paikka, identiteetti, kulttuuri ja 

kansalaisoikeudet. Ajatus kotimaasta voi äärimmillään sisältää erilaisuuden pois sulke-

misen ja sen, että toisilta kielletään heidän oikeutensa kotiin ja kotimaahaan. (Lehtonen 

– Löytty – Ruuska 2004: 174–175.) 

 

(128) Isanmaata ja kotia (Minna) 

(129) Koti, identiteetti. (Petteri) 

(130) Omia juuria, kotimaata. Kieli ja suomalaisuus ovat osa identiteettiäni. 

(Helena) 

 

 

Viisi informanttia kuvaa suomalaisuuden merkityksen rakentuvan Suomen valtiollisten 

saavutusten kautta. Anna tuntee ylpeyttä siitä, että Suomi on säilyttänyt itsenäisyytensä 

muuttuvan Euroopan paineissa. Suomalaiseen identiteettiin kuuluu ajatus erilaisista 

maahan kohdistuvista uhkakuvista. Esimerkiksi Venäjää on aina pidetty uhkana ja toi-

sena, johon verraten suomalaisuutta on määritelty ja kerrottu. Asennetutkimus vuodelta 

1992 paljastaa, että suomalaisen identiteetin peruspilareina pidetään Suomen luontoa, 

itsenäisyyskamppailua ja kulttuurin erityispiirteitä. Myös tieteen ja teknologian kehitys-

tä ja hyvää koulutusta pidetään suomalaisuuden määrittäjinä. (Lehtonen – Löytty – 

Ruuska 2004: 193–195.) Nämä seikat tulevat ilmi myös Annan, Marikan ja Marian vas-

tauksissa kysymykseen siitä, mitä suomalaisuus heille merkitsee. Marika ja Maria sisäl-

lyttävät itsensä suomalaisuuteen viittaamalla kansaan persoonapronominilla meillä. 

 

(131) olen ylpeä että olen suomalainen ja sanon sen mielelläni myös muille 

(Pauliina) 

(132) Valtavan paljon. Suomi on saavuttanut paljon säilyttämällä itsenäisyyten-

sä muuttuvan euroopan paineissa viime vuosisadan alussa. En ole kos-

kaan kohdannut mitään negaatioita suomea tai suomalaisuutta kohtaan 

matkustaessani maailmalla. Päinvastoin, vastaanotto on aina erittäin 

lämmin ja positiivinen. Se toi lämmittää sydäntä. (Anna) 

(133) Identiteettia. --- Olen ylpeä suomalaisuudestani ja Suomen saavutuksista 

maana. Tokihan meilla on paljon parannettavaa, mutta enemman annetta-

vaa muulle maailmalle: Asioiden helppous ja toimivuus Suomessa on sel-

laista luokkaa, johon erittain harvoin tormaa muualla. (Marika) 
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(134) Suomalaisuus on tärkeä asia; Suomi on pieni maa, jossa erittäin monet 

asiat ovat todella hyvin, ollaan kehityksessä kärjessä, ja meiltä tulee pal-

jon hyviä innovaatioita jne. Meillä on puhdas luonto, paljon järviä, turval-

lista, rauhallista jne. Monelle ulkomaalaiselle tämä on jotain ”eksoottis-

ta!” (Maria) 

(135) Olen iloinen saadessani olla suomalainen. Suomi on hyva ja luotettava 

maa. (Kristiina) 

 

 

Vastausten perusteella vähiten emotionaalisesti suomalaisuuteen suhtautuvat Hannele ja 

Emilia. Hannelelle suomalaisuus on yhteenkuuluvuutta ulkomailla asuttaessa. Tämän 

kommentin perusteella hänelle tunne suomalaisuudesta liittyy vain ulkosuomalaisuu-

teen. Emilia puolestaan katsoo suomalaisuuden olevan vain lähtökohta.  

 

(136) Yhteenkuuluvuutta jonkun kansan kassa ulkomailla asuessa. En tosin ul-

komailla asuessa hakeudu muiden suomalaisten seuraan. (Hannele) 

(137) Se on mun lähtö kohta ei sen enempää. Siitä on hyva kasvaa eteenpäin. 

Kuten jo sanoin aikaisemmin mina olen ensiksi ihminen ja kotini on maa-

pallo.Liika oma maa keskeisyys ei tee hyvää (Emilia) 

 

 

4.2.3.2. Unkarilaisuuden merkitys 

 

Informanteistani Kristiina, Maarit, Maria ja Helena antavat unkarilaisuudelle emotio-

naalisimman merkityksen. Kristiina kokee Unkarissa asumisen hienona maan historian 

takia. Hän kokee tärkeäksi myös Suomen ja Unkarin hyvät suhteet. Maaritille unkarilai-

suus on häntä pintapuolisesti sivuava asia, jota hän ihailee. Maarit ei kuitenkaan koe itse 

olevansa unkarilainen, vaan unkarilaisuus on jotain, jota hän katsoo vierestä.  

 

(138) On hienoa asua Unkarissa, sillä Unkarilla on pitka ja vahva historia ta-

kana. Unkari on keskellä Eurooppaa ja moni asia liittyy tanne. Unkarilla 

ja suomella on aina ollut hyva suhde keskenaan. (Kristiina) 

(139) Unkarilaisuus on minua sivuava asia, jota ihailen, vierestä katson, ja an-

nan lapsilleni mahdollisuuden kasvaa siihen (Maarit) 

 

Maria on informanteistani ainoa, joka viittaa suomen ja unkarin kielisukulaisuuteen 

muutenkin kuin silloin, kun asiaa kysytään suoraan. Maria kokee yhteenkuuluvuutta 

unkarilaisten kanssa harvinaisen kielen takia, ja hänestä unkarilaisissa ja suomalaisissa 

on paljon yhteistä. Tämä heijastaa hänen tapaansa ajatella, että on olemassa piirteitä, 
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jotka ovat tietyn kansan jäsenille yhteisiä. Helena ilmaisee emotionaalista suhtautumista 

Unkariin nimittämällä sitä kodiksi, joka on hänelle tärkeä.  

 

(140) Unkarilaisuus tuntuu minusta kuin sukulaisuudelta. Meissä on paljon sa-

moja piirteitä ja molemmissa maissa on oma, pieni kieli, joka on naapu-

rimaista täysin poikkeava. (Maria) 

(141) Tämä maa on ollut nyt kotini kahden vuoden ajan, joten ilman muuta tästä 

paikasta on tullut minulle tärkeä (Helena) 

 

Emilia kuvaa unkarilaisuuden merkitystä osin ristiriitaisesti. Kysyttäessä syytä Unkariin 

muutolle hän kertoo rakastuneensa maahan. Kysyttäessä suoraan unkarilaisuuden mer-

kitystä hän toteaa vähemmän emotionaalisesti sen olevan vain yksi elämänkokemus ja 

tehtävä. Tässä vastauksessa Emilia ei ilmaise itse kokevansa itseään unkarilaiseksi, sillä 

hän viittaa unkarilaisiin persoonapronominilla he. Toisaalta hän kuitenkin vastaa koke-

vansa Unkarin kodikseen ja olevansa Suomessa ulkomaalainen. 

 

(142) Vaihtoppilas vuotenani rakastuin maahan. --- Se on yksi elämänkokemus. 

Tehtävä. Tulin tänne oppiakseni. Heillä on vaan eri tavat, mutta ihan sa-

manlaisia ovat hekin niin kuin Suomalaiset. (Emilia) 

 

Sarille ja Kaarinalle unkarilaisuudella on arkinen merkitys: se on osa elinympäristöä. 

Sari tarkentaa, että unkarilaisuus on kuitenkin aina toisella sijalla. Unkarilaisuus ei ole 

hänelle täysin merkityksetön asia, mutta se ei ole kuitenkaan yhtä tärkeää kuin suoma-

laisuus. Sofia kokee unkarilaisuuden ristiriitaiseksi: se on välillä oma ja välillä vieras. 

Sofia on asunut Unkarissa vasta vuoden, ja hänen akkultraatioprosessinsa vaikuttaa ole-

van vielä kesken. 

 

(143) Unkarilaisuus on asia, joka on yhtalailla lasna arjessani. Kuitenkin aina 

toisella sijalla. (Sari) 

(144) Elinympäristöä (Kaarina) 

(145) Minulla on tästä välillä vähän ristiriitaisia tunteita. Joskus unkari ja un-

krailaisuus tuntuu tosi omalta ja toskus taas tosi vieraalta. Minulle unka-

rilaisuus merkitsee myös pikaystäväni kulttuuria ja elintapoja joihin mie-

lelläni haluan tutustua lähemmin ja paremminkin. (Sofia) 

 

Negatiivisimmin unkarilaisuuteen suhtautuvat Minna ja Anna. Minna korostaa olevansa 

Unkarissa vain töissä. Hän vaikuttaa päättäneen, ettei integroidu unkarilaisuuteen, vaik-

ka siihen tarjoutuisi mahdollisuus. Annalle unkarilaisuus on asia, jota ei voi välttää. Hän 

kertoo suoraan, ettei pidä Unkarin tavoista ja kulttuurista.  
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(146) Ei mitaan. Olen taalla vain toissa enka aio millaan tavalla integroitua 

paikallisvaestoon tai kulttuuriin. (Minna) 

(147) Se merkitsee minulle asiaa jota en voi välttää, koska se on mieheni koti-

maa. Itse en juurikaan pidä Unkarin tavoista tai kulttuurista, ja olen tosi 

iloinen ettei minun tarvitse enää olla siellä. Mieheni on onneksi paljon 

modernimpi ajattelutavaltaan kuin valtaosa unkarilaisista, ja sehän yli-

päätänsä on mahdollistanut meidän yhdessäolon. (Anna) 

 

 

4.2.4. Kansallisuuksia käsittelevät diskurssit 

 

Pyrin selvittämään informanttien suomalaisuudelle ja unkarilaisuudelle antamia merki-

tyksiä pyytämällä heitä vertailemaan unkarilaisia ja suomalaisia. Erityisesti tarkastelen 

sitä, millaista kuvaa informantit luovat suomalaisuudesta. Ihmisillä on vankka intuitiivi-

nen käsitys siitä, että eri kansallisuuksien perusluonteissa on eroja. Kaikkiin kansalli-

suuksiin liitetään joukko kliseisiä tunnusmerkkejä. Esimerkiksi suomalaiseen mentali-

teettiin kuuluvaksi uskottuja piirteitä ovat humalahakuisuus ja siihen liittyvä aggressii-

visuus, tunteiden ilmaisemisen vaikeus, vähäpuheisuus, ujous ja lupausten pitämisen 

ehdottomuus. (Ylikangas 1996: 35–36.) Informanttini uusintavat näitä diskursseja vas-

tauksissaan. Yleisimmät esiinnousseet diskurssit ovat suomalaisten pidättyneisyys, 

suomalaisten rehellisyys, unkarilaisten perhekeskeisyys sekä suomalaisuus ylpeydenai-

heena. Muita mainittuja ovat esimerkiksi molempien kansojen pessimismi ja unkarilais-

ten kohteliaisuus. Esiin nousee vahvasti myös kielisukulaisuus, koska kyselyssäni oli 

kaksi siihen liittyvää kysymystä. On mahdotonta arvioida, olisivatko informantit itse 

ottaneet kielisukulaisuutta lainkaan esille. 

 

 

4.2.4.1. Temperamentti 

 

Tarkoitan temperamenttidiskurssilla sellaista kansallisuuksien merkityksellistämisen 

tapaa, jossa pidetään tyypillisenä suomalaisten ujoutta, varautuneisuutta ja hiljaisuutta 

verrattuna unkarilaisten avoimuuteen ja temperamenttisuuteen. Tämä diskurssi nousee 

esiin kymmenen informantin vastauksissa. Suomalaisten tunne-elämän omaleimaisuus 

ei ole pelkkä stereotypia, vaan siitä on myös tutkimuksia (Keltikangas-Järvinen 1996: 

221). 
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Yhteensä kahdeksan informanttia mainitsee suomalaisten ja unkarilaisten suurimmaksi 

eroksi suomalaisten varautuneisuuden ja unkarilaisten avoimuuden. Varautuneisuudella 

tarkoitetaan pidättyvää, epäilevää, epäluuloista ja penseää käytöstä (KS s. v. varautua) 

ja avoimuudella salailemattomuutta, rehellisyyttä, vilpittömyyttä, suoruutta ja rehtiyttä 

(KS s. v. avoin). Uskon informanttieni tarkoittavan avoimuudella hiljaisuuden ja varau-

tuneisuuden vastakohtaa. Tämä näkyy esimerkiksi Maaritin vastauksesta (esimerkki 

152). Mikan, Kristiinan ja Pauliinan vastaukset uusintavat käsitystä hiljaisista suomalai-

sista, jotka eivät osoita tunteitaan. Heidän vastauksistaan ei ole luettavissa affektiivista 

suhtautumista kumpaankaan kansaan. He myös tarkastelevat molempia kansoja ulko-

puolisen näkökulmasta viittaamalla niihin sanoilla unkarilaiset ja suomalaiset. 

 

(148) Suomalaiset ovat hiljaisempia kuin unkarilaiset (varautuneita kun tava-

taan uusia ihmisiä), kun taas unkarilaiset ovat erittäin avoimia aina. En 

keksi mitään yhteistä. (Mika) 

(149) Kieleillisesti ovat paljolti samanlaisia ja monesti myos ihmiset tuntuvat 

olevan sukulaiskansalaisia. Paljon samankaltaisuutta on unkarilaisissa ja 

suomalaisissa. Unkarilaiset ovat ehkä avoimempia ja osoittavat tunteensa 

helpommin kuin suomalaiset. (Kristiina)  

(150) suomalaiset palvelevat paremmin. Unkarilaiset ovat avoimempia ja kiin-

nostuneempia muitten asioista mitä suomlalaiset,tykkäävät lapsista ja 

näyttäävät myös sen (Pauliina) 

 

Myös Riitan vastauksesta on luettavissa, että suomalaiset eivät ole yhtä avoimia ja im-

pulsiivisia kuin unkarilaiset. Riitan vastauksesta voi päätellä myös, että hän uskoo suo-

malaisten kokevan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta muiden ulkomailla asuvien suoma-

laisten kanssa. Riitta viittaa unkarilaisiin persoonapronominilla he. 

 

(151) Unkarilaiset ovat impulsiivisempia, avoimempia. Lapset itsenäistyvät 

myöhemmin, mikä johtuu varmaan myös taloudellisista syistä. Kansana 

unkarilaiset ”hajanaisempia”, heillä ei ole automaattisesti samanlaista 

yhteenkuuluvaisuuden tunnetta kuin ulkomailla olevilla suomalaisilla. Su-

kulaisuussuhteet ja suhteiden ylläpito (sukujuhlat yms.) tuntuu olevan mo-

lemmissa maissa hyvin samantyyppisiä. (Riitta) 

 

Myös Maarit tuo esiin suomalaisuuteen liittyvän varautuneisuusdiskurssin mutta kirjaa 

samalla itsensä ulos siitä toteamalla, että ei itse ole tyypillinen varautunut suomalainen. 

Hän ei kuitenkaan sisällytä itseään myöskään unkarilaisiin, joihin hän viittaa persoona-

pronominilla he. Maarit ilmaisee selkeästi positiivista asennoitumista unkarilaisuuteen 

nimeämällä Unkarin henkiseksi kotimaakseen, jossa hän voi olla oma itsensä. Maarit 
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kokee suomalaisissa ja unkarilaisissa olevan jotain syvää samankaltaisuutta. Itseään 

hän ei kuitenkaan sisällytä unkarilaisuuteen vaan viittaa unkarilaisiin persoonaprono-

minilla he. 

 

(152) Unkarilaiset ovat temperamenttisempia, ja avoimempia ilmaisemaan fiilik-

siään – niin negatiivisia kuin positiivisiakin.--- Jotain syvää samankaltai-

suutta kyllä on. Minusta tänne on ollut todella helppo kotiutua, varsinkin 

sen jälkeen, kun olen oppinut kommunikoimaan unkariksi. En kuitenkaan 

ole tyypillinen varautunut suomalainen, joten ehkä olen vain tullut henki-

seen kotimaahani, jossa voin olla ihan oma itseni. Unkarilaiset kokevat 

tällä hetkellä itsetunnon puutetta, johtuen historiallisista seikoista. Tämän 

muistan itse omasta lapsuudestani. Vasta 80-luvun loppupuolella ruvettiin 

puhumaan siitä kuinka hieno maa Suomi itse asiassa on. Sitä samaa ker-

ron nyt kaikille tapaamilleni Unkarilaisille – heillä ei ole mitään syytä hä-

vetä tätä maata! (Maarit) 

 

Neljä informanttia mainitsee suomalaisten ja unkarilaisten suurimmaksi eroksi unkari-

laisten temperamenttisuuden verrattuna suomalaisten rauhallisuuteen. Perinteisesti suo-

malaisten ajatellaan pidättyvän paljosta puhumisesta ja kannanotoista (Ylikangas 1996: 

35). Emilia vaikuttaa pitävän suomalaisten rauhallisuutta negatiivisena asiana, sillä hän 

nimeää suomalaisten olevan kylmempiä. Emilia on vahvasti integroitunut unkarilaisuu-

teen ja kertoo kokevansa itsensä ulkomaalaiseksi Suomessa. Hän kirjaa itsensä kuiten-

kin sekä unkarilaiseksi että suomalaiseksi viittaamalla molempiin kansallisuuksiin per-

soonapronominilla meissä. 

 

(153) Kaikista isoin ero on temperamentissa. Suomalaiset ovat rauhallisempia, 

kylmempiä eivätkä näytä tunteitaan. Unkarilaiset justiinsa toisin päin. Yh-

teistä meissä on se että kummatkin kansat juo yhtä paljon.! : ) Ja erotaan 

ympärillämme olevista maista täysin. (Emilia) 

 

 

4.2.4.2. Rehellisyys 

 

Suomalaisuusdiskurssiin liittyy perinteisesti ajatus suomalaisten rehellisyydestä. Seit-

semän informanttia uusintaa tätä diskurssia vastauksissaan. Näissä vastauksissa tulee 

esiin suomalaisuuden arvottaminen positiivisemmin kuin unkarilaisuuden. Elina nimeää 

suomalaiset perusrehellisiksi ja unkarilaiset perusepärehellisiksi. Elinan ja Kristiinan 

vastauksista välittyy negatiivinen asennoituminen unkarilaisia kohtaan. 
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(154) Suomalaiset ovat perusrehellisiä ja unkarilaiset ovat perusepärehellisiä. 

(Elina) 

(155) Suomalaiset ovat paljon tarkempia asioista ja luotettavampia ja tasmalli-

sempia. (Kristiina) 

(156) unkarilaiset ovat välittömämpiä mutta vähemmän hienovaraisia kuin suo-

malaiset ja eivät ole kovin luotettavia (Tuula) 

 

Kaarinan ja Päivin mukaan suomalaiset ovat suorempia ja puhuvat suoraan. Suomalai-

sessa ja erityisesti pohjalaisessa kulttuurissa suorapuheisuutta on pidetty hyveenä jopa 

siinä määrin, että sen voisi joidenkin kulttuurien näkökulmasta tulkita myös epäkohte-

liaisuudeksi (Keltikangas-Järvinen 1996: 218). Päivi antaa kansalliseen kulttuuriin liit-

tyville normeille uskonnolliselta vaikuttavan roolin toteamalla, että Suomessa valehtelu 

on suuri synti. Sari pohtii unkarilaisten käytöksen olevan epärehellistä vain suomalais-

ten näkökulmasta. Päivi ja Sari asettavat itsensä ulkopuoliseksi sekä suomalaisuudesta 

että unkarilaisuudesta ja tarkastelevat niitä objektiivisesti. Vastauksista ei ole luettavissa 

heidän asennoitumistaan kansoja tai kulttuureja kohtaan. 

 

(157) Suomalaiset ovat suorempia ja vilpittömämpiä (Kaarina) 

(158) unkarilaiset eivät puhu suoraan, suomalaiset puhuvat. unkarissa lievä va-

lehtelu on hyväksyttävää, suomessa valehtelu on suuri synti. (Päivi)  

(159) Suomalaiset ovat paljon rehellisempia ja tunnollisempia. Unkarlaisia ovat 

vuodet ja historian tapahtumat opettaneet olemaan ovelia ja ”näppäriä”. 

Suomalaisittain katsottuna unkarilaisten käytös on joskus kerta kaikkiaan 

”selkärangatonta käytöstä. --- Yhteista unkarilaisissa ja suomalaisissa on 

rakkaus omaa maataan kohtaan. (Sari) 

 

Anna liittää suomalaisuuteen rehellisyyden lisäksi vaatimattomuuden, joka myös on osa 

tyypillistä suomalaisuusdiskurssia. Vaatimattomuuden korostaminen, joka toisinaan 

ilmenee myös itsensä väheksymisenä, liittyy suomalaisiin kohteliaisuuskäytäntöihin. 

Vähättelyä pidetään myös rehellisempänä kuin hyvien puolien esille tuomista, vaikka ne 

olisivat yhtä totta. (Keltikangas-Järvinen 1996: 220.) Anna liittää suomalaisuuteen 

enemmän positiiviseksi tulkittavia asioita kuin unkarilaisuuteen. 

 

(160) suurimmat erot mielestäni ovat –unkarilaiset kehuskelevat ja liiottelevat 

aina saavutuksiaan/suom. ovat vaatimattomia. –kaikki Unkarissa on ostet-

tavissa tai lahjottavissa/ Suomessa ei. –unkari erittäin sisäänpäin käänty-

nyt/ Suomi avoin. –unkarilaiseen ei voi luottaa/ suomalaisen sanaan ja ai-

kataululupauksiin yleensä voi. –unkarilaisille ruoka on isossa roolissa 

elämässä/ suomalaisille ei niinkään. –unkarilaiset eivät pidä ulkoilusta tai 

ulkoilmasta/ suomalaiset pitävät. Yhteistä on mielestäni sarkastinen huu-

morintaju ja itseironia. (Anna) 
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Tapio kirjoittautuu vastauksessaan vahvasti suomalaiseksi ilmaisullaan me suomalaiset. 

Valitsemalla persoonamuotoisen verbin murteellisen asun olemma Tapio haluaa ehkä 

luoda kuvaa suomalaisuuteensa kuuluvasta maalaisuudesta. Suomessa murteet liitetään 

usein maalaisuuteen ja maalaisuuteen puolestaan liitetään suoruus, mutkattomuus, re-

hellisyys ja usein myös suomalaisuus (Mantila 2004: 324). 

 

(161) me suomalaiset olemma jalat maassa-tyyppia, unkarilaiset liihottelevat 

pilvissa. (Tapio) 

 

 

4.2.4.3. Yhteisöllisyys 

 

Seitsemän informanttia mainitsee unkarilaisten ja suomalaisten eroksi unkarilaisten yh-

teisöllisyyden tai perhekeskeisyyden vastakohtana suomalaisten yksilökeskeisyydelle. 

Tapio uskoo työn olevan suomalaisille tärkeämpää kuin perheen, minkä voi ajatella liit-

tyvän suomalaiseen ahkeruusdiskurssiin. Suomalaisuuteen on kuitenkin perinteisesti 

liitetty myös ajatus kodista. Koti on ollut itsenäisen Suomen symboli ja elämän keski-

piste kaikille yhteiskuntaluokille, ja nykyisissäkin tutkimuksissa koti vaikuttaa säilyttä-

neen arvonsa. Nykyaikaa leimaa kuitenkin myös halu olla ensisijaisesti yksilö. (Saranto-

la-Weiss 1999: 151.)  

 

(162) Unkarissa perhe ja sukulaiset menevat kaikkien edelle, suomessa tyo on 

usein tarkeampaa kuin perhe. Yhteista on kateus ja rakkaus luontoon. (Ta-

pio) 

(163) Erot: unkarilaiset ovat yhteisöllisempiä ja perhe on tärkeämpi. (Marko) 

 

Maarit pohtii unkarilaisten yhteisöllisyyden johtuvan yhteiskunnallisista syistä. Suomen 

sosiaaliturva on hänen mielestään johtanut siihen, ettei lähimmäisistä huolehdita. Sosi-

aaliturva on uudempaa suomalaisuutta kuin se kuva kansallisesta identiteetistä, jota luo-

tiin 1800-luvulla. Päivin ja Maaritin mielestä sosiaaliturvan negatiivinen seuraus on 

itsenäisesti pärjäämisen pakko.  

 

(164) He [unkarilaiset] myös paremmin huolehtivat jokapäiväsellä tasolla lä-

himmäisistään – johtuen varmaan siitä, että jos eivät sitä tee, niin lähim-

mäiselle voi ihan oikeasti käydä huonosti. Suomessa on niin vahva sosiaa-

liturva, että jokaisen tulisi pärjätä itse. (Maarit) 
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(165) unkarilaiset auttavat enemmän toisiaan, suomessa pidetään hyveenä, jos ei 

tarvitse apua, eikä sitä siellä sitten tarjotakaan. unkarissa on konservatii-

visemmat tavat. (Päivi)  

 

Perhekuvaan vaikuttaa myös suomalainen tapa muuttaa varhain pois kotoa, mihin Sofia 

ja Maria viittaavat. Suomalaiset nuoret muuttavat pois kotoa varhain verrattuna useim-

pien muiden Euroopan maiden nuoriin, myös unkarilaisiin. Yleisesti Etelä- ja Itä-

Euroopassa asutaan kotona pitempään kuin Pohjois-Euroopassa. (Nikander 2009: 11–

14.) 

 

(166) Erilaisuuksista voisi mainita esim perhekuvan. Unkarilaisille on perhe 

todella tärkeä eikä ole ihmellistä että aikuiset lapset asuvat vielä pitkään 

kotona. Samoin vanhempien ja isovanhempien luona vieraillaan useasti ja 

säännöllisesti. (Sofia) 

(167) Unkarissa perhe on aina erittäin tärkeä; sen turvaan voit laskea. Monilla 

meidän ystävistämme, perhe pitää yhteyttä toisiinsa usein, tai sitten esim 

kolme sukupolvea asuu saman katon alla. (Maria) 

(168) Unkarissa välitetään enemmän suuresta perheestä kuin Suomessa. En kek-

si mitään yhteistä yleisen inhimillisyyden lisäksi. (Elina) 

 

 

4.2.4.4. Kielisukulaisuus 

 

Kysymys kielisukulaisuuden vaikutuksista ja merkityksestä nostaa esiin kaksi diskurs-

sia. 11 informanttia ilmoittaa kielisukulaisuuden näkyvän kielten rakenteessa tai sanas-

tossa ja helpottavan siten kielen oppimista. Toiset 11 informanttia kokee kielisukulai-

suuden vaikuttavan siihen, että suomalaiset ja unkarilaiset suhtautuvat toisiinsa positii-

visesti.  

 

Sofia ja Tapio ovat sitä mieltä, että unkarilaiset suhtautuvat suomalaisiin paremmin kuin 

muihin ulkomaalaisiin. Tällä he viitannevat siihen, että joidenkin vähemmistöjen asema 

Unkarissa on huono. Unkarin suurin ja samalla huonoimmassa asemassa oleva vähem-

mistö ovat romanit. Heitä on vuosisatojen ajan yritetty sulauttaa unkarilaiseen väestöön. 

(Medgyes & Miklósy 2005: 33, 118.) Tämä tulee esiin myös seuraavassa Marikan 

kommentissa: 

 

(169) Taalla ollaan avoimen rasistisia, varsinkin mustalaisia kohtaan. Suomessa 

sita yritetaan peitella ainakin vahan. (Marika) 
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Sofian mielestä suomalaiset ja unkarilaiset pitävät toisiaan vähemmän ulkomaalaisina 

kuin muita ulkomaalaisia. Kielisukulaisuus tulee yleensä heti mieleen, kun suomalainen 

ja unkarilainen tapaavat toisensa. Tämä johtuu ehkä siitä, että lähes kaikki muut Euroo-

pan kielet kuuluvat indoeurooppalaisiin kieliin. Vähemmistökieliryhmään kuuluminen 

korostaa sukulaisuuden tunnetta ja vahvistaa sen arvoa, vaikka kielisukulaisuus onkin 

kaukaista. Unkarilla ei ole lainkaan lähisukukieliä. (Csepregi 2000: 103–104.) 

 

(170) Veikkaan että Unkarilaiset ja Suomalaiset tuntevat jonkin pienen siteen 

keskenään vaikkeivat paljoa olisikaan toistensa kanssa tekemisissä. Veik-

kaan että kun suomalainen ja unkarilainen tapaavat toisensa he eivät ehkä 

tunne että nyt on edessä joku ulkomaalainen vaan he tuntevat että nyt on 

edessä joku joka ei ole niin ulkomaalainen kuin muut. Se että kummatkin 

kouluissaan oppivat tästä sukulaisuudesta saa ehkä molemmat osapuolet 

hiukan kiinnostumaan toisistaan. Ainakin jollain tasolla. --- Olen saanut 

huomiota ja kiinnostusta kohdalleni mainitsemalla olevani Suomesta. Un-

karilaiset tietävät yllättävän paljon asioita Suomesta syystä tai toisesta ja 

ovat ollee todella ystävällisiä vaikkeivät aina niin ystävällisiä ulkomaalai-

sille olekaan. Melkein jokaisen uuden tuttavuuden kanssa tulee puhe kie-

lisukulaisuudesta. (Sofia) 

(171) Kanssa ihmisten tuttavallisuuteen. Unkarissa on hyva asua suomalaisena. 

Osittain helpompaakin kuin muun maalaisena. --- Helppo tutustuta ihmi-

siin ja aloittaa keskustelu. (Tapio) 

 

Myös Kristiina, Anneli ja Ritva kokevat, että suomalaisuuteen suhtaudutaan Unkarissa 

positiivisesti kielisukulaisuuden takia. Kristiinan mielestä unkarilaiset ovat iloisia kie-

lisukulaisuudesta, ja Annelin mukaan suomea pidetään Unkarissa hienona ja kielisuku-

laisuutta sympatiaa herättävänä asiana. Aina ei näin ole ollut. Tuhatvuotisen Unkarin 

historiasta ylpeät unkarilaiset eivät halunneet aluksi hyväksyä teoriaa uralilaisten kielten 

sukulaisuudesta, vaan heitä miellytti enemmän ajatus sukulaisuudesta skyyttien ja hun-

nien kanssa (Grünthal 2002: 38). Nykyisin suhtautuminen on pääosin hyvin positiivista, 

mutta eräät äärioikeistolaiset ryhmät vastustavat edelleen sukulaisuutta ja uskovat, että 

unkarin kieli polveutuu isolaattikielenä tunnetusta sumerin kielestä (Sárosi 2010). Kie-

len alkuperä ja kielten väliset sukulaisuussuhteet voivat siis olla hyvin tunnepitoisia ja 

myös poliittisia asioita. 

 

(172) Taalla ollaan iloisia kielisukulaisuudesta ja suomalaisiin suhtaudutaan 

siksi hyvin positiivisesti. (Kristiina) 

(173) Ensinnäkin kielisukulaisuus, siihen pohjautuva kulttuuriyhteys ja yleinen 

sympatia tekevät elämän Unkarissa miellyttäväksi, koska suomen kielen 

käyttöön suhtaudutaan aina positiivisesti ja suomena pidetään ”hienona”. 

--- Se merkitsee piristävää plussaa elämässä, tieteellistä tosiasiaa ja myös 
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romanttista myyttiä. Ja joskus vähän väsyttävääkin small talk -aihetta. 

(Anneli) 

(174) Esim. Unkarilaiset yleensä ovat hyvin ystävällisiä ja positiivisa, jos kie-

lisukulaisuus tulee puheeksi. --- Se on tärkeä minulle. (Ritva) 

(175) Tuntuu siltä, että nämä kaksi kansaa pitävät paremmin yhtä, ainakin sil-

loin, kun yksilöt kohtaavat (Tuula) 

(176) Ennen kaikkea suomalaisten ja unkarilaisten suhtautumiseen toisiinsa. En 

koe asialla olevan todellista konkreettista merkitysta muuten. --- En ole ta-

ta asiaa koskaan pohtinut. Tuskin se merkitsee mitaan erityista minulle. 

(Sari) 

(177) Unkarissa pidetaan kovasti Suomesta. (Kristiina) 

 

Emilia ja Marko pohtivat kielisukulaisuuden vaikutuksia valtioiden tasolla esimerkiksi 

kaupankäynnissä. Suomen ja Unkarin välillä on ollut taloudellisia suhteita suuresta 

maantieteellisestä etäisyydestä huolimatta jo 1920-luvulla. Nykyisin kaikilla elämänalu-

eilla on suomalais-unkarilaista yhteistyötä. Maat ovat ajaneet toistensa asioita ensim-

mäisestä maailmansodasta lähtien, ja suomalais-ugrilaisuutta on tehty tunnetuksi valtion 

tuella. (Szíj 2000: 112–113.) Emilia on havainnut unkarilaisten olevan hyvin tietoisia 

kielisukulaisuudesta ja osaavan suomen kielen sanoja. Unkarissa vaaditaan esimerkiksi 

lukion äidinkielen opettajilta suomen kielen ja kirjallisuuden tuntemusta. Lisäksi Kale-

vala on Unkarissa hyvin suosittu teos. (Szíj 2000: 112–113.) Päivin kommentti etukä-

teen sovitusta leikkikaverista kuvastaa hyvin Unkarin ja Suomen sekä unkarilaisten ja 

suomalaisten suhteita: kielisukulaisuus on kaukaista ja maat sijaitsevat kaukana toisis-

taan. Kuitenkin yhteydestä halutaan pitää kiinni, sillä se on muodostunut osaksi suoma-

laisten ja unkarilaisten yhteistä suomalais-ugrilaista identiteettiä. 

 

(178) Kieli sukulaisuutemme vaikuttaa moniin asioihin.Unkarilaiset pitävät 

Suomalaisista , monet heistä osaavat pari suomalaista sanaakin.Kun kan-

samme tapaavat ilmapiiri on heti positiivinen. Tämä vaikuttaa kaikkeen 

kauppaan, politiikkaan, matkailualaan… (Emilia) 

(179) Kielisukulaisuus on ollut yksi syy Unkarin ja Suomen erittäin korkeaan 

kulttuurikanssakäymiseen, joka osaltaan on myöhemmin vaikuttanut kor-

keaan suomalaisinvestointien asteeseen. --- Suomalaisuus on aina ja kai-

kissa tilanteissa pieni positiivinen ekstra. Unkarilaisissa mielikuvissa suo-

malaiset ja puolalaiset koetaan kaikkein positiivisimmiksi ihmisiksi. (Mar-

ko) 

(180) paljon kanssakäymistä kahden kansan välillä, niin kuin etukäteen olisi 

sovittu lapselle leikkikaveri kutsuilla (Päivi) 

 

Marikan kommentti kielisukulaisuudesta on ristiriitainen. Toisaalta hän pitää sitä jopa 

yhtenä syynä Unkariin muutolleen, mutta toisaalta hän on kieltä opiskeltuaan päätynyt 
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kyseenalaistamaan kielisukulaisuuden olemassaolon. Kuitenkin kysyttäessä unkarilai-

suuden merkitystä itselleen hän kertoo ajattelevansa unkarilaisia lämmöllä sukulaiskan-

sana. Marika vaikuttaa sekoittavan käsitteet kielten ja kansojen sukulaisuudesta ja us-

koo, että unkarilaisten ja suomalaisten välillä oli vahva side joskus tuhansia vuosia sit-

ten. Myytti suomalaisten ja unkarilaisten esi-isistä vaeltamassa yhdessä on kuitenkin 

vain kuvainnollisesti totta, eikä kielisukulaisuus tarkoita samaa kuin verisukulaisuus. 

(Csepregi 2000: 103.) Kielten välisten suhteiden vertaaminen sukulaissuhteisiin on pe-

räisin 1800-luvulta, jolloin kielitieteessä kehiteltiin sukupuita ja kaukaisetkin kulttuurit 

suomen ja unkarin tapaan sukulaistuivat (Nuutinen 1991: 72). Kaarina puolestaan tie-

dostaa kielisukulaisuuden ja kansojen sukulaisuuden eron. Hänen mukaansa monet luu-

levat kansojen olevan sukulaisia, vaikka sukulaisuus liittyy vain kieliin. 

 

(181) Yritettyani opiskella unkaria, en ole ollenkaan vakuuttunut kielisukulai-

suudesta. Yksi syy Unkariin muutolleni oli kielisukulaisuus/sukulaiskansa, 

mutta vaikea naita sukulaisuuksia on kylla huomata; ehka side oli olemas-

sa vahvana joskus tuhansia vuosia sitten. --- Ei mitaan, koska en nae sen 

olemassaoloa. (Marika) 

(182) En tiedä, mihin se vaikuttaa. Ehkä aika moneenkin asiaan. Monet luulevat, 

että kansat ovat sukulaisia, ja siksi suhtautuvat toisiinsa positiivisemmin 

kuin ehkä muuten suhtautuisivat. --- Ei oikeastaan mitään tunnepuolella. 

(Kaarina) 

 

Ritva on asunut Unkarissa jo 43 vuotta, hänellä on unkarilainen puoliso ja unkari on 

hänen eniten käyttämänsä kieli. Kuitenkin hän kokee, että suomalaisilla ja unkarilaisilla 

ei ole mitään yhteistä. Hän ei määrittele tarkemmin, millaiset asiat eron muodostavat. 

Minna puolestaan on asunut Unkarissa vasta vuoden. Hän ei osaa kommentoida suoma-

laisten ja unkarilaisten eroihin ja yhtäläisyyksiin, sillä hän ei tunne yhtään unkarilaista. 

 

(183) Eroavat hyvin paljon toisistaan. En usko, että heillä on jotain yhteistä. 

(Ritva) 

(184) En ole merkittavasti tekemissa paikallisten kanssa. En tunne henkilokoh-

taisella tasolla ketaan paikallista. Teen taalla toita. (Minna) 
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4.2.4.5. Muita diskursseja 

 

Muita esiin nousevia diskursseja ovat unkarilaisten kohteliaisuus sekä pessimismi ja 

negatiivisuus. Unkarilaisten kohteliaisuus ja suomalaisten epäkohteliaisuus ilmenee 

informanttien mielestä erilaisessa tervehtimiskulttuurissa: 

 

(185) Unkarilaisissa on mielenkiintoista myös se, että he ovat kohteliaita, esim. 

lääkärin vastaanotolle tulessa tulijat toivottavat kaikille vuoroaan odotta-

ville hyvät päivät ja lähtiessään vielä hyvästelevät. Ja tätä tekee kaikki 

ikään katsomatta. Toinen eroavaisuus on se miten täällä ystäviä tervehdi-

tään eli annetaan poskisuudelmat ensin vasemmalle ja sitten oikealle puo-

lelle. (Maria) 

(186) Suomalaiset ovat todella epakohteliaita, unkarilaiset taas tervehtivat kaik-

ki, kiittavat, avaavat aina naisille oven ja ovat muutenkin kohteliaita. (Ma-

rika) 

 

Pessimismi ja negatiivisuus ovat joidenkin informanttien mielestä yhteistä unkarilaisille 

ja suomalaisille, kun taas jotkut näkevät sen vain unkarilaisten ominaisuutena:  

 

(187) Eurooppalainen kulttuuriperintömme on sama, niin myös tietty ”slaavilai-

senakin” pidetty taipumus melankolisuuteen. (Anneli) 

(188) Samaa on ainakin sellainen pessimistisyys ja tietyllainen negatiivussu asi-

oita kohtaan. (Sofia) 

(189) Unkarilaiset on useimmiten pessimisteja ja nem-kieltosana onkin usein 

kaytossa. Suomalainen ainakin yrittaa tehda asian ennen kuin sanoo ei. 

(Tapio) 

  

Kaksi informanttia liittää suomalaisuuteen ajatuksen loogisuudesta ja maalaisjärjestä, 

jonka he katsoivat unkarilaisilta puuttuvan: 

 

(190) Tyoelamassa olen huomannut, etta unkarilaisilta puuttuu hieman aloittee-

lisuutta ja terveen jarjen kayttoa. (Marika) 

(191) Unkarilaisilta puuttuu looginen ajattelutapa ja maalaisjarki ja lahes tay-

sin. Suomlaisilla se on viela tallella. Uskoisin taman osittain johtuvan 

suomen koululaitoksesta. (Tapio) 
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5. TULOSTEN TARKASTELUA 

 

Tässä luvussa kokoan yhteen tutkimukseni tuloksia. Käyn ensin läpi tutkimusaineistos-

tani esiin nousseita diskursseja ja niistä tekemiäni päätelmiä. Esitän taulukoissa ylei-

simmän tai muuten tärkeinä pitämäni diskurssit. Sitten jaottelen informantit erilaisten 

identiteettistrategioiden mukaan. 

 

 

5.1. Tutkimustulosten tarkastelua 

 

Aineistossani nousee esiin useita suomen kieltä käsitteleviä diskursseja (Taulukko 6). 

Näistä yleisin on suomen kieli ja suomalaisuus identiteetin rakentajana. Tässä dis-

kurssissa informantit antavat suomen kielelle ja suomalaisuudelle roolin oman itsensä 

rakentajina. He pitävät suomen kieltä ja suomalaisuutta tärkeänä ja osana identiteettiä 

tai syvintä olemusta. Aineistoni perusteella suomen kielen ja suomalaisuuden merkitys 

säilyy vahvana ulkomailla asuttaessa. 13 informanttia ilmoittaa suomen kielen tulleen 

heille tärkeämmäksi Unkarissa asumisen aikana. Tämä havainto vastaa ennakko-

oletustani.  Identiteettifunktion esiintyminen ei vaikuta olevan yhteydessä mihinkään 

taustamuuttujiin. Suurin osa identiteettidiskurssiin kirjoittautuvista informanteista käyt-

tää vastauksessaan sanaa identiteetti. Identiteetti on monialainen ja abstrakti käsite (Ks. 

luku 2.2.), joten loppujen lopuksi on vaikea tietää, mitä informantit tarkoittavat vasta-

tessaan, että suomen kieli ja suomalaisuus ovat osa heidän identiteettiään. Kyselytutki-

muksen heikkous on, ettei tarkentavaa kysymystä pääse esittämään.  

 

Toiseksi yleisin aineistossani esiintyvä diskurssi on suomen kieli ja suomalaisuus 

sympatian kohteena. Tässä diskurssissa suomen kieleen ja suomalaisuuteen liitetään 

positiivisia mielikuvia, mutta sillä ei nähdä olevan henkilökohtaista merkitystä tai iden-

titeettifunktiota. Suomen kieltä kuvataan hyvin tunnepitoisesti. Suomea pidetään esi-

merkiksi kauniina, kiehtovana ja rakkaimpana ja verrataan elämän perustaan ja juuriin. 

Osalle informanteista kielten merkitysten pohtiminen tai kielten kuvailu vaikutti olevan 

vaikeaa, sillä he jättivät vastaamatta näihin kysymyksiin. Kyselylomake saattoi tuntua 

heidän mielestään myös liian pitkältä. Siksi näistä vastauksista ei voi täysin luotettavasti 

päätellä informanttien todellista asennoitumista suomalaisuuteen ja suomen kieleen. 
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Seuraavaksi yleisimmät diskurssit ovat suomi vaikeana kielenä ja suomen kieli ek-

soottisena taitona. Nämä diskurssit aktivoituvat pääasiassa niillä informanteilla, jotka 

eivät ole asuneet Unkarissa vielä pitkään. He vertaavat suomen ja unkarin kieliä toisiin-

sa, ja oma unkarin kielen omaksumisprosessi on kesken. Suomen kielen vaikeus näh-

dään positiivisena asiana ja suomea pidetään salakielenä. Suomi tunnekielenä aktivoi-

tuu erityisesti sellaisilla vastaajilla, joilla on lapsia ja joiden puolison äidinkieli on muu 

kuin suomi. Ainoastaan kaksi informanttia antaa suomen kielelle välinefunktion.  

 

TAULUKKO 6. Suomen kieltä käsittelevät diskurssit. 

 Suomen kieli 

ja suomalai-

suus identi-

teetin raken-

tajina 

Suomi 

vaikeana 

kielenä 

Suomen 

kieli ek-

soottisena 

taitona 

Suomen 

kieli 

välineenä 

Suomen kieli 

ja suomalai-

suus sympa-

tian kohteena 

Suomi tun-

nekielenä 

Ritva x      

Riitta x    x  

Tuula       

Päivi x x     

Anneli x     x 

Kaarina     x  

Petteri x      

Kristiina x    x  

Tapio x x   x  

Emilia     x  

Johanna       

Sari x  x  x x 

Marko       

Maarit x x   x x 

Mika x    x  

Pauliina    x   

Marika x  x    

Elina x     x 

Hannele  x     

Helena x x x    

Minna     x  

Maria  x x x   

Anna x x     

Sofia x x x  x  

 

Unkarilaisuus ja unkarin kieli nähdään useimmin sympatian kohteena (taulukko 7). 

Siihen suhtaudutaan pääosin samoin kuin suomen kieleen eli hyvin tunteellisesti. Unka-

rin kieltä pidetään esimerkiksi kauniina, rikkaana ja runollisena ja siihen liitetään posi-

tiivisia mielikuvia kuten hedelmät ja elämän suola. Ainoastaan yksi informantti pitää 

unkarin kieltä ärsyttävänä. Toiseksi yleisimpiä ovat diskurssi, jossa unkarin kieli näh-

dään välineenä, sekä diskurssi, jossa unkarin kieltä pidetään vaikeana kielenä. Unkari 
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nimetään esimerkiksi työkaluksi ja käyttökieleksi. Kielen vaikeutta pidetään pääosin 

positiivisena asiana, ja neljä informanttia katsoo sen liittyvän kielen monipuolisuuteen. 

Toisaalta yksi informantti ilmoittaa jättäneensä opiskelematta unkaria kielen vaikeuden 

takia. Ainoastaan yksi informantti kokee unkarin kielen ja unkarilaisuuden olevan iden-

titeetin rakentajia. Hän eroaa muista informanteista siten, että hän on muuttanut Unka-

riin jo lapsena perheensä mukana. Kolme informanttia kokee, että unkarin kieli ja unka-

rilaisuus ovat heille henkilökohtaisesti tärkeitä, mutta eivät kuitenkaan osa omaa iden-

titeettiä.  

 

TAULUKKO 7. Unkarin kieltä käsittelevät diskurssit. 

 Unkarin kieli 

ja unkarilai-

suus identi-

teetin raken-

tajina 

Unkari 

vaikeana 

kielenä 

Unkarin 

kieli 

välineenä 

Unkarin kieli 

ja unkarilai-

suus sympa-

tian kohtee-

na 

Unkari 

tunnekielenä 

Unkari 

tärkeänä 

asiana 

Ritva    x  x 

Riitta    x   

Tuula       

Päivi  x x    

Anneli    x   

Kaarina    x   

Petteri x   x   

Kristiina   x x x  

Tapio  x x x   

Emilia    x x  

Johanna       

Sari   x x   

Marko       

Maarit  x x x   

Mika   x x   

Pauliina  x x    

Marika  x     

Elina    x   

Hannele  x     

Helena  x  x  x 

Minna   x    

Maria  x x x  x 

Anna  x     

Sofia  x x x   

 

Aineistoni perusteella informanttieni suhde suomen kieleen on enimmäkseen yksilökes-

keinen (Ks. Mantila 1999). Suomen kieli nähdään itseilmaisun kielenä, tunnekielenä, 

identiteetin rakentajana, sympatian kohteena ja vaikeasti opittavana kielenä. Suomen 

kieli nimetään esimerkiksi omaksi kieleksi, omaksi kielekseni ja omaksi äidinkieleksi. 

Suomalaisuuden informantit puolestaan näkevät enemmän kollektiivisena asiana. Suo-

malaisuudesta ollaan ylpeitä Suomen valtiollisten ja kansallisten saavutusten ansioista, 
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ja suomalaisten katsotaan edelleen edustavan suomalaisuuteen vanhastaan liitettyjä ste-

reotypioita kuten rehellisyyttä ja rauhallisuutta (Taulukko 8). Kansallisuuteen viitataan 

etupäässä ilman possessiivia sanalla suomalaisuus, joskus myös me suomalaiset.  

 

Kansallinen identiteetti nähdään myös useammin me ja muut -asetelman kautta kuin 

kielellinen identiteetti. Suomalaisuus ja unkarilaisuus ajatellaan useammin toistensa 

vastakohdiksi kuin suomen kieli ja unkarin kieli. Esimerkiksi Tapio kertoo pitävänsä 

kaikkia kieliä samassa arvossa, mutta suomalaisuuttaan hän korostaa vahvasti ja liittää 

siihen positiivisia mielikuvia (jalat maassa, yritteliäisyys, maalaisjärki) toisin kuin un-

karilaisuuteen (epäloogisuus, pilvissä liihottelu, koreilu). Unkarin kieleen pääosa infor-

manteista liittää puolestaan vain positiivisia mielikuvia. Viidelle informantille suoma-

laisuus on ylpeydenaihe (Taulukko 8) Suomen kansallisten saavutusten ja Suomen 

hyvän maineen takia.  Unkarilaisuuteen ei suhtauduta yhtä emotionaalisesti, mutta neljä 

informanttia pitää unkarilaisuutta ihailun kohteena. Kielisukulaisuudella ei koeta 

olevan itseisarvoa, mutta sen uskotaan vaikuttavan siihen, että suomalaiset ja unkarilai-

set suhtautuvat toisiinsa positiivisemmin kuin muihin kansoihin ja jakavat yhteisen 

suomalais-ugrilaisen identiteetin. Romanttinen myytti kansojen sukulaisuudesta tai kan-

sojen välisestä vahvasta yhteydestä menneinä aikoina tulee ilmi kolmen informantin 

vastauksissa. 

 

Kansallisuutta käsittelevistä diskursseista yleisin on diskurssi, jossa nähdään suomalai-

set pidättyväisinä verrattuna unkarilaisiin, joita pidetään puheliaampina ja tempera-

menttisempina. Suomalaisten pitäminen rauhallisina, hiljaisina tai juroina uusintaa van-

hoja suomalaisuuteen liitettyjä stereotypioita ja yleisesti ajatusta siitä, että kansakunnan 

jäsenillä on yhteisiä piirteitä, jotka erottavat ne muista. Toiseksi useimmin aineistossani 

edustuvat diskurssit, joissa pidetään suomalaisia rehellisinä ja unkarilaisia perhekes-

keisinä. Näihin diskursseihin sisältyvät ajatukset siitä, että unkarilaiset ovat epärehelli-

sempiä kuin suomalaiset ja suomalaiset yksilökeskeisempiä kuin unkarilaiset. Suoma-

laisten rehellisyys on myös osa stereotyyppistä kuvaa suomalaisuudesta, joka on toisin-

toa kansalliskirjallisuuden klassikoista. Unkarilaisten oletettuun epärehellisyyteen in-

formantit suhtautuvat eri tavoin: osa nimeää unkarilaisten käytöksen selkärangattomak-

si, osa taas suhtautuu lievemmin ja pitää unkarilaisia näppärinä. Suomalaisten yksilö-

keskeisyys ei ole yhtä vahvasti osa perinteistä suomalaisuuden diskurssia, joskin sen voi 

nähdä yhdistyvän suomalaisissa klassikoissa esiintyviin työteliäisiin yksinäisiin puurta-
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jiin, jotka pärjäävät itse ilman muiden apua. Informantit kuitenkin näkevät yksilökeskei-

syyden enemmän negatiivisena asiana verrattuna unkarilaisten perhekeskeisyyteen ja 

yhteisöllisyyteen. Viisi informanttia ottaa esiin diskurssin, jonka mukaan unkarilaiset 

ovat kohteliaita. Kohteliaisuus liitetään unkarilaiseen tervehtimiskulttuuriin ja perhe-

kuvaan, jossa vanhempiin ihmisiin suhtaudutaan kunnioittavasti.  

 

TAULUKKO 8. Suomalaisuutta ja unkarilaisuutta käsittelevät diskurssit. 

 Suomalai-

suus ylpey-

denaiheena 

Unkarilai-

suus ihai-

lun koh-

teena 

Suoma-

laiset 

rehellisi-

nä 

Suomalai-

set pidät-

tyväisinä 

Unkarilaiset 

perhekes-

keisinä 

Unkari-

laiset 

kohte-

liaina 

Kielisuku-

laisuus yh-

distäjänä 

Ritva       x 

Riitta    x   x 

Tuula   x    x 

Päivi   x  x x x 

Anneli    x   x 

Kaari-

na 

  x     

Petteri        

Kris-

tiina 

x x x x   x 

Tapio    x x  x 

Emilia    x   x 

Jo-

hanna 

     x  

Sari   x    x 

Marko     x  x 

Maarit  x  x x   

Mika    x    

Pau-

liina 

x   x    

Mari-

ka 

x     x  

Elina   x  x   

Han-

nele 

       

Hele-

na 

 x  x  x x 

Minna        

Maria x x   x x  

Anna x  x     

Sofia     x  x 

 

 

5.2. Informanttien kielelliset identiteettistrategiat 

 

Tässä luvussa hahmottelen erilaisia identiteettistrategioita, joihin informanttien voi ai-

neistoni perusteella katsoa kirjoittautuvan. Käytän osittain apunani Lindgrenin (2000) ja 
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Arolan (2004) tutkimuksissa esiintyviä identiteettistrategioita ja -positioita. Esittämäni 

identiteettistrategiat ovat vain suuntaa-antavia, eikä kukaan informanteista todellisuu-

dessa asetu pelkästään yhteen niistä. Informanttien vastauksista löytyy piirteitä useista 

mahdollisista identiteettistrategioista. Lisäksi kyselylomakkeella kerätty aineisto antaa 

suppean kuvan informanteista, eikä aineiston perusteella voi tehdä heidän identiteetti-

strategioistaan varmoja päätelmiä. Niinpä luokittelu koskee aineistoa, ei ihmisiä (Lind-

gren 2000: 128). Luokittelun perusteena käytän informantin suhtautumista omaan suo-

malaisuuteen ja suomen kielen säilyttämiseen sekä asennoitumista unkarilaisuuteen ja 

unkarin kielen omaksumiseen. Merkitsen sulkeisiin sellaiset informantit, jotka sopivat 

kuvaukseen vain osittain. Tekemässäni jaottelussa painottuvat kielelliseen identiteettiin 

liittyvät vastaukset.  

 

Integroitujat: Ritva, Kristiina, Petteri, Elina, Sari, (Riitta) 

Integroitujat osaavat hyvin unkarin kieltä ja käyttävät sitä arjessaan joko pääasiallisena 

tai toisena pääasiallisena kielenä. He ovat tietoisia kielten merkityksestä itselleen ja suh-

tautuvat molempiin kieliin emotionaalisesti. Suomen kieli ja suomalaisuus ovat osa hei-

dän identiteettiään, mutta he eivät ole huolissaan äidinkielensä säilymisestä tai kerro 

toimivansa aktiivisesti sen puolesta. Integroitujat ovat sopeutuneet Unkariin hyvin, ja 

suomalaisuus ja unkarilaisuus ovat heidän elämässään tasapainossa. Riitta sopii kuvauk-

seen vain osittain, sillä hän kertoo kokevansa itsensä ulkomaalaiseksi Unkarissa. Kui-

tenkin hän käyttää unkaria yhtä paljon kuin suomea, ja kielet ovat hänestä yhtä käyttö-

kelpoisia kaikilla elämänalueilla.  

 

(192) Kielellisesti ovat paljolti samankaltaisia ja monesti myos ihmiset tuntuvat 

olevan sukulaiskansalaisia. --- En koe olevani ulkomaalainen kummassa-

kaan maassa. (Kristiina) 

(193) En näe nykytilanteessa ongelmaa. Käytän suomea päivittäin sekä kirjalli-

sesti että suullisesti. --- Unkarilaiset eivät yleensä huomaa, että olen ul-

komaalainen. --- [Koen olevani] Suomalainen, jos pitää valita. (Elina) 
 

Sulautujat: Emilia, (Tuula) 

Sulautujat ovat sopeutuneet hyvin Unkariin ja oppineet unkarin kielen, joka on heidän 

kotikielensä ja eniten käyttämänsä kieli. He eivät pidä tietoisesti yllä suomalaisuuttaan 

tai suomen kieltään vaan hyväksyvät assimilaation unkarilaiseen valtaväestöön. Sulau-

tujat suhtautuvat kieliin enemmän yhteisön kuin yksilön asiana ja enemmän kommuni-

kaation välineenä kuin emotionaalisena asiana. Tuula sopii kuvaukseen vain osittain, 
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sillä hän kertoo haluavansa, että hänen lapsensa oppisi suomea. Kuitenkin hän puhuu 

lapselleen enimmäkseen unkaria. Hän kokee itsensä ulkomaalaiseksi molemmissa mais-

sa. 

 

(194) [Suomalaisuus on] lähtökohta ei sen enempää. --- Unkariksi pystyy ilmai-

semaan itseään paljon paremmin kuin muilla kielillä. --- Olen kotona Un-

karissa ja tunnen itseni ulkomaalaiseksi Suomessa. (Emilia) 

 

Aktivistit: Anneli, Kaarina, Maarit 

Aktivistit tiedostavat tarkasti kielten roolit ja merkityksen. Äidinkieli on heille tärkeä 

identiteetin rakentaja ja sisäisen elämän kieli, ja he suhtautuvat siihen hyvin emotionaa-

lisesti. He osaavat hyvin myös unkaria ja käyttävät sitä pääasiallisena tai toisena pääasi-

allisena kielenään kaikilla elämän osa-alueilla. He ovat sopeutuneet Unkariin hyvin, 

mutta pitävät samalla tarkasti huolta myös suomalaisuutensa säilyttämisestä sekä pyrki-

vät aktiivisesti vaalimaan ja kehittämään suomen kielen taitoaan. He pitävät aktiivisesti 

yhteyttä muihin unkarinsuomalaisiin. 

 

(195) Suomen kielen nykyilmiöitä, kielenhuoltoon ja kielen kehitykseen liittyviä 

keskusteluja tulee myös seurattua aktiivisesti, en tiedä tekisinkö niin jos 

asuisin Suomessa. --- Puhun ja luen kieliä rinnakkain ja vertailen niitä jat-

kuvasti. (Anneli) 

(196) Varsinkin viime aikoina olen käyttänyt suomen kieltä todella ahkerasti ja 

tarkalla, syvällisellä tasolla. --- Kieltä pitää tietoisesti ylläpitää ja kehit-

tääkin. --- Lapset ovat Suomi-koulussa, ja tapaan muutenkin paljon suo-

malaisia. (Maarit) 

(197) Haluaisin ehdottomasti käyttää suomen kieltä enemmän jo työnikin puoles-

ta ja myös siksi, että minulla on tosi vahva tunneside äidinkieleeni. --- 

Suomi on tullut tärkeämmäksi. Opetustyöni vuoksi olen myös oppinut ana-

lysoimaan kieltä. --- Joskus tuntuu, että suomen kielen monipuolinen kie-

lellinen taito rapistuisi yllättävänkin nopeasti, jollen pitäisi sitä yllä luke-

malla jatkuvasti suomenkielisiä romaaneja ja käymällä silloin tällöin 

Suomessa. (Kaarina) 

 

Positiiviset suhtautujat: Sofia, Maria, Helena, Pauliina 

Positiiviset suhtautujat eivät ole asuneet Unkarissa kovin pitkään eivätkä osaa vielä kiel-

tä, mutta asennoituvat positiivisen uteliaasti unkarilaisuuteen ja ovat halukkaita oppi-

maan kielen. Kielet näyttäytyvät heille kiinnostavina haasteina ja kommunikaation väli-

neinä. Äidinkielen roolin pohtimista ajankohtaisempaa heille on unkarin kielen opettelu 

ja unkarilaisuuteen tutustuminen. 
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(198) Unkarin kieli on kaunis ja olen täällä asunut. Haluaisin edelleen oppia 

kieltä lisää ja toivoisinkin, että Suomeen palatessamme pystyisin jatka-

maan opintoja Suomessa. (Helena) 

(199) Unkarilaisuus tuntuu minusta kuin sukulaisuudelta. --- Aika alkeissa vielä 

ollaan [unkarin kielen taidossa] mutta alan jo hahmottaa esim ihmisten ju-

tellessa jutun juonen. --- En!!! [haluaisi käyttää suomea useammin] Mitä 

enemmän pakottaa itsensä käyttämää unkarin kieltä, sitä helpommaksi sen 

puhuminen ja kirjoittaminen tulee. (Maria) 

 

Eristäytyjät: Anna, Minna, (Marika), (Hannele) 

Eristäytyjät suhtautuvat negatiivisesti unkarilaisuuteen ja unkarin kieleen. He asuvat 

Unkarissa olosuhteiden pakosta eivätkä pyri sopeutumaan maahan tai oppimaan unkarin 

kieltä. Suomen kieli ja suomalaisuus ovat heille tärkeitä. Marika vastaa kuvausta vain 

osittain, sillä hänen suhtautumisensa unkarilaisiin on pääosin positiivista, mutta unkarin 

kieltä hän pitää ärsyttävänä eikä aio opetella sitä. Hannele ei vastaa kuvausta täysin siltä 

osin, että hän ei ilmaise emotionaalista suhtautumista suomen kieleen tai suomalaisuu-

teen. 

 

(200) Itse en juurikaan pidä Unkarin tavoista tai kulttuurista, ja olen tosi iloinen 

ettei minun tarvitse enää olla siellä. --- Koen olevani täysin ulkomlaalai-

nen ja ulkopuolinen Unkarissa. (Anna) 

(201) Olen taalla vain toissa enka aio millaan tavalla integroitua paikallisvaes-

toon. (Minna) 

 

Muut: Tapio, Mika, Päivi 

Nämä vastaajat eroavat muista niin paljon, ettei heitä voi luontevasti sijoittaa mihinkään 

edellä esitetyistä ryhmistä. Tapio on sopeutunut hyvin Unkariin ja oppinut unkarin kie-

len, mutta suomalaisuuden ja suomen kielen sija on osin epäselvä: hän vastaa ristiriitai-

sesti kysymyksiin suomen kielen merkityksestä. Suomalaisuus sen sijaan on hänelle 

hyvin tärkeä asia. Myös Mika on oppinut unkarin kielen ja sopeutunut Unkariin. Hän 

pitää suomen kieltä tärkeämpänä kuin unkarin kieltä, mutta yleisesti hän suhtautuu kie-

liin kuin esineisiin: ne ovat kovia tai pehmeitä ja jotain, minkä voi vahingossa kadottaa 

tai pitää tallessa. Päivi on informanteista ainoa, joka on asunut Unkarissa pitkään ilman, 

että hänellä on unkarilainen puoliso. Hän osaa unkaria, mutta pääasiallisesti hän käyttää 

suomea. Hän kokee itsensä suomalaiseksi ja vähän ulkopuoliseksi Unkarissa. Kuitenkin 

hän aikoo jäädä pysyvästi Unkariin. 
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Epäselvät: Johanna, Marko 

Nämä informantit vastasivat hyvin lyhyesti tai jättivät kokonaan vastaamatta esimerkik-

si kysymyksiin, joissa pyydettiin kuvailemaan kieliä. Siksi heidän vastauksiaan ei voi 

sijoittaa mihinkään edellä esitetyistä ryhmistä. 

 

 

5.3. Tutkimusmetodin pohdintaa 

 

Kriittinen diskurssianalyysi soveltuu lähtökohtaisesti mielestäni hyvin kielellisen identi-

teetin tutkimuksen viitekehykseksi. Eri asia kuitenkin on, missä määrin identiteettiä 

yleensä on mahdollista tutkia. Erityisesti kyselylomakkeella kerättävästä aineistosta 

tulee väistämättä niin suppea, että siitä tuntuu mahdottomalta tehdä johtopäätöksiä. Is-

kanius pohtii väitöskirjassaan (2006: 184), onko identiteettiä lainkaan mahdollista tutkia 

kyselyllä. Iskanius viitannee tässä nimenomaan määrälliseen kyselytutkimukseen, mutta 

omassa tutkielmassani mietityttää myös laadullisen kyselyn riittämättömyys. Ennalta 

määrätyt kysymykset kuvastavat vain tutkijan subjektiivista näkemystä siitä, mitkä teki-

jät määrittävät yksilön identiteettiä. Lisäksi kirjallinen vastaaminen ei välttämättä ole 

kaikille informanteille luontevinta. Kyselylomakkeella on myös vaikea tavoittaa identi-

teetin tilannesidonnainen vaihtelu ja jatkuva muutos. (Iskanius 2006: 41.)  

 

Toinen keskeinen ongelma tutkimuksessani on se, että aineiston analyysi pohjautuu 

vahvasti intuitioon. Vaikka pyrin tarkastelemaan aineistoa subjektiivisesti, omat käsi-

tykseni ja ennakko-oletukseni saattoivat vaikuttaa siihen, millaisia tulkintoja tein. Tähän 

liittyy myös pohdinta tutkielman mielekkyydestä: miksi tehdä tutkimusta, joka on vain 

subjektiivinen tulkinta suppeasta aineistosta? Myös diskurssianalyysin soveltaminen 

omaan aineistoon tuotti vaikeuksia. Tarkastelin kielen mikrotasoa eli kielellisiä valinto-

ja ja pyrin sitä kautta tekemään havaintoja makrotasosta eli informanttien kielellisestä ja 

kansallisesta identiteetistä. Pohdin, mistä voin tietää, mihin mikrotason valintoihin mi-

nun tulee kiinnittää huomiota, ja toisaalta miten voin olla varma, että informantti on 

tarkoittanut valinnoillaan juuri sitä, mitä tulkitsen hänen tarkoittaneen. 

 

Puhutun kielen tarkastelu diskurssianalyyttisesti tuottaisi luotettavampia havaintoja 

identiteetistä, sillä uskoakseni puheessa tehtävät kielelliset valinnat ovat spontaanimpia 

kuin kirjoitetussa kielessä, ja haastattelijalla olisi myös mahdollisuus tehdä tarkentavia 
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kysymyksiä. Haastattelemalla analysoitavaa diskurssia myös muodostuisi enemmän 

kuin kyselylomakkeella kerättävään aineistoon. 

 

Kyselylomakkeen merkitys tämänkaltaisessa tutkielmassa on suuri, sillä kysymyksiä ei 

pääse jälkeenpäin muuttamaan tai tarkentamaan. Kysymykset ovat myös osa diskurssia, 

ja ne voivat ohjailla informantteja vastaamaan tietyllä tavalla. Kyselylomakkeen laati-

misessa koin vaikeaksi sen, että en ollut ehtinyt vielä kovin paljon perehtyä alan kirjalli-

suuteen. Tarkoituksenani oli muotoilla tarkka tutkimusongelma aineiston pohjalta. Ai-

neiston kerättyäni huomasin kuitenkin, että monia tutkimusongelman kannalta oleellisia 

asioita jäi kysymättä ja toisaalta lomakkeeseen tuli paljon turhia tai liian yksityiskohtai-

sia kysymyksiä. En tullut ottaneeksi huomioon esimerkiksi sitä, että osa informanteista 

ei osaa lainkaan unkaria, vaan heidän toinen kielensä Unkarissa on englanti tai jokin 

muu kieli. Olisi ollut mielekästä rajata tutkielman ulkopuolelle unkaria osaamattomat, 

mutta silloin aineistoni olisi kutistunut liian pieneksi. Kysymättä jäi myös esimerkiksi 

informanttien osallistumisaktiivisuus paikallisten suomalaisten toimintaan.  
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani Unkarissa asuvien suomalaisten kielellistä ja kan-

sallista identiteettiä. Tutkimusaiheeni liittyy vilkkaana käytävään keskusteluun äidinkie-

len ja kansallisuuden roolista globalisoituvassa maailmassa. Selvitän tutkielmassani, 

millaisia merkityksiä informanteikseni valikoituneet unkarinsuomalaiset antavat suo-

men kielelle ja suomalaisuudelle sekä toisaalta unkarin kielelle ja unkarilaisuudelle. 

Pyrin hahmottelemaan, millaisia identiteettistrategioita aineistossa muodostuu. 

 

Oman näkemykseni mukaan suomen kieltä ja suomalaisuutta ei voi tarkastella koko-

naan toisistaan erillisinä. Huomaamattani tulin sisällyttäneeksi tämän näkemyksen myös 

kysymyksenasetteluuni, ja tästä syystä informanttien vastauksista on osin vaikea tulkita, 

millaisia merkityksiä he antavat kielelle ja kansallisuudelle. Käytännössä tarkka jako 

kielelliseen ja kansalliseen identiteettiin ei mielestäni ole välttämättä tarpeellinen tai 

mahdollinen, enkä ajatellut jaottelun perusteluita kovin pitkälle kyselylomaketta laaties-

sani. Jaottelu auttaa kuitenkin hahmottamaan aineiston sisältöä. Jaottelu noudattelee 

osin myös luvussa 2.3. esittelemääni jakoa kollektiiviseen ja yksilölliseen identiteettiin. 

Esimerkiksi Tyni (2003) on jaotellut aineistonsa tällä perusteella. Omassa aineistossani 

kieli koetaan enemmän yksilöllisen identiteetin osaksi ja kansallisuus kollektiiviseksi 

asiaksi. 

 

Suurimmalla osalla informanteista yksilöllinen kielellinen identiteetti rakentuu siitä ha-

vainnosta, että äidinkieli on tärkeä osa omaa minuutta. Sen tärkeys on tullut ilmeiseksi 

tai entisestään korostunut ulkomailla asumisen aikana erityisesti sellaisilla informanteil-

la, joilla on kaksikielisiä lapsia. Informantit kokevat suomen kielen olevan heille henki-

lökohtaisesti tärkeä, ja he liittävät siihen enimmäkseen hyvin positiivisia mielikuvia. 

Suomen kielen kuvaillaan olevan esimerkiksi kaunis, tärkeä ja rakkain. Ainoastaan 

kaksi informanttia mieltää suomen kielen välineeksi, mutta hekin näkevät kielellä myös 

muita arvoja.  

 

Lähes puolet informanteista pitää unkarin kieltä vain välineenä, jota käytetään olosuh-

teiden pakosta ja jota on pakko osata. Vain kolme informanttia pitää unkarin kieltä itsel-

leen henkilökohtaisesti tärkeänä. Lisäksi yksi informantti kokee unkarin kielen ja unka-

rilaisuuden osaksi identiteettiään. Hän on muuttanut Unkariin jo lapsena perheensä mu-
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kana, joten hän on kasvanut unkarilaisuuteen. Lapsena vieraan kulttuurin ja kielen 

omaksuu eri tavalla kuin aikuisena, ja vanhempien mukana maasta toiseen muuttavien 

kielellinen identiteetti voi muodostua moninaiseksi. Informantit kuvaavat myös unkarin 

kieltä pääosin positiivisilla adjektiiveilla. Kuitenkin yksi informantti ilmoittaa pitävänsä 

unkarin kieltä ärsyttävänä ja toinen toteaa, ettei ole lainkaan kiinnostunut oppimaan 

unkarin kieltä tai tutustumaan unkarilaisuuteen. Molemmat asuvat Unkarissa lähetettyi-

nä työntekijöinä. Tämänkaltainen maahanmuutto tulee varmasti lisääntymään. Jos maa 

vaihtuu usein, on mahdotonta opetella aina uusi kieli. Yksilön kannalta voi olla raskasta 

elää ulkopuolisena vieraassa kulttuurissa ja vieraassa kieliympäristössä. Omaan ryh-

mään sulkeutuminen ja negatiivinen suhtautuminen valtaväestöön ja sen kieleen voi 

silloin toimia suojautumiskeinona. 

 

Aineistossani nousee vahvasti esiin myös englannin kielen rooli, mitä en kyselyloma-

ketta laatiessani osannut ottaa huomioon. Yksitoista informanttia ilmoittaa, että englanti 

on heidän eniten käyttämänsä kieli tai yksi heidän eniten käyttämistään kielistä. Vastaa-

vasti unkari kuuluu eniten käytettyihin kieliin kahdellatoista informantilla, eli englannin 

rooli on informanteilla lähes yhtä suuri kuin unkarin kielen rooli. Aineistossa näkyy 

englannin kielen vahva asema lingua francana. 

 

Kollektiivista kielellistä identiteettiä edustaa aineistossa toiseksi yleisimmin ilmenevä 

diskurssi, jossa kielet nähdään vaikeina ja oppimisen kohteina. Sekä unkarin että suo-

men kieliä pidetään vaikeina. Tässä diskurssissa suomen kieltä tarkastellaan ulkomaa-

laisen näkökulmasta. Diskurssi korostuu sellaisilla informanteilla, jotka eivät ole asu-

neet ulkomailla kovin pitkään ja joiden oma vieraan kielen oppimisprosessi on kesken. 

Informantit vertaavat suomen kieltä muihin osaamiinsa kieliin ja pitävät havaitsemaansa 

suomen kielen vaikeutta selvästi positiivisena asiana. Suomi nähdään jopa salakielenä, 

jonka osaaminen on eksoottinen ja siksi arvokas taito. 

 

Kansallinen identiteetti rakentuu aineistossani kollektiivisena identiteettinä. Suomalai-

suus nähdään ylpeydenaiheena Suomen valtiollisten saavutusten ansiosta. Moni infor-

manteistani on asunut useissa eri maissa, ja heidän elämänpiirinsä on monikulttuurinen 

ja monikielinen. Kuitenkin suomalaisuuteen liitettävät perinteiset stereotypiat vaikutta-

vat silti jatkavan elämäänsä heidän kertominaan. Vastauksissa uusinnetaan esimerkiksi 

ajatusta suomalaisten rehellisyydestä ja pidättyväisyydestä. On mielenkiintoista, että 
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satoja vuosia sitten luodut mielikuvat kerrotaan edelleen osaksi suomalaisuutta. Stereo-

tyyppisen suomalaisuuskäsityksen uusintaminen voi kummuta arkipäivän havaintojen 

pohjalta tehdyistä yleistyksistä tai siitä, että stereotypiaan halutaan uskoa ja luoda sen 

avulla yhteyttä omiin juuriin ja omaan kansaan. Unkarilaisuuteen informantit liittävät 

mielikuvan perhekeskeisyydestä ja kohteliaisuudesta, mikä sisältää ajatuksen siitä, että 

suomalaiset ovat yksilökeskeisempiä ja epäkohteliaampia. Puolet informanteista kokee, 

että suomen ja unkarin kaukainen kielisukulaisuus vaikuttaa suomalaisten ja unkarilais-

ten suhtautumiseen toisiinsa. Tämä näkyy sekä valtioiden välisessä kanssakäymisessä 

että yksilöiden kohtaamisessa. Informantit kokevat, että heidän on helpompi elää Unka-

rissa suomalaisena kuin johonkin muuhun vähemmistöön kuuluvana.  

 

Informantit viittaavat kansoihin enimmäkseen neutraaleilla sanoilla suomalaiset ja un-

karilaiset. Neljä informanttia sisällyttää sananvalinnallaan itsensä suomalaiseksi ni-

meämällä suomalaisia persoonapronominilla me. Yksikään informantti ei sisällytä itse-

ään unkarilaiseksi persoonapronominivalinnalla. Kolme informanttia viittaa unkarilai-

siin persoonapronominilla he, ja samoin kolme informanttia viittaa sekä suomalaisiin 

että unkarilaisiin persoonapronominilla he. Kiinnostavin näistä on Emilia, joka kertoo 

sopeutuneensa Unkariin niin hyvin, että tuntee itsensä ulkomaalaiseksi Suomessa, ja 

unkarin kieli on hänelle kaikissa tilanteissa käyttökelpoisempi kuin suomen kieli. Kui-

tenkin hän kirjoittautuu ulos unkarilaisuudesta nimeämällä unkarilaisia persoonaprono-

minilla he. Suomalaisuuteen hän viittaa neutraalilla sananvalinnalla suomalaiset. Emilia 

vaikuttaa suhtautuvan kielteisesti kansallisuustunteeseen ja pitävän sitä jopa pelottavana 

asiana, ja niinpä hän ei halua nimetä kuuluvansa mihinkään kansaan. Ylpeys omasta 

kansasta yhdistyy monien mielissä rasismiin. Terve kansallistunne ei kuitenkaan sisällä 

ajatusta muiden kansojen huonommuudesta. 

 

Identiteetti on haastava, kiinnostava ja ajankohtainen tutkimusaihe, jolla on liittymäkoh-

tia monille eri elämänalueille. Esimerkiksi syksyllä 2012 suomalais-ugrilaisten kansojen 

identiteetti ja oikeudet nousivat keskustelun aiheeksi Venäjän kulttuuriministeri Vladi-

mir Medinskin todettua, että suomalais-ugrilaisuutta tulisi pitää osana venäläistä maail-

maa. Suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressissa Unkarissa puhuneen Me-

dinskin mukaan suomalais-ugrilaisten kansojen välinen yhteisyyden tunne ei ole aitoa, 

vaan yhteistyö on synnytetty ainoastaan venäläisten kulttuurisen yhtenäisyyden romut-

tamiseksi. Medinskin lausunnot herättivät huomiota Suomen medioissa. Kysymys kie-
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lellisestä ja kansallisesta identiteetistä ei siis ole pelkästään henkilökohtainen vaan myös 

yhteiskunnallinen ja poliittinen. 

 

Tutkielman edetessä minua vaivasi kysymys työni hyödyllisyydestä, koska aineistoni on 

hyvin pieni ja kerätty kyselylomakkeella, jota en pidä luotettavana aineistonkeruumene-

telmänä identiteettitutkimuksessa. Pyrin kuitenkin pitämään mielessä, että tavoitteena ei 

ole tehdä yleistyksiä vaan lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä siltä osin, kuin se 

aineiston ja lähdekirjallisuuden valossa on mahdollista. Tämä tutkielma on oma pu-

heenvuoroni käynnissä olevaan identiteettikeskusteluun, ja koen sen täyttäneen tehtä-

vänsä ainakin siltä osin, että oma ymmärrykseni identiteetin moniulotteisuudesta, suo-

malaisuudesta sekä kielen ja kansallisuuden merkityksestä on lisääntynyt. Kielellisen ja 

kansallisen identiteetin tutkimus on entistä tärkeämpää kansainvälisen muuttoliikkeen 

lisääntyessä. Unkarinsuomalaisten osalta tulevaisuudessa voisi tutkia esimerkiksi toisen 

polven maahanmuuttajia. 
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LIITE 1  

 

Kysely unkarinsuomalaisille 

 

Tervetuloa vastaamaan unkarinsuomalaisille suunnattuun kyselyyni! Kysely on osa pro 

gradu -työtäni. Vastauksiasi tullaan käyttämään ainoastaan tutkimustarkoitukseen, eikä 

nimesi tai muut henkilötietosi tule kenenkään tietoon. Toivon, että vastaat kaikkiin ky-

symyksiin jotakin. Halutessasi voit vastata pitkästikin. Muista, että hyviä tai huonoja 

vastauksia ei ole - tärkeintä on, että vastaat omaan kokemukseesi pohjautuen. Täytettyä-

si kyselyn paina lopussa olevaa submit-painiketta. Suurkiitos vastauksestasi!  

- Mari 

 

Ikäsi 

Sukupuolesi 

Nykyinen asuinpaikkasi 

Syntymäpaikkasi 

Koulutuksesi 

Äidinkielesi 

Muut osaamasi kielet 

Puolisosi äidinkieli 

Lastesi äidinkieli 

Kauanko olet asunut Unkarissa? 

Miksi muutit Unkariin? 

Aiotko jäädä Unkariin pysyvästi tai ainakin vielä pitkäksi aikaa? 

Oletko asunut muissa maissa kuin Suomessa ja Unkarissa? Missä ja kuinka kauan? 

Mitä kieltä puhut kotonasi? Entä ystäviesi kanssa? 

Mitä kieltä käytät mielestäsi eniten? 

Minkä kielisiä medioita (esim. radio, tv, lehdet, nettisivut) seuraat? 

Missä tilanteissa käytät suomea ja missä unkaria? 

Onko asioita tai tilanteita, joissa suomen kieli on mielestäsi käyttökelpoisempi kuin un-

karin kieli? Millaisia? (Esimerkiksi suomenkieliset sanonnat, tunneilmaisut jne.) 

Onko asioita tai tilanteita, joissa unkarin kieli on mielestäsi käyttökelpoisempi kuin 

suomen kieli? Millaisia?(Esimerkiksi unkarinkieliset sanonnat, tunneilmaisut jne.) 

Haluaisitko käyttää suomen kieltä useammin kuin nyt käytät? Miksi tai miksi et? 
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Osasitko unkarin kieltä ennen kuin muutit Unkariin? Minkä verran? 

Miten hyvin koet nyt osaavasi unkaria? 

Haluaisitko osata unkaria paremmin? Miksi tai miksi et? 

Onko suomen kielen taitosi mielestäsi huonontunut ulkomailla asuessasi? Millä tavalla? 

Minkä maalainen koet olevasi? 

Miten unkarilaiset ja suomalaiset mielestäsi eroavat toisistaan? Mitä yhteistä heillä on? 

Koetko olevasi ulkomaalainen Unkarissa? Entä Suomessa? 

Miten kuvailisit suomen kieltä? 

Miten kuvailisit unkarin kieltä? 

Mitä suomen kieli ja suomalaisuus sinulle merkitsevät? 

Mitä unkarin kieli ja unkarilaisuus sinulle merkitsevät? 

Millä kielellä ajattelet? 

Millä kielellä lasket? 

Millä kielellä näet unia? 

Voisitko kuvitella luopuvasi suomen kielestä? Miksi tai miksi et? 

Suomen kieli ja unkarin kieli ovat sukukieliä. Mihin asioihin kielisukulaisuus mielestäsi 

vaikuttaa? 

Mitä kielisukulaisuus merkitsee sinulle? 

Onko suomen kielen merkitys sinulle muuttunut asuessasi Unkarissa? 
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LIITE 2 

 

Informantit 

 

Ritva on 64-vuotias, ja hän on asunut Unkarissa 43 vuotta. Hänellä on unkarilainen 

puoliso ja kaksikielisiä lapsia. Ritva ei ole asunut muissa maissa, ja hän aikoo jäädä 

pysyvästi Unkariin. 

 

Riitta on 56-vuotias, ja hän on muuttanut Unkariin 25 vuotta sitten unkarilaisen puoli-

son mukana. Heillä on kaksikielisiä lapsia. Riitta on asunut myös Yhdysvalloissa ja 

osaa suomen ja unkarin lisäksi englantia, saksaa, ruotsia ja ranskaa. Hän aikoo jäädä 

pysyvästi Unkariin. 

 

Tuula on 52-vuotias. Hän muutti Unkariin 22 vuotta sitten alun perin opiskelemaan, ja 

päätti jäädä maahan pysyvästi löydettyään paikallisen puolison. Heillä on kaksikielisiä 

lapsia. Tuula ei ole asunut muissa maissa, ja tällä hetkellä hän arvelee jäävänsä Unkariin 

toistaiseksi. 

 

Päivi on 42-vuotias. Hän on asunut 21 vuotta Unkarissa, johon hän muutti opiskele-

maan ja seikkailemaan. Hän ei ole asunut muissa maissa, ja Unkariin hän suunnittelee 

jäävänsä pysyvästi. Päivin puoliso on suomalainen. 

 

Anneli on 46-vuotias. Hän muutti Unkariin 20 vuotta sitten, koska oli kiinnostunut 

maasta ja koska se on hänen puolisonsa kotimaa. Hänen lapsensa ovat kaksikielisiä ja 

hän aikoo jäädä pysyvästi Unkariin. Hän ei ole asunut muualla ulkomailla, mutta osaa 

unkarin ja suomen lisäksi englantia, saksaa, ruotsia, ranskaa ja romaniaa. 

 

Kaarina on 42-vuotias, ja hän on asunut Unkarissa 16 vuotta. Hän muutti maahan alun 

perin opiskelemaan hungarologiaa. Kaarinan puoliso on italialainen ja lasten äidinkielet 

ovat suomi ja italia. Kaarina ei ole asunut muissa maissa, mutta hän osaa unkarin ja 

suomen lisäksi englantia, ruotsia, italiaa ja saksaa. Hän suunnittelee jäävänsä Unkariin 

toistaiseksi, mutta pitää myös muualle muuttamista mahdollisena. 
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Petteri on 29-vuotias, ja hän on muuttanut Unkariin perheensä mukana 14 vuotta sitten. 

Hänellä on unkarilainen puoliso ja kaksikielisiä lapsia. Petteri on asunut myös Malesi-

assa kaksi vuotta. Hän ei haluaisi jäädä pysyvästi Unkariin asumaan. 

 

Kristiina on 34-vuotias, ja hän on asunut Unkarissa 11 vuotta paikallisen puolison 

kanssa. Hän on asunut myös Israelissa vuoden verran. Hän aikoo jäädä pysyvästi Unka-

riin. 

 

Tapio on 45-vuotias. Hän muutti Unkariin 11 vuotta sitten ihastuttuaan Budapestin ark-

kitehtuuriin, ilmapiiriin ja kulttuuritarjontaan. Hän on asunut lyhyempiä aikoja myös 

Malesiassa, Venäjällä, Singaporessa, Puolassa ja Thaimaassa. Unkarissa hän uskoo asu-

vansa ainakin seuraavat kymmenen vuotta. 

 

Emilia on 29-vuotias, ja hän on asunut Unkarissa 11 vuotta. Hän muutti maahan vaihto-

oppilasvuoden innoittamana ja siksi, että se on hänen miehensä kotimaa. Emilia ei ole 

asunut muissa maissa. Hän aikoo pysyä Unkarissa vielä pitkään ja muuttaa joskus ul-

komaille, mutta ei takaisin Suomeen. 

 

Johanna on 43-vuotias. Hän muutti Unkariin kymmenen vuotta sitten suomalaisen 

miehensä työn takia. Hän on asunut myös Puolassa, Portugalissa, Espanjassa, Australi-

assa ja Italiassa. Unkariin hän aikoo jäädä vielä ainakin kymmeneksi vuodeksi. 

 

Sari on 32-vuotias, ja hän muutti Unkariin kymmenen vuotta sitten unkarilaisen miehen 

vuoksi. Heillä on kaksikielisiä lapsia. Sari ei ole asunut muissa maissa. Hän haluaisi 

muuttaa ainakin väliaikaisesti Suomeen tai muualle ulkomaille, mutta pitää todennäköi-

senä, että jää Unkariin. 

 

Marko on 40-vuotias. Hänellä on unkarilainen puoliso ja kaksikielisiä lapsia. Hän on 

asunut Unkarissa yhdeksän vuotta ja aikoo jäädä maahan pysyvästi, jos töitä riittää. Hän 

osaa suomen ja unkarin lisäksi englantia, espanjaa ja ruotsia ja on asunut myös Espan-

jassa. 
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Maarit on 43-vuotias, ja hän on asunut Unkarissa seitsemän vuotta unkarilaisen puo-

lisonsa kanssa. Heillä on kaksikielisiä lapsia. Maarit ei ole asunut muualla ulkomailla, ja 

hän aikoo jäädä pysyvästi Unkariin. 

 

Mika on 34-vuotias. Hän muutti Unkariin kuusi vuotta sitten unkarilaisen puolison 

vuoksi. Heillä on kaksikielisiä lapsia. Mika on asunut myös Italiassa. Hän aikoo jäädä 

Unkariin vielä pitkäksi aikaa, mutta ei pysyvästi. 

 

Pauliina on 31-vuotias, ja hän muutti Unkariin neljä vuotta sitten suomalaisen puo-

lisonsa työn takia. Hän ei ole asunut muualla ulkomailla. Unkariin hän ei aio jäädä py-

syvästi, vaan suunnittelee muuttavansa pian takaisin Suomeen. 

 

Marika on 38-vuotias. Hän muutti Unkariin kolme vuotta sitten työn perässä. Hän on 

asunut myös Kolumbiassa ja Englannissa ja osaa suomen lisäksi englantia, espanjaa, 

ranskaa ja ruotsia. Hän aikoo muuttaa pian Egyptiin. 

 

Elina on 28-vuotias, ja hän on asunut Unkarissa kolme vuotta. Ennen muuttoa hän vietti 

Unkarissa kuuden vuoden aikana pitkiä jaksoja paikallisen puolisonsa takia. Hän on 

asunut lapsena myös Yhdysvalloissa ja Italiassa ja osaa suomen ja unkarin lisäksi eng-

lantia, italiaa ja ruotsia. Hän ei usko jäävänsä Unkariin pysyvästi. 

 

Hannele on 35-vuotias, ja hän on asunut kolme vuotta Unkarissa, johon muutti työn 

takia. Aikaisemmin hän on asunut myös Saksassa. Hänen tarkoituksenaan on muuttaa 

pian pois Unkarista. 

 

Anna on 29-vuotias. Hän muutti Unkariin paikallisen puolison takia ja asui maassa va-

jaat kaksi vuotta, kunnes muutti Sveitsiin. Hän ei aio enää palata Unkariin asumaan. 

 

Helena on 35-vuotias. Hän muutti Unkariin kaksi vuotta sitten suomalaisen puolisonsa 

töiden takia. Aikaisemmin hän ei ole asunut ulkomailla. Töiden päätyttyä hän aikoo 

muuttaa takaisin Suomeen.  
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Minna on 35-vuotias, ja hän asuu Unkarissa suomalaisen puolisonsa kanssa. Hän muut-

ti maahan töiden takia. Aikaisemmin hän on asunut neljä vuotta Sveitsissä, ja hän osaa 

suomen lisäksi englantia, ruotsia ja saksaa. Hän ei aio jäädä Unkariin pysyvästi. 

 

Maria on 35-vuotias, ja hän on ollut Unkarissa vuoden verran työkomennuksella suo-

malaisen puolisonsa kanssa. Hän muutti töihin Unkariin, koska sai maasta positiivisen 

vaikutelman lomamatkalla ja koska halusi kansainvälistyä. Maria osaa monia kieliä ja 

on asunut lyhyen ajan myös Yhdysvalloissa. Hän aikoo jäädä pysyvästi Unkariin asu-

maan. 

 

Sofia on 20-vuotias ja hän on asunut alle vuoden Unkarissa, johon muutti vapaaehtois-

töihin. Hän ei ole asunut muualla ulkomailla. Sofia suunnittelee jäävänsä Unkariin aina-

kin toistaiseksi. 


