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1. JOHDANTO 

 

Suomessa asui vuoden 2013 lopussa yli 300 000 ulkomaalaistaustaista henkilöä, joista yli 

270 000 puhui äidinkielenään jotakin muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea (Ti-

lastokeskus 2013, 2014). Maahanmuuttajien ja pakolaisten määrä maassamme kasvaa jat-

kuvasti, ja maahanmuuttajat muodostavat Suomessa heterogeenisen myös suomea puhu-

van vähemmistön. Maahanmuuttajien suomen kielen taito vaikuttaa olennaisesti heidän 

elämänsä laatuun ja suomalaiseen kulttuuriin integroitumiseen. Maahanmuuttajien suo-

men kielen taitoa voidaankin pitää heidän hyvinvointinsa edellytyksenä, jos hyvinvoin-

niksi käsitetään sosioekonomiseen taustaan liittyvät tekijät, kuten työllistyminen, asumi-

nen, koulutus ja sosiaaliset verkostot (Tarnanen & Suni 2005: 9). Koska kielellinen vies-

tintä on aina kaksisuuntaista, vaikuttaa maahanmuuttajien kotoutumiseen ja hyvinvointiin 

heidän oman kielitaitonsa lisäksi ne asenteet, joita valtaväestöllä on maahanmuuttajien 

puhumaa suomea, maahanmuuttoryhmiä ja maahanmuuttoa kohtaan. 

 

Pro gradu -tutkimuksessani tarkastelen oululaisten opiskelijoiden asenteita maahanmuut-

tajien puhumaa suomen kieltä kohtaan. Tarkastelen erityisesti sitä, miten kulttuurinen ste-

reotypia ja maahanmuuttajan sosiaalinen status vaikuttavat puheen arviointiin. Vielä tut-

kimusta suunnitellessani vuonna 2014 en olisi voinut aavistaa, että sen aihe voisi muuttua 

näin ajankohtaiseksi. Vuonna 2015 Eurooppaan ja myös Suomeen saapuneet Lähi-idän 

turvapaikanhakijat ovat herättäneet valtavasti yhteiskunnallista keskustelua. Suomessa 

tehtiin vuonna 2015 yhteensä 32 476 turvapaikka-anomusta (Maahanmuuttovirasto 

2016). Tämä on lähes kymmenkertainen määrä vuoteen 2014 verrattuna, jolloin turva-

paikkahakemuksia jätettiin vain 3 625 (Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapoli-

tiikkaa koskeva raportti, Suomi 2014: 6). Suomessa asuu silti väkilukuun nähden EU:n 

mittakaavassa todella vähän ulkomaan kansalaisia, ja myös kasvaneet turvapaikanhakija-

määrät ovat paljon pienempiä kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa (Vuosittainen maa-

hanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti, Suomi 2014: 6; Tilastokeskus 

2014). Lisääntynyt maahanmuutto on herättänyt runsaasti keskustelua mediassa: pelkäs-

tään Helsingin Sanomien arkistosta löytyy vuodelta 2015 hakusanoilla turvapaikanhaki-

jat, maahanmuuttajat, maahanmuutto, pakolaiset ja pakolaiskriisi yhteensä 962 erilaista 

kirjoitusta (HS 27.1.2016).
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Tutkimukseni pureutuu siis varsin ajankohtaiseen aiheeseen selvittäessään, kuinka oulu-

laiset opiskelijat arvioivat maahanmuuttajien puhumaa suomea ja asennoituvat näin sa-

malla myös maahanmuuttajiin (Niedzielski & Preston 2003: 9). Sen lisäksi, että tutki-

mukseni aihe on ajankohtainen, on se myös tärkeä, sillä kieliasenteet voivat vaikuttaa 

ihmisten hyvinvointiin, yhteiskunnalliseen vapauteen ja työelämään (Garrett 2010: 225). 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu 45 informantin kuuntelutestiaineistosta sekä kolmesta 

ryhmäkeskustelusta, joihin osallistuu 14 informanttia. Sekä kuuntelutestissä että ryhmä-

keskusteluissa on mukana puhenäytteitä Suomen suurimmista maahanmuuttajaryhmistä: 

venäläisiltä, somalialaisilta ja Lähi-idästä kotoisin olevilta maahanmuuttajilta. Mukana 

on myös länsimaalaisia maahanmuuttajia. Esittelen aineistoa tarkemmin lukujen 3 ja 4 

aluissa ennen analyysia.  

 

 

1.1. Tutkimusongelma ja -kysymykset 

 

Tutkimusongelmanani on selvittää, kuinka oululaiset opiskelijat arvioivat maahanmuut-

tajien puhumaa suomea ja kuinka kulttuurinen stereotypia ja sosiaalinen status vaikutta-

vat näihin arvioihin. Lähestyn tutkimusongelmaani seuraavien tutkimuskysymysten 

avulla: 

 

1. Liitetäänkö eri maahanmuuttajaryhmiin erilaisia kulttuurisia stereotypioita? 

2. Vaikuttaako maahanmuuttajan sosiaalinen status puheen arviointiin? Jos vaikuttaa, 

millä tavalla? 

3. Arvioivatko mies- ja naisinformantit maahanmuuttajien puhumaa suomea eri tavalla? 

Millaisia erot ovat? 

4. Millaisia kieliasenteita oululaisopiskelijoilla on maahanmuuttajien suomen kieltä koh-

taan? Entä millaisia käsityksiä heillä on maahanmuuttajien puhumasta suomesta? 

 

Yhdistän sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmetodeja, jotta saan mahdolli-

simman monipuolisen kuvan tutkimukseni kohteesta. Koska tutkimukseni on osittain laa-

dullinen, on mielestäni tärkeää tarkastella tutkijapositiotani siinä. Olen alle 30-vuotias, 

alun perin eteläsuomalainen nainen. Olen suomen kielen asiantuntija ja humanisti. Mi-
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nulla on myös valmiudet opettaa suomea toisena ja vieraana kielenä. Suhtaudun positii-

visesti Suomeen kohdistuvaan maahanmuuttoon ja mielestäni Suomen tulee ottaa vastaan 

turvapaikanhakijoita ja tarjota heille heidän tarvitsemaan tukea ja apua. Ymmärrän kui-

tenkin, että maahanmuutto ja kulttuurien kohtamainen saattaa synnyttää haasteita. Olen 

lähtökohdistani huolimatta pyrkinyt luomaan tutkimusasetelman, jossa tarkastelen tutki-

mukseni kohdetta mahdollisimman objektiivisesti omat asenteeni tiedostaen. En voi kui-

tenkaan kieltää, etteivätkö yhteiskunnassa jatkuvasti voimistuvat maahanmuuttoa vastus-

tavat äänenpainot olisi innoittaneet minua tutkimukseni pariin.  

 

Seuraavaksi tarkastelen tutkimukseni kannalta olennaisia käsitteitä. Ensin luvuissa 1.2. ja 

1.3. paneudun kulttuuriseen stereotypiaan ja sosiaaliseen statukseen, sillä molemmat il-

miöt ovat tutkimukseni keskiössä. Tämän jälkeen tarkastelen aksenttia ja ymmärrettä-

vyyttä luvuissa 1.4. ja 1.5., sillä molemmat termit tulevat esiin analyysissani. Lopuksi 

luvussa 1.6. kerron vielä, mitä aiemman tutkimuksen valossa tiedetään suomalaisten suh-

tautumisesta ja asenteista maahanmuuttajia kohtaan. Suomalainen asenneilmasto muo-

dostaa taustan tutkimukseni tuloksille. 

 

 

1.2. Kulttuurinen stereotypia 

 

Stereotypiat ovat muuttumattomia ja joustamattomia luonnehdintoja tietyistä ihmisryh-

mistä, ja usein ne kohdistuvatkin etnisiin vähemmistöryhmiin. Jotkin stereotypiat perus-

tuvat tosiasioihin, mutta usein stereotypioilla ei ole minkäänlaista pohjaa, ja ne toimivat 

ainoastaan alistamisen välineenä. Onkin hyvin tyypillistä, että stereotypiat juurtuvat 

osaksi kulttuurista ajattelutapaa, ja niitä on vaikea murentaa. (Giddens 2006: 491.) 

 

Stereotyyppiselle ajattelulle on tyypillistä, että yksilöitä pidetään koko ryhmänsä edusta-

jina ja lähes kaikkia ryhmän jäseniä samanlaisina (Hewstone & Giles 1997: 271). Stereo-

typiat kohdistuvat siis jollakin tavalla erilaisiin yksilöihin, jotka muodostavat ulkoryh-

män. Näin ulkoryhmä nähdään homogeenisena ja yhtenäisenä siinä missä omaa sisäryh-

mää pidetään taas vaihtelevana ja monimuotoisena. Sosiaaliseksi, ja myös kulttuuriseksi, 

stereotypiaksi voidaan kutsua sellaista ulkoryhmään liitettyä stereotyyppistä ajattelua, 

joka on taajaan levinnyt yhteisössä. (Hewstone & Giles 1997: 271–273.) 
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Stereotypiat kohdistuvat siis esimerkiksi eri maista kotoisin oleviin, eri tavalla toimiviin 

tai uskoviin tai vaikka eri tavalla koulutettuihin ihmisiin, ja näihin ihmisiin tai ihmisryh-

miin liitetään erilaisia ominaisuuksia, kuten vaikka laiskuus tai luotettavuus (Garrett 

2010: 32). Tutkimukseni lähtökohdista suomalaiset muodostavat sisäryhmän ja maahan-

muuttajat ulkoryhmän tai ulkoryhmiä. Kutsunkin tutkimuksessani maahanmuuttajiin 

kohdistuvia stereotypioita kulttuurisiksi stereotypioiksi, sillä uskon termin kuvastavan 

parhaiten kontekstiin liittyvien stereotypioiden laatua.  

 

 

1.3. Sosiaalinen status 

 

Sosiaalisen statuksen käsitettä voidaan pitää haastavana ja monitulkintaisena, mutta tut-

kimuksessani sen lähtökohtana ovat varallisuus ja kouluttautuneisuus sekä näitä ilmaise-

vat statussymbolit. Lähtökohtanani eivät ole varsinaiset sosiaaliluokat vaan sosiaalisen 

prestiisin ilmaisijat. Max Weberin teorian mukaan ihmiset ilmaisevat sosiaalista status-

taan elämäntyylillään, joiden symboleita muun muassa asuminen, pukeutuminen, puhe-

tapa ja ammatti ovat. (Giddens 2006: 300, 303.)  

 

 

1.4. Vieras aksentti  

 

Vieras aksentti (foreign accent) on tutkimukseen vakiintunut termi, ja se tarkoittaa kuu-

lijan havaitsemaa vierasperäistä ominaisuutta puheessa. Vieraalla aksentilla voidaan tar-

koittaa esimerkiksi ei-tyypillisiä äänteellisiä ja prosodisia piirteitä. (Munro & Derwing 

1995: 289; Lippi-Green 2007: 42; Crystal 2004: 3; Toivola 2011: 12; Leinonen 2015: 16.) 

Natiivi kielenpuhuja pystyy erottamaan vieraan aksentin jo hyvin lyhyestä puhenäytteestä 

(Toivola 2011: 12). Sen lisäksi, että syntyperäinen puhuja tunnistaa vieraan aksentin to-

della helposti, pystyy kuulija arvioimaan aksentin voimakkuutta melko oikein. Eräässä 

aiemmin tehdyssä tutkimuksessa on havaittu, että kuulijoiden arviot vieraan aksentin voi-

makkuudesta vastaavat puheessa esiintyvien poikkeamien määrää. (Boyd 2003: 288.) 
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1.5. Ymmärrettävyys 

 

L2-puhujien (toisen kielen puhujien) puhetta on tutkittu vieraan aksentin lisäksi paljon 

myös puheen ymmärrettävyyden näkökulmasta. Englanninkielisessä tutkimuksessa ym-

märrettävyys jaetaan kahteen erilliseen ulottuvuuteen: puheen ymmärrettävyyteen (intel-

ligibility) ja puheen helppotajuisuuteen (comprehensibility), jota toisinaan kutsutaan 

myös L1-puhujan (äidinkielinen puhuja) käsitykseksi puheen ymmärrettävyydestä (Der-

wing & Munro 1997). Puheen ymmärrettävyyttä ja vierasta aksenttia pidetään usein toi-

sistaan riippuvaisina puheen ominaisuuksina. Vaikka ilmiöt liittyvät toisiinsa, ovat ne 

myös toisistaan erillisiä: puheessa voi olla voimakas vieras aksentti, mutta se voi kuiten-

kin olla helposti ymmärrettävää. (Munro & Derwing 1995: 301; Derwing & Munro 1997: 

11; Munro 2003: 39–40; Toivola 2011: 15–16.) Munron ja Derwingin (1995) mukaan L2-

puheen arvioiminen on hitaampaa kuin L1-puheen arvioiminen. Tämä saattaa vaikuttaa 

kuulijan arvioon puheen ymmärrettävyydestä. (Munro & Derwing 1995: 302.) Ymmär-

rettävyys onkin kommunikoinnin ja puheen arvioinnin kannalta ei-syntyperäisen puhujan 

puheen tärkeimpiä ominaisuuksia (Derwing & Munro 1997: 2).  

 

 

1.6. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 

 

Suomessa vallitsi ajatus yhteiskunnan kulttuurisesta homogeenisyydestä aina 1990-luvun 

alkuun, jolloin Suomeen saapui huomattavasti aikaisempaa enemmän maahanmuuttajia. 

Tällainen muutos nosti esiin suomalaisten ennakkoluulot ja jopa rasismin uusia tulijoita 

kohtaan. (Puuronen 2006: 42–43.) Muun muassa Magdalena Jaakkola on tutkinut suoma-

laisten asenteita ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia kohtaan 1980-luvun loppupuolelta 

saakka (Jaakkola 2009). Suomalaisten asenteet maahanmuuttajia ja maahanmuuttoa koh-

taan ovat muuttuneet 2000-luvun alkupuolella suopeammiksi kuin mitä ne olivat 1980-

luvun lopussa ja 1990-luvulla (Jaakkola 2009: 78). Suomalaisten asenteisiin vaikuttavat 

kuitenkin monet tekijät, ja kaikissa tutkimuksen vaiheissa asenneilmasto on ollut varsin 

moniaineksinen (Jaakkola 1994: 55, 2009: 78–82).  

 

Jaakkolan tutkimuksissa asenteiden taustavaikuttajana nähdään niin sanottu etninen kil-

pailuteoria, joka koostuu kahta toisiaan täydentävästä teoriasta: realistisesta konfliktiteo-

riasta (realistic conflict theory) ja sosiaalista identiteettiä koskevasta teoriasta (social 



6 
 

identity theory). Lähtökohtana on sisä- ja ulkoryhmien välinen kilpailutilanne, joka lisää 

sisäryhmän solidaarisuutta ja kasvattaa vihamielisyyttä ulkoryhmää kohtaan: 

- Sosiaalisten, ja näin myös etnisten, ryhmien välisten konfliktien syynä on kilpailu 

taloudellisista resursseista, vallasta ja statuksesta.  

- Sosiaalista identiteettiä rakennettaessa ulkoryhmiin kohdistuvat kielteiset asenteet 

ovat yhteydessä oman ryhmän suosimiseen. (Scheepers, Gijsberts & Coenders 2002: 

18–19; Jaakkola 2009: 37.)  

 

Kielteiset asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat siis usein yhteydessä todellisiin tai ku-

viteltuihin uhkakuviin, joita kantaväestöllä on. Voidaan esimerkiksi pelätä, että maahan-

muuttajat vievät kantaväestön työpaikat, sosiaalietuudet ja asunnot eli aiheuttavat sosio-

ekonomista uhkaa. On havaittu, että sosioekonomisen uhan tunne kasvaa laman ja talou-

dellisten taantumien aikana, kun edellä esittämistä resursseista voi olla muutenkin kilpai-

lua. (Jaakkola 2005: 10–11, 61, 2009: 37.)  

 

Suomessa eri väestöryhmät kokevat sosioekonomista uhkaa eri tavoilla. Ikä ja sukupuoli 

ovat merkittäviä tekijöitä, sillä vanhemmat ikäluokat kokevat paljon enemmän sosioeko-

nomista uhkaa kuin nuoret suomalaiset, samoin miehet kokevat sosioekonomista uhkaa 

naisia enemmän. Myös koulutus vaikuttaa sosioekonomisen uhan kokemiseen: korkea-

koulutetut suomalaiset kokevat selvästi muita suomalaisia vähemmän sosioekonomista 

uhkaa. Pääkaupunkiseudun asukkaat kokevat myös selvästi vähemmän sosioekonomista 

uhkaa kuin pikkukaupunkien ja maaseudun asukkaat. (Jaakkola 2005: 64–68, 2009: 38–

41.) Maahanmuuttajakontaktit vaikuttavat positiivisesti suomalaisten asenteisiin. Kon-

taktit maahanmuuttajiin vähentävät ennakkoluuloja, ja ystävyyssuhteissa suomalaiset 

pystyvät eläytymään maahanmuuttajien asemaan. (Jaakkola 2005: 12–13.) 

 

Maahanmuuttajan etninen tausta vaikuttaa siihen, kuinka suomalaiset häneen suhtautu-

vat. Kulttuurisesti ja maantieteellisesti läheisistä ja myös korkean elintason maista tule-

viin maahanmuuttajiin suhtaudutaan positiivisemmin kuin maahanmuuttajiin, jotka tule-

vat köyhistä maista ja ovat ulkonäöltään ja kulttuuriltaan suomalaisista erottuvia vähem-

mistöjä. Suomalaisten asenteet eri maahanmuuttajaryhmiä kohtaan muodostavat niin sa-

notun etnisen hierarkian, kansalaisuuksien pitämisjärjestyksen, jonka kärkipäässä ovat 



7 
 

muun muassa pohjoismaalaiset ja anglosaksit. Tutkimuksissa vertailluista eri kansalai-

suusryhmistä etnisen hierarkian loppupäässä ovat Suomessa venäläiset ja aivan viimei-

sinä somalialaiset. (Jaakkola 2005: 69–72, 2009: 52–53.) 

 

Suomalaisten asenteita maahanmuuttajia kohtaan voi selittää myös ksenofobia eli muu-

kalaispelko, jonka taustalla ovat muun muassa etniset ennakkoluulot (Jaakkola 2005: 12). 

Etniset ennakkoluulot ja muukalaispelko voivat aiheuttaa syrjintää ja jopa rasismia. Ja-

sinskaja-Lahti, Liebkind ja Vesala (2002) määrittelevät syrjinnän toiminnaksi, jonka tar-

koituksena ei välttämättä ole vahingoittaa, mutta jossa kuitenkin suositaan tiettyjä ryhmiä 

toisten ryhmien kustannuksella. Syrjinnän perustana voi olla esimerkiksi ihonväri, kan-

salaisuus, uskonto, etninen tausta tai kulttuuri. (Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 

2002: 29.) Puuronen (2011) määrittelee rasismin tietynlaiseksi syrjinnäksi. Rasismi on 

käsitteenä monimutkainen, mutta sen taustavoimina toimivat rotuajattelu ja kulttuuristen 

ja etnisten ryhmien erottelu, jonka mukaan ihmiset voidaan jakaa hierarkkisiin ryhmiin. 

Rasismi liittyy yksilöiden arvoihin ja toimintaan, mutta se on myös yhteiskunnan raken-

teiden luoma ilmiö, joka aiheuttaa muun muassa väkivaltaa, kielellistä ja kulttuurista as-

similaatiota, ihmis- ja poliittisten oikeuksien kieltämistä sekä eri väestöryhmien eriar-

voistumista. Puuronen tiivistääkin rasismin rotujärjestelmän tuottamiseksi ja ylläpitä-

miseksi. (Puuronen 2011: 48–66.) 

 

Suomessa syrjintää ja rasismia kokevat eniten ne maahanmuuttajaryhmät, joihin kohdis-

tuu eniten ennakkoluuloja. Myös suurten tai uusien maahanmuuttajaryhmien jäsenet jou-

tuvat helposti syrjinnän ja rasismin uhreiksi. Somalialaiset, arabit ja turkkilaiset kohtaavat 

Suomessa enemmän syrjintää ja rasistista väkivaltaa kuin esimerkiksi virolaiset ja venä-

läiset. Tummaihoiset maahanmuuttajat kokevat enemmän rasismia kuin vaaleaihoiset 

maahanmuuttajat. (Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002: 34.) 
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN JA METODINEN VIITEKEHYS 

 

Tutkimukseni edustaa teoreettiselta ja metodiselta viitekehykseltään niin sosiolingvistiik-

kaa, kansanlingvistiikkaa kuin kieliasennetutkimustakin. Ensimmäiseksi tarkastelen tut-

kimukseni teoriaa sosiolingvistiikan näkökulmasta, minkä jälkeen esittelen kansanling-

vistiikkaa ja kieliasennetutkimusta luvuissa 2.1. ja 2.2. Siirryn tutkimuksen metodiikkaan 

luvussa 2.3. 

 

Sosiolingvistinen tutkimussuuntaus on kiinnostunut yhteiskunnan näkymisestä kielessä 

(Hudson 1980: 4–5), ja sen alle mahtuu useita erilaisia teorioita. Sosiolingvistiikan alalla 

tutkitaan yhteiskunnan ja kielen välisestä suhdetta, kielen vaihtelua ja kielenulkoisten te-

kijöiden vaikutusta kieleen. (Kunnas 2007: 80.) Sosiolingvistinen tutkimussuuntaus on 

lähtenyt liikkeelle 1960-luvulla Yhdysvalloissa William Labovin tutkimuksista (Niemi-

nen 1999: 1).  

 

Vaikka sosiolingvistiikan alaa voidaan pitää melko hajanaisena ja se voidaan määritellä 

usealla eri tavalla, voidaan tutkimussuuntauksen perusajatuksena kuitenkin pitää sitä, että 

kielimuodot eivät vaihtele kaoottisesti, vaan vaihtelu on ainakin osin järjestelmällistä 

(Nieminen 1999: 2–3; Nuolijärvi 2000: 15). Kielelliset muodot korreloivat kielenulkois-

ten sosiaalisten tekijöiden kanssa, eli kieli ja sitä käyttävä yhteisö ovat kytkeytyneet toi-

siinsa (Nieminen 1999: 2–3). Sosiolingvistiikka pyrkiikin kuvaamaan juuri kielenkäytön 

ja ympäröivän yhteiskunnan välisiä syy-yhteyksiä ja tutkii näin kieltä sosiaalisena il-

miönä (Nuolijärvi 2000: 14). Kielellisten ilmiöiden lisäksi sosiolingvistiikka tutkii siis 

myös yhteiskuntaa ja yhteiskunnallisia käytänteitä (Pälli 1999: 125).  

 

Sosiolingvistinen tutkimus on ollut tapana jakaa mikro- ja makrososiolingvistiikkaan 

(Kunnas 2007: 80; Nieminen 1999: 5). Mikrososiolingvistiikassa tarkastelun kohteena on 

yksilö ja esimerkiksi se, miten kielen varieteetit korreloivat sosiaalisten muuttujien 

kanssa. Makrososiolingvistiikassa tarkastellaan puolestaan yhteisön tasoa ja muun mu-

assa sen vaikutuksia käytettyyn kieleen. Näitä kahta ei välttämättä tarvitse erottaa toisis-

taan, ja oma tutkimukseni yhdisteleekin näitä molempia: Pääpaino on makrososiolingvis-

tiikassa, sillä tutkin oululaisten opiskelijoiden kieliasenteita maahanmuuttajien suomen 

kieltä kohtaan, mutta tutkimuksessa on myös mikrososiolingvistisiä ulottuvuuksia, sillä 
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tarkastelen sukupuolen vaikutusta näihin asenteisiin. (Kunnas 2007: 80–81; Nieminen 

1999: 5.) 

 

Sosiolingvistiikan vaiheet voidaan jakaa niin sanotusti kolmeen aaltoon (Eckert 2012; 

Vaattovaara 2012: 176, 2013). Ensimmäisen aallon voidaan katsoa alkaneen 1960-lu-

vulla, ja sitä kutsutaankin usein labovilaiseksi sosiolingvistiikaksi. Ensimmäisessä aal-

lossa on hahmotettu puhujan sosiaaliseen statuksen, sukupuolen ja iän yhteyttä kielellisen 

variaation. (Eckert 2012: 88–90; Vaattovaara 2012: 176, 2013.) Sosiolingvistiikan ensim-

mäisen aallon katsotaan jatkuneen aina 1990-luvulle, jolloin variaatiota on alettu hahmot-

taa vuorovaikutuksen resurssina (Vaattovaara 2013). Sosiolingvistiikan toisessa aallossa 

on tutkittu tilanteen vaikutusta kielellisiin valintoihin sekä yksilön kielellisen identiteetin 

liikkuvuutta (Eckert 2012: 91–92; Vaattovaara 2012: 176, 2013).  

 

Oma tutkimukseni kuuluu sosiolingvistiikan niin sanottuun kolmanteen aaltoon, joka tar-

kastelee variaatiota kielen olennaisena ominaisuutena. Toisin kun aiempi sosiolingvisti-

nen tutkimus, kolmas aalto näkee kielellisen variaation merkittävänä osana jatkuvasti 

muuttuvaa sosiokulttuurista arvosysteemiä. (Eckert 2012: 94; Vaattovaara 2012: 176, 

2013.) Pro gradu -tutkimuksessani hahmotan maahanmuuttajien puhuman suomen yh-

deksi suomen kielen monista varieteetista ja näin osaksi kielen sosiokulttuurista arvosys-

teemiä.  

 

Taustamuuttujilla on merkittävä rooli sosiolingvistisessä tutkimuksessa, ja perinteisiä 

taustamuuttujia ovat olleet sosiaalisen statuksen lisäksi ikä ja sukupuoli (Eckert 2012: 

88–90). Nuolijärvi kritisoi sosiolingvististä tutkimusta sukupuolen käsitteen ymmärtä-

mättömyydestä. Hänen mukaansa sukupuolen kaltaisen taustamuuttujan suomaa tietoa 

pitäisi pyrkiä tutkimaan syvemmin sosiaalisen todellisuuden hahmottamiseksi. (Nuoli-

järvi 2000: 24.) Feministinen näkemys taas kyseenalaistaa perinteisen heteroseksuaalisen 

sukupuolikäsityksen käyttämisen sosiolingvistisessä tutkimuksessa suoraviivaisesti ja 

pyrkii välttämään sukupuolten erottamisen taustamuuttujina toisistaan, jos se ei ole tutki-

muksen kannalta relevanttia (McElhinny 2003: 33). Omassa tutkimuksessani merkittä-

vimpänä taustamuuttujana on juuri informanttien sukupuoli, mikä on tieteellisesti täysin 

perusteltua, sillä esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvien tutkimusten mukaan miehillä ja 

naisilla on erilaisia asenteita maahanmuuttajia ja maahanmuuttoa kohtaan (Jaakkola 

2005: 128). 
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2.1. Kansanlingvistinen tutkimus 

 

Kansanlingvistiikan ja kansandialektologian (perceptual dialectology) uranuurtajana pi-

detään Dennis R. Prestonia, jonka tutkimukset ovat monipuolistaneet kansanlingvististä 

tutkimusta 1980-luvulta lähtien (Palander 2001: 148). Kansalingvistiikan juuret ovat kui-

tenkin jo 1900-luvun alkupuolen Hollannissa ja myöhemmin Japanissa, joissa maallikoi-

den1 murrekäsitykset ja aluemurteiden ryhmittely ovat luoneet pohjaa tutkimussuuntauk-

selle (Palander 2001: 147–148).  

 

Dennis R. Prestonin ja Nancy Niedzielskin teoksesta Folk Linguistics (2000) on tullut 

alan perusteos, jossa tarkastellaan maallikoiden kielikäsitysten tutkimista sekä teorian että 

kirjoittajien omien tutkimusten pohjalta (Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006: 224). 

Vaatovaara ja Soininen-Stojanov (2006: 224 lähteineen) toteavat, että tutkimusten mu-

kaan maallikkojen kielikäsitysten tutkiminen antaa mahdollisuuden tarkastella kieliyhtei-

söä jännitteineen ja tendensseineen monipuolisemmin kuin pelkän variaationtutkimuksen 

avulla. Prestonin mukaan ihmisillä on sosiaalisia käsityksiä toisistaan ja usein nämä kä-

sitykset liittyvät kiinteästi kieleen. Kansanlingvistiikan näkökulmasta olennaisia ovatkin 

juuri maallikoiden käsitykset ja keskustelu kielestä. Preston uskookin, että maallikoiden 

kieliuskomukset vaikuttavat kielen vaihteluun ja kieliasenteisiin. (Preston 1999: xxiv.)  

 

Yhtenä kansanlingvistisen tutkimuksen tärkeimpänä lähtökohtana voidaan pitää maalli-

koiden käsitysten ja mielteiden ymmärtämistä (Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006: 

225). Tällöin on olennaista huomioida maallikoiden ja lingvistien erilaiset kielinäkemyk-

set, joita selvennän kuvion 1 avulla. 

 

                                                                                  
1 Maallikolla tarkoitan henkilöä, joka ei ole saanut kielitieteellistä koulutusta.  
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Maallikon kielinäkemys 

KIELI 

 

Hyvä kieli 

 

Tavallinen kieli 

 

Murteet  ”Virheet” 

 

”Lingvistinen” kielinäkemys 

KIELI 

 

Murre 1 Murre 2 Murre 3  jne… 

 

Idiolekti 1 Idiolekti 2  jne… 

Kuvio 1. Maallikon ja ”lingvistisen” kielinäkemyksen ero Prestonin (ks. Preston 2002: 

64) ja Vaattovaaran ja Soininen-Stojanovin (ks. 2006: 225) mukaan. 

 

Kielitieteilijöiden ja maallikoiden kielinäkemykset osoittautuvat melko vastakkaisiksi, ja 

Prestonin (2002: 63–64) mukaan maallikoille ”oikea kieli” on lähes tavoittamaton abst-

rakti (”somewhere out there”). Maallikoiden näkemys virheettömästä kielestä on ideaali, 

jonka alle ryhmittyvät muut kielimuodot, kuten murteet ja ”virheet”. Kielitieteilijöiden 

kielinäkemykseen sen sijaan ei kuulu eri varieteettien arvottaminen (Vaattovaara & Soi-

ninen-Stojanov 2006: 226). 

 

Kansanlingvistiikka tutkii siis maallikoiden kielikäsityksiä. Preston tarkoittaa kielikäsi-

tyksillä (language regard) niitä uskomuksia, joita kielenkäyttäjillä on kielestä ja sen käy-

tön erilaisista osa-alueista. Kielikäsitystutkimus on monialaista, ja se käsittää niin kieli-

ideologiat, kielipsykologian ja -sosiologian sekä kieliasennetutkimuksenkin. (Preston 

2011: 9.) Kansanlingvistisessä tutkimuksessa tutkitaan kielikäsityksiä, joiden alalajina 
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kieliasenteita voidaan pitää. Preston on erottanut kielikäsitykset ja -asenteet toisistaan, 

sillä asenteeseen liittyy aina evaluaatiota eli arviointia, jota taas ei välttämättä liity kieli-

käsitykseen (Prestonin 2011: 9 mukaan Eagly & Chaiken 1993: 1).  

 

Prestonin (1996: 40) mukaan kielitieteellisessä tutkimuksessa lingvistien ja maallikoiden 

kielihavaintoja pidetään usein vastakkaisina ja maallikoiden havaintoja on huomioitu kie-

litieteellisessä tutkimuksissa liian vähän. Hänen mielestään maallikoiden kielihavaintoja 

voidaan kuitenkin tutkia, mitä varten hän on luonut neljäosaisen luokittelun. (Preston 

1996: 40–41; Mielikäinen & Palander 2014a: 18.) Esitän sen tässä tiivistetysti Prestonin 

1996 sekä Mielikäisen ja Palanderin 2014a mukaan: 

1) Availability (saatavuus, käsiteltävyys). Maallikot havaitsevat eri kielenpiirteitä eri ta-

valla, ja joistakin on helpompi puhua kuin toisista.  

2) Accuracy (paikkansapitävyys, täsmällisyys). Maallikkojen havainnot kielestä saattavat 

olla kielitieteen näkökulmasta paikkansapitäviä tai sitten eivät.  

3) Detail (yksityiskohtaisuus). Maallikon kielihavaintoja voidaan tarkastella niiden tark-

kuuden tai yleisluontoisuuden perusteella.  

4) Control (hallinta, imitointikyky). Kuinka hyvin maallikko pystyy hallitsemaan tai imi-

toimaan havaitsemiaan kielenilmiöitä? (Termien suomennokset Mielikäinen & Palander 

2014a: 18). 

 

Tässä tutkimuksessani keskityn oululaisten opiskelijoiden kielihavaintoihin pääasiassa 

kohdan yksi, availability, mukaan. Tarkastelen siis, millaisiin kielenpiirteisiin informantit 

kiinnittävät huomiota ja kuinka he niistä keskustelevat. Välillä kiinnitän huomiota myös 

informanttien kielihavaintojen paikkansapitävyyteen (accuracy) ja hallintaan (control). 

 

Kansanlingvistinen tutkimus on Suomessa vielä verrattain nuorta, mutta sitä tehdään jat-

kuvasti yhä enemmän (esimerkiksi Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006; Kunnas 

2006; Nupponen 2011; Vilhula 2012; Mielikäinen & Palander 2002, 2014a). Suomessa 

kansanlingvistinen tutkimus on kuitenkin ollut pääasiassa kansandialektologista (Preston 

1999: xxiv; Vaattovaara 2013; Mielikäinen & Palander 2014a: 17): esimerkiksi Johanna 

Vaattovaara on tutkinut väitöskirjassaan tornionlaaksolaisnuorten käsityksiä omasta ko-

timurteestaan (Vaattovaara 2009). 



13 
 

2.2. Kieliasennetutkimus 

 

Kieliasennetutkimus on kansanlingvistisen tutkimuksen osa-alue, ja se on ollut kiinteä 

osa sosiolingvististä tutkimussuuntausta aina 1960-luvulta lähtien (Garrett 2010: 19; 

Preston 2011: 9). Kielisennetutkimuksessa asennetta on lähestytty muun muassa Allpor-

tin asennemääritelmän mukaan. Allportin mukaan asenne tarkoittaa opittua taipumusta 

”ajatella, tuntea ja käyttäytyä ihmistä (tai objektia) kohtaan tietyllä tavalla”. Allportin 

määritelmässä asenne on tunnetilan lisäksi myös ajatuksia ja käytöstä. (Garrettin 2010: 

19 mukaan Allport 1954.) Yleisesti asenteen ajatellaan koostuvan kognitiivisesta, evalu-

atiivisesta ja konatiivisesta komponentista. Asenteen määritelmät vaihtelevat, mutta nii-

den kaikkien yhteinen lähtökohta on asenteen evaluatiivinen ominaisuus. (Pälli 1999: 

125–126.) Mielikäinen ja Palander (2002; 2014a) kuvailevat asennetutkimuksen kolmea 

komponenttia kieliasennetutkimuksessa seuraavasti: 

1) Kognitiivinen eli tiedollinen komponentti. Tieto ja myös käsitykset kielestä ja kielen-

piirteistä.  

2) Evaluoiva (emotionaalinen, affektiivinen) komponentti. Tunnevaltaiset arvioit kieli-

muotojen ominaisuuksista, esimerkiksi miellyttävyydestä tai ärsyttävyydestä. 

3) Konatiivinen eli toiminnallinen komponentti. Asenteiden vaikutus käyttäytymiseen ja 

erilaisiin kielenkäyttötapoihin. 

(Mielikäinen & Palander 2002: 88, 2014a: 19.) 

 

Hyödynnän edellä esittelemistäni asenteen komponentaista kahta ensimmäistä kaikilla 

tutkimukseni osa-alueilla. Kansanlingvistinen näkökulma tarjoaa minulle mahdollisuu-

den tarkastella aineistossani esiintyviä asenteiden kognitiivisia komponentteja. Tarkaste-

len tietoa ja käsityksiä kielenpiirteistä tutkimukseni ryhmäkeskusteluissa. Evaluoiva 

komponentti on mukana sekä kuuntelutesteissä että ryhmäkeskusteluissa: kuuntelutestien 

tulokset rakentuvat evaluaatiolle, ja ryhmäkeskusteluissa tarkastelen informanttien suul-

lisia arvioita.  

 

Kieliasenteiden tutkimusta voidaan pitää tarpeellisena siksi, että kieliasenne ei ole pel-

kästään asenne kielen piirteitä kohtaan, vaan uskomusten kokonaisuus, joka kohdistuu 

yksilöön kielen kautta (Niedzielski & Preston 2000: 9). Kieliasennetutkimus tutkii siis 

yksilön tiedostamattomia prosesseja eli niin sanottuja todellisia asenteita (Vaattovaara 

2013).
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Kang ja Rubin (2009) tarkastelevat tutkimuksessaan kieliasenteita kahden erilaisen hy-

poteesin näkökulmasta. Heidän tutkimuksessaan LSH (Linguistic Stereotyping Hypot-

hesis) ja RLS (Revise Linguistic Stereotyping) esitetään ikään kuin toistensa vastakohtina, 

vaikka kummassakin hypoteesissa on kyse puheen evaluoinnista kuuntelutestien avulla. 

LS-hypoteesi lähtee liikkeelle puheen ominaisuuksista: vähäisetkin viitteet kielen va-

rieteetista, jolla on alhainen prestiisi, voi aiheuttaa negatiivisen kuvan puhujasta. Puheen 

ominaispiirteisiin saatetaan yhdistää samoja ominaisuuksia kuin puhujaryhmään, minkä 

perusteella puhetta evaluoidaan. (Kang & Rubin 2009: 442.) Siinä missä LS-hypoteesissa 

kielen piirteet ovat evaluoinnin laukaisija, ovat ne Kangin ja Rubinin (2009: 442) mukaan 

RLS-hypoteesissa evaluoinnin objekti: tieto puhujan taustasta esimerkiksi jonkin kielel-

lisen tai etnisen ryhmän jäsenenä voi saada kuulijan kuulemaan puheessa sellaisia omi-

naisuuksia, joita siinä ole. Kang ja Rubin ovatkin todistaneet, että amerikkalaisopiskelijat 

kuulevat natiivin amerikkalaisen puhenäytteessä kielivirheitä tai heidän on vaikea ym-

märtää puhetta silloin, kun heille näytetään kuuntelutestissä vaaleaihoisen amerikkalaisen 

sijaan kuvaa aasialaistaustaisesta henkilöstä (Kang & Rubin 2009: 442, 451–542). 

 

Tutkimusasetelmani mahdollistaa sekä LS- että RLS-hypoteesien toteutumisen tarkaste-

lun tutkimuksessani. Kieliasenteen kolme komponenttia ovat olennainen osa myös näitä 

hypoteeseja: käsitykset kielestä tai eri varieteettien puhujista toimivat laukaisijoina eva-

luoinnille ja kielelliselle käyttäytymiselle.  

 

 

2.3. Tutkimuksen metodiikka 

 

Haluan saada tutkimastani ilmiöstä mahdollisimman monipuolisen kuvan, ja siksi lähes-

tynkin sitä tutkimuksessani eri menetelmiä käyttäen. Työssäni yhdistän kahta eri metodia 

(methodological triangulation) ja kahta erilaista aineistoa (data triangulation). Tällaista 

monen eri triangulaation yhdistämistä kutsustaan moninkertaiseksi triangulaatioksi (mul-

tiple triangulation). (Kunnas 2007: 22 ja siinä mainitut lähteet.) 

 

Kahden eri menetelmän triangulaatio tarkoittaa tutkimuksessani sitä, että yhdistän siinä 

sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimusotteen. Vaikka eri tutkimusotteiden ra-

jankäynnistä ja nimistä käydään paljon keskustelua (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2012), 

käytän näitä termejä erottaessani eri metodieni tuloksia keskenään. Kvantitatiivisen ja 
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kvalitatiivisen metodin triangulaatio voidaan kyseenalaistaa ja tutkimuskohtaisesti onkin 

hyvä pohtia, toimivatko ne yhdessä. (Eskola & Suoranta 1998.) Tähän tutkimukseeni kui-

tenkin sopii sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen metodi, sillä ne tukevat ja täydentä-

vät toisiaan, kuten seuraavaksi osoitan.  

 

Kerään tutkimukseni kvalitatiivisen aineiston kansanlingvistiikan tutkimusmetodein. 

Kansanlingvistiikassa tutkitaan kieltä ja kielen puhujia koskevia avoimia kommentteja, 

ja siinä käytetään tutkimusmenetelminä suoria menetelmiä, esimerkiksi miellekarttoja 

(mental map) ja haastatteluja (Kunnas 2012; Vaattovaara 2013). Tässä tutkimuksessa me-

netelmänä on käytetty ryhmäkeskusteluja. Suorien menetelmien käyttöön liittyy omat 

haasteensa, sillä vastaukset eivät välttämättä aina kerro informanttien todellisista asen-

teista, vaan ne saattavat heijastella yhteiskunnallisesti suotavia mielipiteitä (social desira-

bility bias) (Garrett 2010: 44). Hyödynnän avoimien kommenttien käsittelyssä sisältöläh-

töistä diskurssianalyysia (content oriented discourse analysis) (Preston 1994), eli tarkas-

telen puhetta kielestä eli niin sanottua metakieltä. Esittelen Prestonin metakieliteorian ja 

sisältölähtöisen diskurssianalyysin tarkemmin luvussa 2.3.1. 

 

Kvantitatiivisen aineiston kerään kieliasennetutkimuksen epäsuoria metodeja hyödyn-

täen. Tällaisia metodeja ovat muun muassa kuuntelutestit ja asenneskaalat. (Kunnas 2012; 

Vaattovaara 2013). Kuuntelutestissä käytetään yleensä matched guise -tekniikkaa, jossa 

informanteille soitetaan useita eri puhenäytteitä (yleensä erilaisia aluemurteita), joissa 

kaikissa on kuitenkin yksi ja sama puhuja. Näytteitä kuunnelleessaan informantit kirjaa-

vat käsityksiään kyselylomakkeeseen. Matched guise -tekniikkaa käytettiin ensimmäisen 

kerran Kanadassa 1960-luvulla, kun W. E. Lambert tutkimusryhmineen tutki englannin- 

ja ranskankielisten montrealilaisten kieliasenteita (Lambert, Hodgson, Gardner & Fillen-

baum 1960; Garrett 2010: 70–71). Matched guise -tekniikan käytön etuna on se, että toi-

sin kuin suoria metodeja hyödynnettäessä, kuuntelutesti epäsuorana metodina pystyy saa-

vuttamaan kuuntelijoiden todelliset asenteet, jolloin myös sosiaalisen suotavuuden vää-

ristymän riski pienenee (Garrett 2010: 44–45). Tässä tutkimuksessani hyödynnän mat-

ched guise -tekniikan variaatiota verbal guise -tekniikkaa, josta kerron tarkemmin luvussa 

2.3.2. 
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2.3.1. Metakieli ja sisältölähtöinen diskurssianalyysi 

 

Prestonin (1999: xxiv) mukaan kielitieteilijöiden tulisi olla kiinnostuneita siitä a) mitä 

kielessä tapahtuu, b) kuinka maallikot reagoivat siihen ja c) kuinka maallikot puhuvat 

siitä, mitä kielessä tapahtuu. Puhetta kielestä kutsutaan metakieleksi. Preston määrittelee 

metakielelle kolme tasoa:  

Metakieli 1 on Prestonin mukaan avoimia ja tiedostettuja kommentteja kielestä. Tiedos-

tettuja ne ovat siksi, että kuulijan täytyy kiinnittää huomiota kielenpiirteisiin voidakseen 

kommentoida niitä. Usein huomiota kiinnittävät sellaiset piirteet ja muodot, jotka eroavat 

kuulijan omasta puhetavasta. Kieltä ja sen ilmiöitä koskevien kommenttien lisäksi Pres-

ton liittää metakieli 1:een kielen jäljittelyn ja imitoimisen juuri tiedostamisen perusteella: 

kielenpiirteiden jäljittely tai murteen imitoiminen vaatii tarkkoja huomioita imitoitavista 

piirteistä. Lisäksi jäljittelyä tai imitointia usein ennakoi keskustelu kielenpiirteistä, tai 

keskustelijat jakavat tunnetun tai kulttuurisen näkemyksen imitoinnin kaltaisesta pu-

heesta. (Preston 2004: 75, 78, 83.) 

Metakieli 2 eroaa metakieli 1:stä puheenaiheen näkökulmasta. Siinä missä metakieli 1:ssä 

topiikkina on kieli, metakieli 2:ssa viitataan kyllä kieleen, mutta kieli ei ole lauseen tai 

diskurssin topiikki. Esimerkiksi lauseessa Anna sanoi, että hänen täytyy lähteä viitataan 

kielelliseen ilmiöön (sanomiseen), joka ei kuitenkaan ole lauseen topiikki. Kansanling-

vistisistä lähtökohdista metakieli 2 ei siis ole kovin merkityksellinen, sillä vaikka siinä 

viitataan kieleen, se ei ole itse pääasia. (Preston 2004: 86; Kunnas 2015.) 

Metakieli 3:ksi kutsutaan niitä kulttuurisia ja piileviä ideologioita ja oletuksia, jotka vai-

kuttavat kielikäsitysten taustalla. Prestonin mukaan metakieli 3:een päästään käsiksi me-

takieli 1:n kommenttien kautta, sillä ne pohjautuvat kieliyhteisössä vallitseviin uskomuk-

siin. (Preston 2004: 87; Kunnas 2015.) 

 

Fennistisessä kansanlingvistiikassa metkakielien määrittelystä on kahdenlaista tulkintaa. 

Molemmissa tulkinnoissa metakieli 1 on puhetta kielestä ja sen ilmiöistä. Toisaalta esi-

merkiksi Mielikäinen ja Palander (2014a: 26–27) eivät pidä puheen jäljittelyä tai imitoi-

mista puhtaana metakielenä, sillä siinä ei kuvata kieltä vaan ainoastaan siteerataan sitä. 

Prestonin mukaan taas myös puheen jäljittely tai imitoiminen vaatii niin tarkkoja huomi-

oita kielestä, että sitä voidaan pitää metakielenä (Preston 2004: 83). Esittelemääni meta-

kieli 3:a nimitetään monissa fennistisissä tutkimuksissa metakieli 2:ksi, jota toisaalta 
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myös Preston itse käyttää (ks. Niedzielski & Preston 2003: 307–314). Suurin ero ei kui-

tenkaan ole metakielen nimessä vaan sen sisällössä: siinä missä Preston tarkoittaa meta-

kieli 3:lla metakieli 1:n taustalla piilevistä presuppositioista ja uskomuksia, on metakieli 

2 Mielikäisen ja Palanderin (2014a: 26) mukaan puhetta kielenkäyttäjistä, arvoista ja 

muista kielenulkoisista ilmiöistä.  

 

Kansanlingvististen tutkimusmetodien kannalta siis metakieli 1 ja 3 ovat olennaisia ja 

tiiviisti liitoksissa toisiinsa. Molempia metakielen tasoja on tapana tarkastella sisältöläh-

töisellä diskurssianalyysilla, jonka esittelen seuraavaksi.  

 

Preston (1994: 328) määrittelee sisältölähtöisen diskurssianalyysin perinteisen diskurssi-

analyysin sovellukseksi. Sisältölähtöisen diskurssianalyysin avulla voidaan hyödyntää 

keskustelun rakennetta tulkittaessa, mitä todella sanotaan. Ilman sisältölähtöistä diskurs-

sianalyysia tieto maallikoiden kielikäsityksistä ja tavoista puhua kielestä jää vajaaksi. 

(Preston 1994: 328.) Liebscherin ja Daily-O’Cainin (2009: 197) mukaan sisältölähtöistä 

diskurssianalyysia on käytetty erityisesti kieleen liittyvien ilmiasenteiden analyysissa. 

Metodina se vaatii paljon aineistoa, josta asennetta ilmaisevaa keskustelua voidaan tar-

kastella. Tämän jälkeen asenteiden sisältö analysoidaan ja havaitaan aineistossa ilmene-

vät kaavat, jonka jälkeen asenteet kategorioidaan tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti. 

Tällainen analyysi tarjoaa vaihtoehtoista tietoa, jota kvantitatiivinen analyysi ei pysty yk-

sin tarjoamaan. (Liebscher & Daily-O’Cain 2009: 197–198.)  

 

Tässä tutkimuksessa sisältölähtöiseen diskurssianalyysiin soveltuvan aineiston minulle 

tarjoavat nauhoitetut ryhmäkeskustelut. Luotettavaa aineistoa kieliasenteiden tutkimiseen 

ovat teemahaastattelut ja keskustelut (Kalaja 1996: 209–210; Mielikäinen & Palander 

2002: 90; Kunnas 2006: 232–233). Koska asenteita tuotetaan diskurssissa, on tärkeää tar-

kastella, kuinka ne siinä rakentuvat (Kalaja 1996: 209–211; Pälli 1999: 128; Mielikäinen 

& Palander 2002: 90).  

 

Sen lisäksi, että ryhmäkeskustelu on erinomainen aineisto sisältölähtöiselle diskurssiana-

lyysille, on se myös hyvä ja tehokas aineostonkeruumenetelmä. Ryhmäkeskustelu vie 

ryhmähaastattelun askelen pidemmälle, sillä sen tavoitteena on aito dialogi, jota ryhmä-

haastattelussa harvoin syntyy. Tätä tietysti helpottaa se, jos keskustelijoilla on keskuste-

lun aiheesta eriäviä mielipiteitä. (Eskola & Suoranta 1998: 96–97). Ryhmäkeskustelu voi 
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toimia erinomaisesti, varsinkin jos haastattelija poistuu tilanteesta ja keskustelijat vastaa-

vat itse keskustelun etenemisestä (Milroy & Gordon 2003:68). Esimerkiksi Stuart-Smit-

hin (1999) tutkimuksessa aineisto on kerätty parikeskusteluilla, joissa tutkija jättää kes-

kustelijat kahdestaan tallennuslaitteen kanssa ja poistuu itse huoneesta (Stuart-Smith 

1999: 204; Milroy & Gordon 2003: 68). Fennistisessä tutkimuksessa ryhmäkeskuste-

luametodia on hyödyntänyt ansiokkaasti Vilhula (2012), jonka tutkimuksessa pääkaupun-

kilaisesta puhekielestä kahdesta luonnollisesta ryhmästä koostuvaa keskusteluryhmää ar-

vioi kuulemaansa puhetta.  

 

 

2.3.2. Verbal guise -tekniikka 

 

Tässä tutkimuksessani käytän verbal guise -tekniikkaa, joka on matched guise -tekniikan 

sovellus. Verbal guise -tekniikka eroaa matched guise -tekniikasta siinä, että jokaisessa 

puhenäytteessä on eri puhuja. (Garrett 2010: 39–42.) Matched guise -tekniikkaa on vuo-

sien saatossa arvosteltu monista syistä, ja verbal guise -tekniikka on korjannut monia 

matched guisen puutteita: esimerkiksi puhenäytteellä kuullun murteen tai aksentin autent-

tisuutta, kun puhujia on yhden sijasta useita. Arvosteluista huolimatta matched ja verbal 

guise -tekniikoilla on monia hyviä puolia, joista tärkeimpänä voidaan pitää niiden epä-

suoruutta: matched ja verbal guise -tekniikoilla päästään tarkastelemaan yksilöiden piilo-

asenteita ilman, että esimerkiksi sosiaalisen suotavuuden vääristymä vaikuttaa tutkimus-

tuloksiin. (Garrett 2010: 44–45, 57.) Verbal guise -kuuntelutestin aikana informanttini 

täyttävät kyselylomaketta (liite 3), josta kerron seuraavaksi.  

 

Zahn ja Hopper määrittelivät vuonna 1985 kolme pääulottuvuutta, joiden mukaan ihmiset 

arvioivat ja erottelevat toisiaan. He nimesivät ne ”paremmuudeksi”, ”viehättävyydeksi” 

ja ”dynaamisuudeksi”. (Garrettin 2010: 55 mukaan Zahn & Hopper 1985.) Koska pyrin 

tutkimuksessani tarkastelemaan, kuinka sosiaalinen status ja kulttuurinen stereotypia vai-

kuttavat suomalaisten kieliasenteisiin, olen tutkimuksessani keskittynyt pääasiassa ”pa-

remmuuteen” liittyviin arvioihin. Hahmotan näitä paremmuuden arvioita kyselylomak-

keessani (liite 3) Osgoodin skaalalla eli semanttisella differentiaalilla, joka on varsinkin 

matched guise -tekniikassa hyödynnetty asenneskaala. Osgoodin skaalassa koehenkilöt 

valitsevat vastakkaisten adjektiiviparien (esimerkiskiksi miellyttävä ~ epämiellyttävä) vä-

liseltä asteikolta (yleensä yhdestä viiteen tai seitsemään) omaa evaluaatiotaan vastaavan 



19 
 

arvon. Osgoodin skaalan etuna voidaan pitää sen täytön nopeutta, jolloin informantit eivät 

käytä paljon aikaa mentaaliseen prosessointiin ja vastausten harkitsemiseen. Osgoodin 

skaalan ohessa käytän kyselylomakkeessa myös Likertin asteikkoa, jossa informantit vas-

taavat heille esitettyihin väittämiin joko olemalla samaa tai eri mieltä. (Garrett 2010: 55–

56.)  

 

Analysoin verbal guise -kuuntelutestissä saamiani semanttisen differentiaalin ja Likertin 

skaalojen tuloksia SPSS-tilasto-ohjelman avulla. Tutkimuksen laajuuden vuoksi tarkas-

telen tuloksia keskiarvojen ja prosenttiosuuksien valossa. Jotta tulokset olisivat helppo-

lukuisia ja visuaalisesti miellyttäviä, esitän tulokset taulukoiden ja kaavioiden muodossa 

(ks. liitteet). 

 

 

2.4. Aikaisempi tutkimus 

 

Tutkimukseni kannalta aikaisempi kansainvälinen kansandialektologinen tutkimus ei ole 

kovin merkityksellistä. Sen sijaan sellaiset kansanlingvistiset tutkimukset, jotka keskitty-

vät erilaisten vähemmistöjen kieleen, ovat olennaisia tutkimukseni taustalla. Prestonin 

tutkimukset AAVEsta (African American Vernacular English) tarjoavat erinomaista ver-

tailupintaa oman tutkimukseni tuloksiin. Folk linguistics -teos (2000, 2003) esittelee 

haastatteluja, joissa maallikot puhuvat AAVEsta. Informantit kuvailevat heidän mieles-

tään tyypillisiä AAVEn piirteitä ja imitoivat niitä, mutta kommentit käsittelevät näiden 

lisäksi puhujien ekonomista ja koulutustaustaa, viitseliäisyyttä ja kompetenssia puhua toi-

sella tavalla. (Niedzieksi & Preston 2003: 127–141.) 

 

Ryhmäkeskustelu on verrattain tuore aineistonkeruumetodi kansanlingvistisessä tutki-

muksessa, ja sitä on käyttänyt Vilhula pro gradu -työssään (2012). Vilhulan tutkimuk-

sessa kaksi luonnollista ryhmää, graafikot ja lastentarhanopettajaopiskelijat, keskustele-

vat pääkaupunkiseutulaisesta puheesta ja arvioivat sitä. Vilhulan tutkimus on omiaan 

edustamaan sosiolingvistiikan kolmatta aaltoa, sillä hän tarkastelee informanttien kie-

linäkemyksiä kielellisen variaation sosiaalisten merkitysten näkökulmasta.  

 

Kuuntelutestejä on hyödynnetty monipuolisesti puheen evaluoinnin tutkimuksessa aina 

1960-luvulta lähtien (Lambert, Hodgson, Gardner & Fillenbaum 1960). Ulkomailla onkin 
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tehty paljon sekä sosiolingvistisiä että sosiofoneettisia tutkimuksia, joissa tarkastellaan 

vieraan aksentin vaikutusta kuuntelijoiden puheen arviointiin. Tällaisia ovat muun mu-

assa Ryanin ja Sebastianin (1980) sekä Brennanin ja Brennanin (1981) tutkimukset, joissa 

informantit arvioivat standardin amerikanenglannin ja espanjalaisaksentillisen englannin 

puhujia. Jaberin ja Husseinin tutkimuksessa (2011) englanninkieliset informantit arvioi-

vat ulkomaalaisten puhujien puhetta ja muita ominaisuuksia näiden englannin kielen pe-

rusteella. Aksenttiin ja puheen ymmärrettävyyden suhteeseen pureudutaan esimerkiksi 

Derwingin ja Munron (1997 ja 2009) sekä Munron ja Derwingin (1995) tutkimuksissa, 

joissa kanadalaiset englanninkieliset kuuntelijat arvioivat ulkomaalaistaustaisten puhu-

jien aksentin voimakkuutta ja puheen ymmärrettävyyttä.  

 

Vieraan aksentin lisäksi kuuntelutestejä on käytetty paljon murteentutkimuksessa. Plichta 

ja Preston (2005) ovat tutkineet Yhdysvalloissa /ay/-diftongin monoftongiutumisen tun-

nistamista. Niedzielski (1999) taas tarkastelee kuuntelutestien avulla detroitilaisten mur-

reasenteita tutkimuksessa, jossa pyritään selvittämään koehenkilöille annetun taustatie-

don vaikutusta asenteisiin. Hollannissa van Bezooijen (2002) on tutkinut kuuntelutestien 

avulla hollantilasten suhtautumista yleiskieleen ja eri aluemurteisiin. Hänen analyysinsa 

taustalla on viisi erilaista hypoteesia, joiden hän uskoo vaikuttavan kuullun varieteetin 

arviointiin.  

1) Kuulohavaintohypoteesi (sound driven hypothesis). Kielen esteettisen arvioinnin 

taustalla voivat olla sen prosodiset ominaisuudet. Joitain prosodisia ominaisuuksia pide-

tään kauniimpina kuin toisia, jolloin arviot yleistetään koskemaan koko varieteettia.  

2) Normihypoteesi (norm driven hypothesis). Standardikieltä pidetään yleensä kauniin 

kuuloisena, sillä koulujärjestelmässä ja mediassa sen hyviä ominaisuuksia, kuten virheet-

tömyyttä ja sopivuutta, korostetaan toistuvasti. 

3) Kontekstihypoteesi (context driven hypothesis). Kielen arviointiin voi vaikuttaa myös 

konteksti. Jos arvioijalla on tietoa puhujasta tai tämän ominaisuuksista, voi se vaikuttaa 

arvioon. Esimerkiksi henkilön korkea status, älykkyys tai varakkuus voi saada arvioijan 

arvostamaan tämän kieltä.  

4) Ymmärrettävyyshypoteesi (intelligibility driven hypothesis). Kielen kauneuden arvi-

oitiin vaikuttaa se, kuinka hyvin arvioija ymmärtää tai hallitsee kielen varieteetin. 

5) Tuttuushypoteesi (familiarity driven hypothesis). Kielen varieteettia pidetään sitä 

kauniimpana, mitä tutumpi se on arvioijalle tai mitä enemmän sen kanssa ollaan tekemi-

sissä. (van Bezooijen 2002:14 – 15; Kunnas 2006: 232.) 
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Tarkastelen myös omassa tutkimuksessani edellä mainittujen hypoteesien toteutumista.  

 

Tunnetuimpia kotimaisia kuuntelutestejä on tiedekeskus Heurekassa toteutettu kuuntelu-

testi, jossa koehenkilöille soitettiin useita erilaisia puhenäytteitä. Kuuntelutesti oli osa 

Helsinki kieliyhteisönä -tutkimushanketta, ja sen tarkoituksena oli tarkastella, millaisia 

mielikuvia erilaiset puhetyylit ja kielen variaatiot rakentavat Helsingistä. Sen sijaan, että 

Helsinkiä olisi tarkasteltu maantieteellisesti tai murrealueena, pyrittiin se hahmottamaan 

kulttuurisina ja sosiaalisina luokitteluina. (Vaattovaara 2012: 187–204.) 

 

Kuuntelutestejä on hyödynnetty myös murteentutkimuksessa. Nupponen (2011) tarkaste-

lee väitöstutkimuksessaan alkuperäisten pohjoissavolaisten ja alueelle muuttaneiden 

nuorten aikuisten käsityksiä Savon murteesta. Tutkimuksen osana on myös murteentun-

nistustesti, jossa koehenkilöt kuulevat sekä oman alueensa murretta että naapurimurteita.  

 

Suomessa kuuntelutestien hyödyntäminen on siis pääasiassa keskittynyt alueellisen vari-

aation tutkimukseen, ja vasta aivan viime aikoina vieraan aksentin arvioiminen on astunut 

kuvaan. Pennanen (2008) on tutkinut pro gradu -työssään pääkaupunkiseutulaisten resto-

nomiopiskelijoiden asenteita eri vieraita aksentteja kohtaan. Myös Ikävalko (2013) on 

tutkinut natiivien suomenpuhujien asenteita vierasta aksenttia kohtaan. Aiheesta on il-

mestynyt myös ensimmäinen väitöskirja, jossa Leinonen (2015) tarkastelee vieraan ak-

sentin vaikutusta puhujan arviointiin. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, kuinka aksentti 

vaikuttaa puhujan sosiaalisen kompetenssin arvioimiseen ja kuinka arviot suhteutuvat 

suomalaisiin arvoihin. Maahanmuuttajien vieraan aksentin arvioimisesta Suomessa on te-

keillä myös muita tutkimuksia (muun muassa Kokkonen, tekeillä).  

 

Tutkimuksessaan Leinonen (2015) määrittelee ne tärkeimmät tekijät, jotka hänen mu-

kaansa vaikuttavat maahanmuuttajan puhuman suomen arviointiin. Leinosen mukaan 

näitä tekijöitä ovat puhetilanne, puhujan äidinkieli, kielellinen kyvykkyys, puheen piirteet 

ja aksentin vahvuus, puhujan asenne ja motivaatio, ääntämisnormit, aksentin tuttuus, kon-

taktit maahanmuuttajiin sekä kuulijan kokemukset ja asenteet. (Leinonen 2015: 61, kuvio 

2.) Tarkastelen Leinosen jaottelun pohjalta omassa tutkimuksessani tärkeimpiä puheen 

arviointiin vaikuttavia tekijöitä luvussa 6.3. 
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3. KUUNTELUTESTI JA INFORMANTIT 

 

Tässä luvussa kerron tutkimuksessa käyttämistäni maahanmuuttajien puhenäytteistä, tut-

kimukseni informanteista sekä kuuntelutesteistä, jotka olen informanteilleni teettänyt. 

Esittelen myös valokuvan roolia tutkimusasetelmassani sekä aikaisempaa tutkimusta, 

jossa visuaalista vihjettä on hyödynnetty osana kuuntelutestiä.  

 

 

3.1. Maahanmuuttajien puhenäytteet  

 

Tutkimusta varten olen kerännyt puhenäytteitä 26 maahanmuuttajalta Oulussa ja Helsin-

gissä. Olen tallentanut äänitteet käyttämällä kuvakerrontamenetelmää, eli jokaisessa ää-

nitystilanteessa maahanmuuttaja on kuvaillut neljää erilaista kuvaa, ja puhe on tallen-

nettu. Äänitykset on tehty melko rauhallisissa tiloissa, joten puheen lisäksi tallenteissa ei 

juuri ole taustaääniä. Olen editoinut jokaisesta äänitteestä Audacity-ohjelmalla lyhyen 

17–30 sekuntin katkelman, jossa kieli on melko sujuvaa ja taukoja on vähän. Katkelmista 

olen koonnut kahdeksan äänitteen sarjan. Laadukkaat äänitteet ovat avain onnistuneisiin 

kuuntelutesteihin, joten olen valinnut testiin puhenäytteet, jotka ovat keskenään tasaisia 

ja joissa puhujien kielitaitotasot ovat niin samankaltaisia kuin mahdollista. 

 

Kerätyistä tallenteista olen valikoinut kuuntelutesteissä käytettäväksi kahdeksan, miehen 

ja naisen kustakin tutkimukseeni valitsemasta neljästä maahanmuuttajaryhmästä. Kuun-

telutesteihin olen valinnut siis puhenäytteet venäläismieheltä ja -naiselta, somalimieheltä 

ja -naiselta, iranilaiselta mieheltä ja pakistanilaiselta naiselta sekä englantilaiselta mie-

heltä ja amerikkalaiselta naiselta. Tässä tutkimuksessa tarkastelen iranilaismiestä ja pa-

kistanilaisnaista Lähi-idästä kotoisin olevien maahanmuuttajien edustajina heidän lähtö-

alueidensa kulttuurillisen ja maantieteellisen läheisyyden takia. Kulttuurisen ja kielellisen 

läheisyyden takia myös englantilaismies ja yhdysvaltalaisnainen edustavat länsimaalaisia 

maahanmuuttajia.  

 

Nähdäkseni on olennaista käyttää kuuntelutesteissä sekä miesten että naisten puhenäyt-

teitä samoilta alueilta. Elizabeth A. Strandin (1999: 94) mukaan ihmiset kategorioivat 

toisiaan aina ensimmäiseksi sukupuolen perusteella. Plichtan ja Prestonin tutkimuksessa 

naisen puhe sijoitettaan järjestelmällisesti miehen puhetta pohjoisemmaksi (vähemmän 
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affektiiviselle murrealueelle) kuin miehen puhe, vaikka puhujilla on täysin samat murre-

piirteet (Plichta & Preston 2005: 121). 

 

 

3.2. Kuuntelutestit 

 

Olen toteuttanut kuuntelutestit Oulun yliopistolla kolmen päivän aikana joulukuussa 

2014. Testeissä on käytetty verbal guise -tekniikkaa, jonka olen esitellyt tarkemmin lu-

vussa 2.3.2. Testeihin on osallistunut 46 Oulun yliopiston opiskelijaa, jotka esittelen 

kuunteluryhmittäin luvussa 3.3. Olen jakanut kuuntelutestit kolmelle päivälle, jotta mah-

dollisimman moni opiskelija on pystynyt osallistumaan niihin. Informantit eivät kuiten-

kaan ole tienneet, että kuuntelutesti on jokaisena päivänä hieman erilainen. Ensimmäisenä 

päivänä (A-ryhmä) informantit ovat kuulleet vain puhenäytteet, mutta toisena (B-ryhmä) 

ja kolmantena päivänä (C-ryhmä) informantit ovat nähneet myös kuvan ”puhujasta”. Tar-

kennan tutkimusasetelman eroja A-, B- ja C-ryhmien välillä myöhemmin tässä luvussa.  

 

Informantit ovat saapuneet kuuntelutesteihin tietonaan ainoastaan, että he tulevat kuunte-

lemaan suomen kielen eri varieteetteja. Jokaisen kuuntelutestin alussa olen kertonut in-

formanteille, että he kuulevat Suomessa asuvien ja suomea puhuvien maahanmuuttajien 

puhenäytteitä ja että heidän kannattaa kiinnittää sisällön sijaan huomionsa siihen, kuinka 

puhuja äänitteellä puhuu. Olen kertonut tutkivani maallikoiden käsityksiä erilaisista suo-

men varieteeteista. 

 

Kuuntelutestissä informantit ovat kuulleet siis kahdeksan puhenäytettä seuraavassa jär-

jestyksessä: venäläiset, somalit, Lähi-idästä kotoisin olevat ja länsimaalaiset. Maahan-

muuttajaryhmän miehen puhenäyte on soitettu ennen naisen puhenäytettä. Jokainen pu-

henäyte on kuunneltu kolmesta viiteen kertaan informanttien toiveiden mukaisesti. Puhe-

näytteiden esitysjärjestys voi vaikuttaa siihen, kuinka kuuntelijat arvioivat näytteitä, mikä 

taas voi mahdollisesti vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Nupposen mukaan puhenäytteille 

voisikin olla hyvä esimerkiski arpoa esitysjärjestys informanteittain. (Nupponen 2011: 

245.) Tähän kuuntelutestiin olen valikoinut puhenäytteet soitettavaksi puhujien edusta-

man maahanmuuttajaryhmän koon mukaan, suurimmasta ryhmästä pienimpään (Maa-

hanmuutonvuosikatsaus 2012).  
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Kuuntelutestien aikana informantit ovat täyttäneet kyselylomakkeen (liite 3), joka koos-

tuu informanttien lähtötiedoista, kahdeksasta Osgoodin skaalasta, kahdesta Likertin as-

teikosta sekä puhenäytteiden puhujien lähtöalueen tunnistamisesta. Lisäksi informanteilla 

on ollut mahdollisuus kirjoittaa avoimeen kenttään omia havaintojaan ja kommenttejaan. 

Kyselylomake on ollut kaikille ryhmille samanlainen. Semanttisen differentiaalin mene-

telmällä selvitän niitä asenteita, joita suomalaiset liittävät maahanmuuttajiin ja erityisesti 

heidän sosiaalisiin statuksiinsa. Adjektiiviparien välinen viisiasteinen vertailu kertoo 

myös kulttuurisista stereotypioista. Stereotypioita olen tarkastellut tarkemmin luvussa 

1.2. Likert-asteikon asenneväittämien avulla tutkin, millaisia asenteita informanteilla on 

maahanmuuttajien puhumaa suomen kieltä kohtaan. Kyselylomaketta varten olen ottanut 

mallia Johanna Vaattovaaran väitöskirjatutkimuksen (Vaattovaara 2009: 273–300) kyse-

lylomakkeesta. 

 

 

3.2.1. Kuva mukana kuuntelutestissä 

 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millä tavalla kulttuuriset stereotypiat ja sosiaalinen 

status vaikuttavat niihin asenteisiin, joita oululaisilla opiskelijoilla on maahanmuuttajien 

suomen kieltä kohtaan. Tämän takia A-, B- ja C-ryhmien kuuntelutestit eroavat toisistaan. 

Tutkimusten mukaan kielikäsityksiin vaikuttavat kuullun puheen lisäksi kuulijoiden odo-

tukset (Thomas 2002: 124). Testien täytyy siis pystyä ilmentämään puhujien sosiaalista 

statusta, ja tässä tutkimuksessa sosiaalisen statuksen ilmentäminen tapahtuu valokuvan 

avulla. Odotus sosiaalisesta statuksesta ei ole ainoa kielikäsityksiin vaikuttava tekijä: 

myös esimerkiksi tieto puhujan etnisestä taustasta tai ei-äidinkielisestä kielitaitotasosta 

voi vaikuttaa (Lambert, Hodgson, Gardner & Fillenbaum 1960; Kang & Rubin 2009). 

 

Kuuntelutestissä A-ryhmä kuulee pelkästään puhenäytteet. B- ja C-ryhmät näkevät kui-

tenkin myös kuvan jokaisesta ”puhujasta”. Todellisuudessa kuvassa ei ole nauhalla pu-

huva henkilö, vaan tuntematon henkilö, joka on arviolta samaa etnistä ja kulttuurista al-

kuperää kuin puhuja (liitteet 30 ja 31). Kuva on informanteille visuaalinen vihje puhujan 

sosiaalisesta ja etnisestä statuksesta. Seuraavaksi kerron tarkemmin kuvasta osana kuun-

telutestiä.
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Visuaalista vihjettä on käytetty jonkin verran osana kuuntelutestiä kansainvälisissä tutki-

muksissa. Esimerkiksi Kang ja Rubin (2009) ovat tutkineet yliopisto-opiskelijoiden kie-

liasenteita ulkomaalaistaustaisten opetusavustajien englannin kieltä kohtaan hyödyntä-

mällä kuvia osana kuuntelutestiä. Suomalaisessa tutkimuksessa kuuntelutestin ja visuaa-

lisen vihjeen yhdistäminen on kuitenkin ollut harvinaisempaa, ja tutkimukseni onkin en-

simmäisiä Suomessa, joissa kuullun ja nähdyn tiedon yhteisvaikutusta kieliasenteisiin tut-

kitaan. Tutkimuksessani kuvat (liitteet 30 ja 31) pyrkivät antamaan informanteille etnisen 

taustan lisäksi vihjeen ”puhujan” sosiaalisesta statuksesta. Seuraavaksi kerron hieman 

tarkemmin B- ja C-ryhmien valokuvista ja esittelen aikaisempaa tutkimusta, jossa henki-

löiden sosiaalista statusta on määritelty valokuvan perusteella. 

 

B-ryhmä näkee kuvia, joissa puhujat vaikuttavat vaurailta ja korkeasti koulutetuilta. He 

ovat pukeutuneet länsimaalaisittain siististi, useimmat miehet pukuun tai tunnistettaviin 

merkkivaatteisiin. Iranilaismiehen kuvassa on mies lääkärintakissa. Myös naiset ovat pu-

keutuneet melko muodollisesti ja koristeellisesti, ja hunnutettujen naisten huivit ovat kir-

jailtuja. (Liite 30). Jo 1960-luvulla on tutkittu valokuvan antamaa käsitystä siinä esiinty-

vän henkilön sosiaalisesta statuksesta. Lasswell ja Parshall (1961) ovat toteuttaneet tutki-

muksen, jossa koehenkilöt arvioivat kuvissa esiintyvien miesten sosiaalista statusta. Tu-

losten mukaan henkilön ulkomuoto, erityisesti henkilön vaatetus, luo mielikuvia stereo-

tyyppisistä sosiaalisista statuksista. (Lasswell & Parshall 1961.) C-ryhmä taas näkee ku-

via, jotka kertovat henkilön alhaisesta sosiaalisesta statuksesta. Kuvien henkilöt ovat pu-

keutuneet epämuodollisemmin ja arkisemmin tai vaatteisiin, joita käytetään rakennus- tai 

tehdastyössä (liite 31).  

 

Valokuvien monivuotisen tekijänoikeussuojan takia olen valinnut käyttämäni kuvat in-

ternetin kuvapankeista, joiden sisältö on rajoitusten mukaan vapaasti käytettävissä. Koska 

oikeanlaisten kuvien löytäminen on ollut melko haasteellista, edustavat kuvien henkilöt 

arviolta samaa etnistä ja maantieteellistä aluetta kuin äänitteiden maahanmuuttajapuhujat. 

Kuvia valitessani olen luottanut oman näkemykseeni eri alueiden ihmisten ulkonäöstä 

sekä hyväksyttänyt valintani tutkimukseni ohjaajalla. Lisäksi olen testannut sekä kuvien 

että muutenkin tutkimusasetelman toimivuutta pilottitestillä, josta kerron lisää seuraa-

vassa luvussa.
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Max Weberin teorian mukaan sosiaalista statusta ilmaistaan elämäntyyleillä (styles of 

life): statuksen osoittajat ja symbolit, kuten pukeutuminen, puhetapa ja ammatti, vaikut-

tavat siihen sosiaaliseen asemaan, joka henkilöstä toisten silmissä hahmottuu (Giddens 

2006: 303). Kuuntelutesteissä kuvat pyrkivät edustamaan sellaisia ulkoisesti havaittavia 

sosiaalisten statuksien eroja, joita oululaiset opiskelijat kohtaavat jokapäiväisessä elämäs-

sään. Todellisuudessa kuvat eivät kerro niissä esiintyvien henkilöiden koulutuksesta, va-

rallisuudesta tai muistakaan ominaisuuksista, mutta ne voivat vahvistaa niitä stereotypi-

oita, joita erilaisiin sosiaalisiin statuksiin liitetään. 

 

 

3.2.2. Pilotti 

 

Teetin pilottikuuntelutestin Oulun yliopiston suomen kielen opiskelijoilla marraskuussa 

2014. Pilottitutkimukseeni osallistui kaksitoista opiskelijaa, jotka jaoin kolmeen kolmen 

hengen ryhmään: A-, B- ja C-ryhmiin. Pilotin tarkoituksena oli testata kuuntelutestin ja 

siinä käytettävien kuvien toimivuutta.  

 

Pilottikuuntelutestin ja suomen kielen opiskelijoiden kanssa käymäni keskustelun perus-

teella olen pystynyt muokkaamaan kuuntelutestiä ja kyselylomaketta toimivammiksi. Pi-

lottikuuntelutesti osoitti, että informanttien täytyy kuulla puhenäytteet (liite 2) useamman 

kerran pystyäkseen hahmottamaan ne kunnolla. Keskustelimme myös kuuntelutestissä 

mukana olevien kuvien toimivuudesta: pilottikuuntelutestissä suomen kielen opiskelijat 

kokivat, että B-ryhmän valokuvat ainoastaan tummiin pukuihin sonnustautuneista henki-

löistä eivät tuntuneet aidoilta. Opiskelijat pitivätkin C-ryhmän kuvia todentuntuisimpina, 

mutta huomauttivat, että pääasiassa ryhmän kuvat muistuttivat heitä tavallisista ihmisistä 

ja maahanmuuttajista sen sijaan, että niissä olisi heidän mielestään esiintynyt erityisen 

matalan sosiaalisen statuksen henkilöitä. Saamani palautteen perusteella vaihdoin varsi-

naiseen kuuntelutestiin B-ryhmässä Lähi-idästä kotoisin olevan miehen ja yhdysvaltalais-

naisen ja C-ryhmässä yhdysvaltalaisnaisen kuvia.  

 

Suomen kielen opiskelijat pitivät pilottikuuntelutestin kyselylomaketta selkeänä ja katta-

vana, mutta ehdottivat siihen joitakin muutoksia. He toivoivat Osgoodin skaalojen adjek-

tiivit aseteltavaksi niin, että positiivisina pidetyt ja negatiivisina pidetyt ominaisuudet oli-
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sivat omilla puolillaan skaalaa. Tällöin skaalan täyttäminen olisi helpompaa ja sekaan-

nuksilta vältyttäisiin. Samoin he toivoivat useampia vaihtoehtoja puhujan lähtöalueen 

määrittelyyn. Näin olen lisännyt alkuperäisiin kuuteen Venäjän ja Lähi-idän. 

 

Edellä mainittujen muutosten lisäksi pilottikuuntelutesti osoitti, että kuuntelutesti ja sen 

kyselylomake pureutuvat oikealla tavalla tutkimuksen kannalta oikeisiin asioihin: vaikka 

pilottikuuntelutestiin osallistui vain 12 suomen kielen opiskelijaa, rohkaisivat sen tulok-

set kuuntelutestin ja tämän tutkimuksen tekemiseen.  

 

 

3.3. Informantit 

 

Kuuntelutestiini on osallistunut 46 Oulun yliopiston opiskelijaa, joiden kyselylomakevas-

tauksista 45 olen ottanut mukaan tutkimukseen. Olen jakanut informantit kolmeen kuun-

teluryhmään, jotka esittelen tarkemmin luvuissa 3.3.1, 3.3.2. ja 3.3.3. Informanttien iät 

vaihtelevat 19 ja 60 vuoden välillä, mutta suurin osa informanteista on kuitenkin 20–30-

vuotiaita. Suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden keski-ikä on opetus- ja kulttuuriministe-

riön Opiskelijatutkimus 2014 -tutkimuksen mukaan 26 vuotta (Opiskelijatutkimus 2014: 

14–15). 

 

Jokaisessa pienryhmässä informantit ovat vastanneet kuuntelutestin päätteeksi Likertin 

skaalan kysymyksiin, joiden avulla selvitän heidän asennoitumistaan maahanmuuttajien 

suomen kieleen, kielitaitoon ja suomen kielen variaatioon (ks. kyselylomake, liite 3). Ku-

ten liitteissä 32, 33 ja 34 näkyy, informantit kaikissa kolmessa vertailuryhmässä ovat asen-

teiltaan melko samankaltaisia, vaikka hajontaa on jonkin verran. Suurimmat asenne-erot 

esiintyvät siinä, onko hyvä, että suomea puhutaan monilla eri tavoilla (väite 1) ja ovatko 

kaikki suomen kielen muodot arvokkaita (väite 2). Vastauksissa on hajontaa myös sen 

mukaan, onko informanteilla maahanmuuttajaystäviä- tai tuttuja (väite 4). A- ja B-ryhmät 

ovat todella yksimielisiä siitä, että on hyvä, että suomea puhutaan monilla eri tavoilla. 

Ryhmät ovat myös melko yksimielisiä siitä, että kaikki suomen kielen muodot ovat ar-

vokkaita. C-ryhmän informantit ovat näissä väittämissä vain jokseenkin samaa mieltä. 

Väittämän 4 tulokset esittelen alaluvuissa 3.3.1.–3.3.3.
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Väittämään 6 vastatessaan informantit pääsevät arvioimaan, vaikuttaako heidän mieles-

tään ihmisen puhetapa siihen, millaisen kuvan hänestä saa. Vastaukset ovat tutkimukseni 

tulosten kannalta olennaisia, ja käykin ilmi, että kaikki informantit ovat voimakkaasti sa-

manmielisiä siitä, että ihmisen tapa puhua vaikuttaa siihen, millaisen kuvan hänestä saa 

(liitteet 32, 33 ja 35). Likertin skaalojen yhteneväisten tulosten perusteella voin sanoa, että 

A-, B- ja C-ryhmät ovat keskenään erinomaisesti vertailukelpoisia. Seuraavissa luvuissa 

esittelen kolmen kuuntelutestiryhmän informantit. 

 

 

3.3.1. A-ryhmän informantit 

 

A-ryhmässä on yhteensä 16 informanttia, seitsemän naista ja yhdeksän miestä. Informant-

tiryhmän keski-ikä on 26 vuotta. 

 

Informanteista kuusi opiskelee humanistista, neljä teknillistä ja neljä luonnontieteellistä 

alaa. Yksi informanteista opiskelee lääketiedettä ja yksi kasvatustiedettä.  

 

Viisi informanttia kuudestatoista on asunut elämänsä aika ulkomailla. Näistä viidestä in-

formantista neljä on naisia ja yksi on mies. Yleisin ulkomailla asumisen syy on vaihto-

opiskelu, ja ulkomailla asuttu aika vaihtelee näillä viidellä informantilla kuudesta kuu-

kaudesta viiteen vuoteen.  

 

Ryhmäläisten maahanmuuttajakontakteissa on melko paljon hajontaa. Viidellä informan-

tilla on maahanmuuttajaystäviä tai -tuttuja, ja seitsemän informanttia vaikuttaa tuntevan 

tai tietävän maahanmuuttajia, mutta ei välttämättä pidä heitä ystävinään tai tuttuinaan-

kaan. Neljällä informanteista ei vaikuta olevan minkäänlaisia maahanmuuttajakontakteja. 
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3.3.2. B-ryhmän informantit 

 

Ryhmässä B on 15 informanttia, yhdeksän naista ja kuusi miestä. Informanttiryhmän 

keski-ikä on 27 vuotta.  

 

Ryhmässä on viisi luonnontieteiden opiskelijaa, kolme kasvatustieteiden opiskelijaa, 

kaksi humanististen tieteiden opiskelijaa sekä yksi taloustieteiden, lääketieteen ja teknil-

listen tieteiden opiskelija. Tämän ryhmän informanteista vain yksi nainen on asunut elä-

mänsä aikana ulkomailla. 

 

Viidellä nais- ja miesinformantilla on maahanmuuttajaystäviä tai -tuttuja. Kolmella nai-

sinformanttilla ei ole lainkaan maahanmuuttajaystäviä tai -tuttuja.  

 

 

3.3.3. C-ryhmän informantit 

 

Ryhmässä C on 14 informanttia, yhdeksän naista ja viisi miestä. Informanttiryhmän 

keski-ikä on 30,5 vuotta, eli C-ryhmä on vertailuryhmistä keski-iältään vanhin. 

 

C-ryhmässä on viisi teknillisten tieteiden opiskelijaa, kolme luonnontieteiden ja talous-

tieteiden opiskelijaa sekä yksi humanististen tieteiden, hammaslääketieteen sekä arkki-

tehtuurin opiskelija. Neljä informanttia on asunut ulkomailla elämänsä aikana.  

 

Tässä ryhmässä on eniten hajontaa maahanmuuttajakontakteissa. Kaikilla ryhmän mie-

hillä on maahanmuuttajaystäviä tai -tuttuja. Myös kuudella naisella on maahanmuutta-

jaystäviä ja -tuttuja, mutta kolmella naisinformantilla ei ole paljoa tai ei lainkaan maa-

hanmuuttajakontakteja. C-ryhmän informanteilla on siis suhteellisesti eniten maahan-

muuttajaystäviä ja -tuttuja verrattuna A- ja B-ryhmien informantteihin. 
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4. KUUNTELUTESTIEN ANALYYSI 

 

Luvusta 3.4. eteenpäin analysoin kuuntelutestien tuloksia. Kerron lähtöaluearvioista, joita 

informantit puhenäytteiden maahanmuuttajille antavat ja siitä, minkälaisia eroja mies- ja 

naisinformanttien evaluaatioissa ilmenee. Tarkastelen erityisesti sitä, millaista asennoitu-

minen on sekä yksittäisiin maahanmuuttajiin että heidän edustamiinsa maahanmuuttaja-

ryhmiin ja minkälaisia eroja kolmen vertailuryhmäni välillä on havaittavissa. 

 

 

4.1. Maahanmuuttajien evaluaatiot A-ryhmässä 

 

Tässä luvussa ja sitä seuraavissa alaluvuissa tarkastelen niitä evaluaatioita, joita kuunte-

luryhmän A jäsenet antavat maahanmuuttajille heidän puheensa perusteella. Aivan en-

simmäiseksi luon yleiskatsauksen A-ryhmän evaluaatioihin. Luvussa 4.1.1. tarkastelen 

informanttien arvioita maahanmuuttajien lähtöalueista, luvussa 4.1.2. ja sen alaluvuissa 

vertailen evaluaatioita sukupuolittain ja vielä luvussa 4.1.3. luon katsauksen evaluaatioi-

den eroihin maahanmuuttajaryhmittäin. Evaluaatioit toimivat vertailukohtana B- ja C-

ryhmien tuloksiin, joita tarkastelen tuonnempana. 

 

Ryhmässä A naiset arvioivat maahanmuuttajien suomen kieltä kaiken kaikkiaan miehiä 

positiivisemmin (liitteet 5 ja 6). Vaikka miesten ja naisten evaluaatioiden keskiarvokäyrät 

ovat monelta osin yhtäläiset, naiset evaluoivat maahanmuuttajat keskimäärin miellyttä-

vimmiksi, varakkaammiksi, aktiivisemmiksi ja ahkerammiksi kuin miehet. 

  

Venäläismies saa sekä miehiltä että naisilta melko heikkoja evaluaatioita. Naiset arvioivat 

hänen suomen kielensä muilla osa-alueilla miehiä positiivisemmin, mutta miehet pitävät 

häntä kuitenkin miellyttävämpänä ja ahkerampana kuin naiset. Venäläismiehen evaluaa-

tiokäyrä jää sekä mies- että naisinformanteilla suurimmaksi osaksi reilusti alle keskiar-

vokäyrän. Miesinformantit arvioivat hänen suomensa kuitenkin keskiarvoa miellyttäväm-

mäksi (venäläismiehen ka 3,45, yhteinen ka 3,2). Venäläisnainen saa todella positiivisia 

evaluaatioita, naisilta kuitenkin positiivisempia kuin miehiltä. Venäläisnainen arvioidaan 

kaikilla osa-alueilla keskiarvoa positiivisemmin. 



31 
 

Miehet arvioivat somalimiehen suomen kielen selvästi naisia positiivisemmin. Miesin-

formanttien somalimiehelle antamat evaluaatiotiot kulkevat muuten lähellä keskiarvoa, 

mutta hänet arvioidaan keskiarvoa selvästi älykkäämmäksi (somalimiehen ka 3,56, yhtei-

nen ka 3,25). Naisten antamissa arvioissa somalimiehen evaluaatiot ovat alle keskiarvon, 

ja niissä on yhtäläisyyksiä somalinaisen saamien evaluaatioiden kanssa. Iranilainen mies 

ja pakistanilainen nainen ovat ainoa maahanmuuttajapari, jonka suomen kielen naisinfor-

mantit arvioivat miesinformantteja positiivisemmin kaikilla osa-alueilla.  

 

Miesinformantit arvioivat yhdysvaltalaisnaisen naisinformantteja positiivisemmin. Nai-

sinformantit pitävät yhdysvaltalaisnaista selvästi vähemmän aktiivisena ja ahkerana kuin 

miesinformantit. Englantilaismiehen arvioista informanttijoukko on kaikkein yksimieli-

sin. Miesten evaluaatioissa hän on keskiarvon yläpuolella aktiivisuutta ja ahkeruutta lu-

kuun ottamatta, mutta naisinformanttien evaluaatioissa englantilaismiehen arviot liikku-

vat keskiarvon molemmin puolin.  

 

Naiset arvioivat maahanmuuttajat heidän puhumansa suomen perusteella siis kaiken kaik-

kiaan miehiä positiivisemmin. Erityisesti huomionarvoista on se, että naiset pitävät kaik-

kia maahanmuuttajia varakkaampina tai yhtä varakkaina kuin miesinformantit. Kuten 

olen luvussa 1.6. kertonut, miehet ovat yleensä naisia varautuneempia maahanmuuttajia 

kohtaan. A-ryhmän evaluaatiot tukevat siis aikaisempaa tutkimusta. Toisaalta A-ryhmän 

evaluaatioissa on piirteitä, jotka ovat ristiriidassa aiemman tutkimuksen kanssa: Jaakko-

lan (2009: 55) mukaan naisten asenteet somaleita kohtaan ovat miesten asenteita myön-

teisempiä, mutta tämän tutkimuksen perusteella A-ryhmän miesinformantit suhtautuivat 

somalimieheen hänen puhumansa suomen perusteella naisinformantteja positiivisemmin.  

 

Edellä esitettyjä evaluaatioita tarkastellessa on otettava huomioon, että kuulleessaan ai-

noastaan maahanmuuttajien puhenäytteet informantit eivät voi olla täysin varmoja näiden 

etnisestä taustasta tai lähtöalueesta. Seuraavaksi esittelenkin niitä näkemyksiä, joita A-

ryhmällä on maahanmuuttajien etnisestä alkuperästä heidän puheensa perusteella.  
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4.1.1. Arviot mahanmuuttajien etnisestä alkuperästä A-ryhmässä 

 

Informanttien näkemys puhujien alkuperästä auttaa ymmärtämään heidän asenteitaan 

(Williams, Garret & Couplandin 1999 mukaan Preston 1989: 3). A-ryhmässä informantit 

arvioivat maahanmuuttajien etnistä alkuperää ainoastaan kuulohavaintojensa ja oman 

aiemman kokemuksensa perusteella. Tarkoituksenani on siis tarkastella sitä, kuinka hyvin 

informantit tunnistavat neljän eri mahanmuuttajaryhmän aksentit vai tunnistavatko ollen-

kaan. Aksentin tunnistamattomuus voi johtua esimerkiksi puhtaasti tietämättömyydestä 

eli siitä, ettei informantilla ole kontakteja kyseisistä maista kotoisin oleviin maahanmuut-

tajiin, ja näin hän ei ole kuullut heidän puhumaansa suomen kieltä (Williams, Garret & 

Coupland 1999: 352). On myös mahdollista, että osassa puhenäytteitä on muita enemmän 

merkittäviä fonologisia vihjeitä, jotka liittävät puhujan tiettyyn maahanmuuttajaryhmään 

(Williams, Garret & Coupland 1999: 353). Sally Boydin (2004) tutkimuksen pilottikuun-

telutestissä arvioijaryhmää pyydettiin määrittelemään kahdeksan ruotsia puhuvan ulko-

maalaisen äidinkieli. Tehtävä osoittautui erittäin haastavaksi, ja ainoastaan suomen ja 

saksan äidinkieliset puhujat tunnistettiin puhenäytteiden joukosta varmuudella. Boydin 

mukaan helpointa onkin tunnistaa sellaiset kielet, joilla on pitkä historia uuden kielen 

puhuma-alueella (Ruotsissa suomi ja saksa, Suomessa tällaisia olisivat esimerkiksi ruotsi, 

viro ja venäjä). Boyd tutkimusryhmineen uskoo myös, että ruotsalaiset tunnistaisivat hel-

posti ranskaa tai englantia äidinkielenään puhuvan henkilön. Näiden kielten puhujia ei 

kyseisessä kuuntelutestissä kuitenkaan ollut. (Boyd 2004: 430–431.) 

 

Osa tutkimukseni informanteista on jättänyt lähtöaluearvioinnin tyhjäksi, ja osa taas on 

valinnut useamman vaihtoehdon. Tilasto-ohjelman rajoitusten takia olen ottanut tulok-

sissa huomioon vain ne informantit, jotka ovat antaneet yhden arviovaihtoehdon. Puhe-

näytteestä riippuen informanttien arvioita on siis kuusitoista tai vähemmän.  

 

Informanttien arviot maahanmuuttajien lähtöalueista ovat hyvin hajanaisia (liite 27). 

Myös Pennasen tutkimuksessa (2008: 32–64) maahanmuuttajien lähtömaista on tehty hy-

vin moninaisia arvioita. Leinosen tutkimuksessa vain harva informantti tunnistaa ulko-

maalaistaustaisten puhujien äidinkielen (Leinonen 2015: 110). Aivan Boydin (2004: 430–

431) ennusteen mukaan tutkimuksessani informantit tunnistavat kaikkein parhaiten yh-

dysvaltalaisnaisen ja englantilaismiehen (liite 27, kuviot 7 ja 8) alkuperän, kun kumman-
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kin äidinkieli on englanti. Kahdeksan informanttia kuudestatoista tunnistaa yhdysvalta-

laisnaisen pohjoisamerikkalaiseksi, ja kahdeksan informanttia viidestätoista tunnistaa 

englantilaismiehen eurooppalaiseksi. Tietenkään se, että suurin osa informanteista arvioi 

englantilaismiehen eurooppalaiseksi, ei tarkoita, että hänet tunnistetaan nimenomaan eng-

lantilaiseksi. Yhdessä kyselylomakkeessa informantti arvioi englantilaismiehen äidinkie-

leksi englannin, ja kolmessa kyselylomakkeessa arvioidaan, että yhdysvaltalaisnainen 

voisi olla englanninkielinen. Englanninkielisyyttä perustellaan esimerkiksi kommentilla 

pehmeät r-kirjaimet.  

 

Yksikään informantti ei tunnista venäläismiehstä (liite 27, kuvio 1) puhenäytteen perus-

teella venäläiseksi. Seitsemän informanttia viidestätoista pitää tätä afrikkalaisena ja neljä 

eurooppalaisena. Yksi informantti arvioi hänen olevan virolainen. Myös muiden puhujien 

kohdalla informanttien arvauksissa on paljon hajontaa, mutta heidän todellinen etninen 

lähtöalueensa on myös päässyt arvioiden joukkoon (liite 27, kuviot 3, 4, ja 5). Venäläis-

naisen (liite 27, kuvio 2) tunnistaa venäläiseksi hieman alle puolet informanteista. Penna-

sen tutkimuksessa (2008: 46, 64) venäläisen puhujan tunnistaa venäläiseksi hieman yli 

30 % vastaajista. Tulokset ovat siis hyvin yhtäläiset. Tutkimuksessani pakistanilaisnaisen 

lähtöaluearvioissa on eniten hajontaa (liite 27, kuvio 6), kun kaikki kahdeksan informan-

teille annettua lähtöaluevaihtoehtoa on käytetty. 

 

 

4.1.2. Mies- ja naismaahanmuuttajien evaluointi A-ryhmässä  

 

Kuuntelutestissä informantit arvioivat puhenäytteiden puhujia seitsemällä luonteenpiir-

teisiin, yksilön ominaisuuksiin ja sosiaaliseen pääomaan liittyvällä osa-alueella. Näitä 

osa-alueita kuvaavat adjektiiviparit ärsyttävä – miellyttävä, vähävarainen – varakas, 

tyhmä – älykäs, kouluttautumaton – kouluttautunut, sivistymätön – sivistynyt, passiivinen 

– aktiivinen ja laiska – ahkera. A-ryhmän evaluaatiot kertovat niistä asenteista ja assosi-

aatioista, joita informantit liittävät puhenäytteiden puhujiin ja heidän edustamiinsa maa-

hanmuuttajaryhmiin ainoastaan puheen perusteella. LS-hypoteesin (ks. luku 2.2.) mukaan 

jo vähäiset puheessa kuuluvat matalan statuksen ryhmään (low prestige group) liitettävät 

kielen piirteet saattavat kuuntelijan mielessä liittää puhujaan negatiivisia ominaisuuksia 

(Kang & Rubin 2009: 442). Seuraavissa luvuissa tarkastelen ensin miesmaahanmuutta-

jien ja sitten naismaahanmuuttajien A-ryhmältä saamia evaluaatioita.  
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4.1.2.1. Miesmaahanmuuttajien evaluaatiot 

 

A-ryhmän miesinformantit pitävät englantilaismiestä kaikkein miellyttävimpänä, varak-

kaimpana, kouluttautuneempana ja sivistyneimpänä (liite 7). Somalimiestä pidetään kaik-

kein älykkäimpänä. Hän on miesinformanttien mielestä miesmaahanmuuttajista myös 

kaikkein aktiivisin ja ahkerin. Venäläismies arvioidaan kaikkein heikoiten lähes kaikilla 

osa-alueilla.  

 

Myös naisinformantit pitävät englantilaismiestä puheen perusteella kaikkein varakkaim-

pana ja kouluttautuneimpana. Naisten mielestä kuitenkin venäläis- ja somalimies ovat 

muita kahta miellyttävämpiä ja iranilaismies neljästä miehestä kaikkein älykkäin. Naisten 

mielestä iranilaismies on myös kaikkein sivistynein, aktiivisin ja ahkerin. 

 

 

4.1.2.2. Naismaahanmuuttajien evaluaatiot 

 

Miesinformanttien mielestä yhdysvaltalaisnainen on kaikkein miellyttävin ja sivistynein 

(liite 8). Yhdysvaltalaisnainen arvioidaan myös yhtä älykkääksi venäläisnaisen kanssa. 

Miehet pitävät venäläisnaista kaikkein varakkaimpana ja koulutetuimpana, ja hänet arvi-

oidaan yhtä aktiiviseksi kuin pakistanilaisnainen. 

 

Sekä miehet että naiset arvioivat somalinaisen selvästi kaikkein heikoiten kaikilla osa-

alueilla aktiivisuutta lukuun ottamatta. Naisinformantit taas pitävät venäläisnaista kaik-

kein älykkäimpänä, kouluttautuneimpana, sivistyneimpänä ja aktiivisimpana.  

 

 

4.1.2.3. Yhteenveto 

 

Maahanmuuttajamiehet ja -naiset saavat informanteilta sekä yhdenmukaisia että toisis-

taan eroavia arvioita. Maahanmuuttajamiehistä kaikkein positiivisimmat evaluaatiot saa-

vat englantilais- ja iranilaismies ja maahanmuuttajanaisista yhdysvaltalais- ja venäläis-

nainen. 

 

Englantilaismiehen positiivista evaluointia voi selittää se, että lähes kaikki informantit 

tunnistavat hänet länsimaalaiseksi. Koska kulttuurieroa pidetään pienenä, pitävät sekä 
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mies- että naisinformantit englantilaismiestä varakkaampana, kouluttautuneempana ja si-

vistyneempänä kuin muiden puhenäytteiden maahanmuuttajia. Häntä saatetaan pitää esi-

merkiksi työperäisenä maahanmuuttajana. Tulos on odotuksenmukainen, sillä englanti-

laiset nousivat 2000-luvun alussa etnisen hierarkian huipulle eli maahanmuuttajaryh-

mäksi, johon suhtaudutaan kaikkein positiivisimmin (Jaakkola 2005: 69). Toisaalta suh-

tautuminen englantilaisiinkin voi olla puhujakohtaista: Pennasen (2008: 44) tutkimuk-

sessa englantilainen puhuja arvioitiin keskiarvoa negatiivisemmin, joskaan ei samoilla 

osa-alueilla kuin omassa tutkimuksessani.  

 

On vaikeaa sanoa, mikä saa miesinformantit arvioimaan somalimiehen englantilaismiestä 

älykkäämmäksi, kun englantilaismiestä pidetään kouluttautuneimpana, varakkaimpana ja 

sivistyneempänä. Voi olla, ettei älykkyys liity informanttien mielestä varakkuuteen ja 

koulutukseen yhtä kiinteästi kuin ne näyttävät liittyvän toisiinsa. Päinvastoin ainakin 

maahanmuuttajamiesten kohdalla älykkyys vaikuttaisi liittyvän aktiivisuuteen ja ahke-

ruuteen: miesinformanttien mielestä somalimies on kaikkein älykkäin, aktiivisin ja ahke-

rin. Naisetkaan eivät pidä englantilaismiestä kaikkein älykkäimpänä, vaan kaikkein älyk-

käimmäksi mieheksi arvioidaan kaikkein aktiivisin ja ahkerin eli iranilaismies. 

 

Naisinformantit arvioivat venäläisnaisen kaikkein parhaiten lähes kaikilla osa-alueilla. 

Myös miesifnrmanttien evaluaatiot venäläisnaisesta ovat erittäin positiivisia. Evaluaatiot 

ovat kuitenkin ristiriidassa niiden tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan suomalaisten 

suhtautuminen venäläisiin maahanmuuttajiin on varauksellista (Jaakkola 2009: 52; Ja-

sinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002: 25). Myös Pennanen (2008: 48) on saanut tut-

kimuksessaan vastaavanlaisen tuloksen. Vaikka saamani tulos ei ole odotuksenmukainen, 

siinä on kuitenkin havaittavissa naisten miehiä myönteisempi suhtautuminen venäläisiin 

maahanmuuttajiin (Jaakkola 2009: 55). 

 

Miesinformantit arvioivat venäläismiehen kaikkein heikoiten monilla osa-alueilla, ja sa-

moin tekevät sekä mies- että naisinformantit somalinaisen kohdalla. Venäläismiehen hei-

kot evaluaatiot voivat liittyä siihen, ettei häntä tunnisteta venäläiseksi lainkaan. Päinvas-

toin yli puolet informanteista ja erityisesti miehet (liite 27, kuviot 1 ja 3) pitävät häntä 

afrikkalaisena ja jopa afrikkalaisempana kuin somalimiestä. On mielenkiintoista, että 

kaikki informantit sukupuoleen katsomatta arvioivat somalinaisen muita maahanmuutta-

janaisia heikommin (liite 8). Tutkimusten mukaan miehillä ja naisilla on selkeitä asenne-



36 
 

eroja somalimaahanmuuttajia kohtaan (Jaakkola 2009: 55–56), mutta tämä ei kuitenkaan 

ilmene somalinaisen kohdalla, sillä vaikka tämä saa naisinformanteilta miesinformantteja 

positiivisempia arvioita, eivät erot ole kouluttautuneisuutta lukuun ottamatta kovin suu-

ria. Kuten olen jo aiemmin kertonut, A-ryhmän informanttien asenteet somalipuhujia 

kohtaan poikkeavat odotuksenmukaisesta myös somalimiehen evaluaatioiden kohdalla. 

 

Somalinaisen heikot arviot voivat liittyä hänen etniseen taustaansa, mutta on mahdollista, 

että niille on myös muita selityksiä. Sekä venäläismiehen että somalinaisen puheessa on 

havaittavissa aksenttia ja äänteitä, jotka saattavat aiheuttaa kuulijalle ymmärtämisongel-

mia. Vierasta aksenttia ja sen ominaisuuksia olen tarkastellut tarkemmin luvussa 1.4. Se-

litystä voidaan hakea ymmärrettävyyshypoteesista (intelligibility driven hypothesis), 

josta olen kertonut luvussa 2.4. Ymmärrettävyyshypoteesin mukaan arvioitavan varietee-

tin ymmärrettävyys tai hallitseminen vaikuttaa siihen, kuinka positiivisesti se arvioidaan 

(van Bezooijen 2002: 14–15; Kunnas 2006: 232). Jos informanttien on vaikea ymmärtää 

venäläismiehen tai somalinaisen puhetta tai se vaatii heiltä ponnisteluja, voi se vaikuttaa 

ennen kaikkea puheen miellyttävyyteen, mutta myös muihin arvioituihin osa-alueisiin. 

Eräs informantti kommentoi venäläismiehen puhetta ymmärrettäväksi. Jää epäselväksi, 

pitääkö informantti venäläismiehen puhetta ymmärrettävänä, koska se on sujuvaa eikä 

takeltele vai pitääkö hän sitä ymmärrettävänä kaiken kaikkiaan. Sama informantti kom-

mentoi somalinaisen puhetta kirjoittamalla: Jo toisella kuuntelukerralla naisen puhetta 

pystyi ymmärtämään paremmin. Ymmärrettävyyshypoteesi tuntuu toteutuvan myös eng-

lantilaismiehen, yhdysvaltalaisnaisen ja venäläisnaisen positiivisissa evaluaatioissa. 

Erään informantin mielestä englantilainen puhuja - - ilmaisee selkeästi, mikä helpottaa 

ymmärtämistä. 

 

 

4.1.3. Evaluaatiot maahanmuuttajaryhmän mukaan  

 

Taulukossa 1 olen esittynyt A-ryhmän informanttien evaluaatioiden keskiarvot maahan-

muuttajaryhmittäin arvioitavilla osa-alueilla. Olen lihavoinut kunkin osa-alueen korkeim-

man keskiarvon ja laskenut vielä oikeaan reunaan keskiarvojen keskiarvon, johon eri 

maahanmuuttajaryhmien keskiarvoa voi verrata.  
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TAULUKKO 1. Maahanmuuttajaryhmien saamat evaluaatiot. 

 venäläiset somalialaiset Lähi-

itä 

länsimaalaiset keskiarvo 

miellyttävyys 3,5 2,9 3,0 3,6 3,25 

varakkuus 2,9 2,8 3,1 3,3 3 

älykkyys 3,4 3,1 3,3 3,4 3,3 

kouluttautuneisuus 3,4 2,6 3,2 3,5 3,2 

sivistyneisyys 3,5 2,9 3,5 3,7 3,4 

aktiivisuus 3,4 3,5 3,95 3,35 3,55 

ahkeruus 3,2 3,4 3,8 3,5 3,5 

 

Maahanmuuttajaryhmien välisessä vertailussa länsimaalaiset maahanmuuttajat saavat 

muita maahanmuuttajaryhmiä korkeampia arvioita lähes kaikilla kysytyillä osa-alueilla. 

Ainoastaan aktiivisuudessa ja ahkeruudessa Lähi-idästä kotoisin olevat maahanmuuttajat 

saavat länsimaalaisia paremmat arviot. Informantit pitävät länsimaalaisia puhujia kaik-

kein miellyttävimpinä, varakkaimpina, kouluttautuneimpina ja sivistyneimpinä. Älyk-

kyydessä länsimaalaiset saavat venäläisten kanssa saman arvion. Taulukon tulokset vah-

vistavat länsimaalaisten maahanmuuttajien kuulumisen maahanmuuttajien etnisen hierar-

kian kärkipäähän (Jaakkola 2005: 69, 2009: 52). Somalialaiset puhujat saavat informan-

teilta kaikista heikoimmat arviot, jotka jäävät joka kohdassa keskiarvojen alapuolelle.  

 

Somalialaisten evaluaatioihin voivat vaikuttaa suomen ja somalin kielten eroavaisuudet. 

Somali ja suomi eroavat toisistaan niin rakenteellisesti kuin foneettisestikin, ja täten kie-

lenvälinen vaikutus2 voi aiheuttaa sen, että somalitaustausten kieltä arvioidaan melko ne-

gatiivisesti. Ymmärrettävyyshypoteesin (van Bezooijen 2002: 14–15; Kunnas 2006: 232) 

lisäksi somalialaisten heikkoja arvioita ja erityisesti länsimaalaisten positiivisia arvioita 

voidaan selittää tuttuushypoteesilla (familiarity driven hypothesis). Tuttuushypoteesin 

mukaan ihmiset arvioivat positiivisesti niitä varieteetteja, jotka ovat heille tuttuja tai lä-

heisiä (van Bezooijen 2002: 15; Kunnas 2006: 232.) A-ryhmässä länsimaalaiset maahan-

muuttajat tunnistetaan pääasiassa eurooppalaisiksi tai pohjoisamerikkalaisiksi. Englannin 

                                                                                  
2 Kieltenvälinen vaikutus on kaksisuuntainen ilmiö, jossa ensikieli voi vaikuttaa toiseen kieleen tai toinen 

kieli ensikieleen. Sen ilmenemismuotoja ovat muun muassa virheet sekä äidinkielstä poikkeavirn vieraan 

kielen piirteiden välttely ja äidinkielen kanssa samankaltaisten piirteiden suosiminen. (Paulasto, Koleh-

mainen, Kumpulainen, Meriläinen & Riionheimo 2014: 408–434. 
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kieli on useimmille suomalaisille, ja varmasti myös tutkimukseni informanteille, tuttu 

kieli. On vaikea arvioida, onko englanninkielisen suomen kielen aksentti informanteille 

tuttu, mutta englanninkielisten maahanmuuttajien puhenäytteissä on vain vähän suomen 

kielelle vieraita äänteitä. Somalinaisen puhenäytteessä taas on paljon enemmän suomen 

kielelle vieraita äänteitä, ja intonaatio on erilainen kuin suomen kielessä. Viidellä infor-

mantilla kuudestatoista on maahanmuuttajaystäviä ja tuttuja, mutta yhdellätoista on vain 

jonkin verran tai ei ole ollenkaan. Jos informanteilla ei ole kontakteja somalin kieleen tai 

somalialaisiin maahanmuuttajiin, on somalin aksentti heille todennäköisesti vieraampi 

kuin länsimaalaisen maahanmuuttajan puhuma suomi. 

 

Jaber ja Hussein (2001) ovat tarkastelleet ei-englanninkielisten puhujien englannin va-

rieteettien arviointia ja ymmärrettävyyttä tutkimuksessaan, jossa arvioitavana on ranska-

laisten, japanilaisten ja jordanialaisten puhumat englannin varieteetit ja arvioijina englan-

tia äidinkielenään puhuvia henkilöitä. Tässä tutkimuksessa (2011: 80) japanilaisten infor-

manttien evaluaatiokeskiarvot ovat selkeästi ranskalaisia ja jordanialaisia vertailupare-

jaan heikompia. Jaber ja Hussein perustelevat tulosta muun muassa sillä, että erityisesti 

ranskalaiset ja ranskan kieli ovat englanninkielisille informanteille tutumpia kuin japani-

laiset ja japanin kieli. Heidän tutkimuksessaan varieteetin tuttuus korreloi sen kanssa, mi-

ten mukavaksi ja ystävälliseksi puhuja mielletään. Toisaalta japanilaisten saamat evalu-

aatiot myös koulutuksen, yhteiskuntaluokan, varakkuuden, ahkeruuden ja älykkyyden 

osalta jäävät heikommiksi kuin ranskalaisten ja jordanialaisten. (Jaber & Hussein 2011: 

80–81, 85.)  

 

Omassa tutkimuksessani informantit pitävät Lähi-idästä kotoisin olevia kaikkein aktiivi-

simpina ja ahkerimpina. Tuttuushypoteesilla voi olla osansa tuloksessa, jos puheen ak-

sentti osataan yhdistää yritteliäisiin ja työtä tekeviin Lähi-idästä kotoisin oleviin maahan-

muuttajaryhmiin.  

 

 

4.2. Kuvan vaikutus maahanmuuttaja lähtöalueen arviointiin 

 

Luvussa 4.1.1. olen kertonut, minkälaisia arvioita informantit tekevät maahanmuuttajien 

lähtöalueista pelkän kuulohavainnon perusteella. Seuraavaksi tarkastelen visuaalinen vih-

jeen vaikutusta eri maahanmuuttajien saamiin lähtöaluearvioihin B- ja C-ryhmissä.
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En ole löytänyt aikaisempaa varsinaista tutkimusta henkilön lähtöalueen arviosta kuvan 

perusteella. Toisaalta kuten olen jo luvussa 3.2.1. kertonut, muun muassa Kang ja Rubin 

(2009) ovat hyödyntäneet kuuntelutestissä kuvaa ei-länsimaalaisesta ”puhujasta” ja näin 

saaneet mielenkiintoisia tuloksia tämän oletetusta osaamisesta ja kielitaidosta. Katja Pen-

nasen (2008) ja Anne Leinosen (2015) tutkimuksissa informantit kuuntelivat maahan-

muuttajien puhumaa suomea, mutta eivät nähneet visuaalisia vihjeitä. Tutkimus osoittaa-

kin, että ilman visuaalista vihjettä lähtöaluearvioissa on hajontaa (Pennanen 2008: 63–64; 

Leinonen 2015: 109–110). Näin ollen visuaalisen vihjeen voisi uskoa helpottavan maa-

hanmuuttajan lähtöalueen tunnistamisessa.  

 

 

4.2.1. Venäläiset maahanmuuttajat 

 

A-ryhmässä venäläismiestä ei tunnisteta venäläiseksi aksenttinsa perusteella lainkaan. B-

ryhmälle olen esittänyt kuvan, jossa esiintyy internetin Flickr-kuvapalvelussa venä-

läiseksi mieheksi nimetty mieshenkilö (liite 30). Miesinformantit pitävät venäläismiestä 

pääasiassa Lähi-idästä kotoisin olevana, mutta kaksi naisinformanttia pitää häntä venäläi-

senä (liite 28, kuvio 1). Kyselylomakkeissa venäläismiehen lähtöalueen arvioidaan ole-

van esimerkiksi Balkan, Syyria tai Lähi-itä. Toinen naisinformanteista päätyy arvioonsa 

ensisijaisesti puheen perusteella: puhe pehmeää, venäläinen? On mahdollista, että ku-

vassa esitetyn miehen tummat silmät luovat illuusion Lähi-idästä kotoisin olevasta mie-

hestä. 

 

C-ryhmässä venäläismiehen puheen ohessa olen esittänyt kuvan tummatukkaisesta, viik-

sekkäästä, mutta länsimaalaisiin työvaatteisiin pukeutuneesta miehestä (liite 31). Yksi in-

formantti tunnistaa miehen venäläiseksi (liite 29, kuvio 1), mutta muuten häntä pidetään 

pääasiassa eurooppalaisena tai Lähi-idästä kotoisin olevana. Informantit arvioivat venä-

läismiehen lähtöaluetta kyselylomakkeissa seuraavasti: Itä-Eurooppa, Valkovenäjä, Uk-

raina, Albania, Mexico, Lähi-itä tai Turkki, Balkanilta. Moni venäläismiestä eurooppa-

laisena pitävä informantti uskoo miehen kuitenkin olevan itäeurooppalainen, mikä ei ole 

väärä arvio. 

 

A-ryhmässä venäläisnaista pidetään pääasiassa eurooppalaisena ja venäläisenä (liite 27, 

kuvio 2). B-ryhmässä kaikki miesinformantit pitävät häntä venäläisenä, samoin yli puolet 
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naisinformanteista (liite 28, kuvio 2). B-ryhmässä olen esittänyt kuvan, jossa on vaa-

leahiuksinen ja -silmäinen nainen (liite 30). Informantit arvioivat hänen alkuperäänsä 

kommenteilla venäläinen, Venäjä tai sen lähialueet, Viro? 

 

C-ryhmän lähtöaluearvioissa on enemmän hajontaa (liite 29, kuvio 2). Esittämässäni ku-

vassa on tummahiuksinen ja -silmäinen nainen elintarviketeollisuuden työasussa (liite 

31). Miehet pitävät venäläisnaista eurooppalaisena tai venäläisenä, mutta naisinformantit 

uskovat hänen olevan lisäksi australialainen, pohjoisamerikkalainen tai kotoisin Lähi-

idästä. He kuvailevat venäläisnaisen lähtöaluetta seuraavasti: Puola, Kreikka, äidinkieli 

venäjä, britti tai jenkki, italialainen, baltialainen.  

 

Sekä B- että C-ryhmissä tummatukkainen ja -silmäinen mieshenkilö venäläismiehen pu-

henäytteen ohessa saa aikaan arvioita Lähi-itään viittaavasta alkuperästä. Myös tummem-

pipiirteisestä naisesta tehdään samanlaisia arvioita. Tämä saa pohtimaan oululaisten opis-

kelijoiden käsitystä venäläisten ulkonäöstä: vaikka Venäjä on alueena äärettömän laaja ja 

monikulttuurinen, pitävätkö oululaiset opiskelijat kuitenkin tyypillistä venäläistä vaalea-

tukkaisena ja sinisilmäisenä? 

 

 

4.2.2. Somalimaahanmuuttajat 

 

A-ryhmässä somalimiehen lähtöalueesta esitetään useanlaisia arvioita, eikä Afrikka ole 

niissä enemmistössä (liite 27, kuvio 3). B- ja C-ryhmissä kuvan perusteella somalimies 

tunnistetaan afrikkalaiseksi (liitteet 28–31): Somalia, Keski-Afrikka, Somaliasta tai sieltä 

päin, Pohjois- tai Keski-Afrikka, Kenia tai Tansania. 

 

Somalinaisen arvioissa on paljon hajontaa A-ryhmässä, mutta Afrikka on yksi vaihtoehto 

(liite 27, kuvio 4). B- ja C-ryhmissä esitetyt kuvat somalinaisista kohdentavat lähtöaluear-

vioita pääasiassa Afrikkaan, mutta informantit arvioivat naisen olevan kotoisin myös 

Lähi-idästä tai Aasiasta (liitteet 28 ja 29, kuvio 4). Kummankin ryhmän kuvassa on sel-

västi tummaihoinen afrikkalainen nainen, ja B-ryhmän kuvassa on Somalian entinen ul-

koministeri (Fowsiyo Yusuf Haji Adan) (liite 30). B-ryhmäläisten kommenteissa lähtö-

alueena on Länsi-Afrikka ja Somalia. C-ryhmässä kommentit taas liittyvät kaikkeen muu-

hun kuin arvioon afrikkalaisuudesta: Etelä-Eurooppa tai Etelä-Amerikka, Saudi-Arabia, 
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selvä arabitausta. On yllättävää, että somalinainen saa hunnutetusta ulkonäöstään huoli-

matta näinkin paljon arvioita melko toisenlaisesta alkuperästä. 

 

 

4.2.3. Lähi-idästä kotoisin olevat maahanmuuttajat 

 

A-ryhmän informanttien on selvästi vaikea arvioida iranilaismiehen ja pakistanilaisnaisen 

lähtöaluetta ilman kuvan antamaa vihjettä. Näistä kahdesta puhujasta tehdään eniten eri-

laisia lähtöaluearvioita. (Liite 27, kuviot 5 ja 6). 

 

Arvioissa on hajontaa myös B-ryhmässä, mutta vähemmän kuin A-ryhmässä (liite 28, 

kuviot 5 ja 6). Naiset pitävät iranilaismiestä pääasiassa eurooppalaisena, miesinformantit 

taas aasialaisena. Lähtöaluetta on kommentoitu seuraavasti: Espanja, Itä-, Koillis- tai 

Etelä-Eurooppa. Eräs miesinformantti on kommentoinut kyselylomakkeeseensa kuvassa 

olevan henkilön ulkonäön ja puheen ristiriitaa (liite 30): Kuvan perusteella intialainen 

lääkäri, puheen perusteella turkkilainen pizzanpyörittäjä.  

 

Iranilaismiehen arviot ovat hajanaisia myös C-ryhmässä (liite 29, kuvio 5): äidinkieli es-

panja, Baltian maat, Etelä-Eurooppa, Syyria tai kurdialue, Turkki tai Kreikka, venäläi-

nen? Eurooppa ja Etelä-Amerikka ovat sekä mies- että naisinformanttien suosituimpia 

arvauksia.  

 

Lähes koko B-ryhmä tunnistaa pakistanilaisnaisen Lähi-idästä kotoisin olevaksi (liite 28, 

kuvio 6). Kuvan nainen on hunnutettu, mikä todennäköisesti vaikuttaa arvioihin (liite 30). 

C-ryhmä pitää häntä eurooppalaisena, mutta Aasia ja Etelä-Amerikka ovat myös suosit-

tuja arvauksia (liite 29, kuvio 6): Romania, kuulostaa arabiankieliseltä, Länsi- tai Keski-

Eurooppa, äidinkieli arabia, Etelä-Amerikka. Myös C-ryhmälle esitetyn kuvan nainen on 

hunnutettu (liite 31).  
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4.2.4. Länsimaalaiset maahanmuuttajat 

 

Englantilaismies tunnistetaan A-ryhmässä melko hyvin länsimaalaiseksi ja eurooppa-

laiseksi (liite 27, kuvio 7). Myös B- ja C-ryhmissä informantit pitävät englantilaismiestä 

eurooppalaisena, pohjoisamerikkalaisena tai australialaisena (liitteet 28 ja 29, kuvio 7), 

eli suurin osa informanteista on tunnistanut miehen melko varmasti englanninkieliseksi. 

B-ryhmän kuvassa on pukuun ja kauluspaitaan pukeutunut vaalea länsimaalainen mies-

henkilö (liite 30) ja C-ryhmän kuvassa pipoon ja pusakkaan pukeutunut vaalea mies (liite 

31). B-ryhmän informanttien kommenttien mukaan englantilaismies on britti tai amerik-

kalainen, jenkki. C-ryhmässä englantilaismiehen äidinkieltä kommentoidaan seuraavasti: 

äidinkieli englanti, germaaninen kieli, äidinkieli ehkä saksa. Hänen mahdolliseksi koti-

maakseen arvioidaan muun muassa Hollantia, Irlantia, Ruotsia, Kanadaa, USA:ta, Aust-

raliaa ja Pohjoismaita. 

 

A-ryhmässä suurin osa informanteista pitää yhdysvaltalaisnaista länsimaalaisena (liite 27, 

kuvio 8), ja B-ryhmässä hän on kaikkien informanttien mielestä länsimaalainen (liite 28, 

kuvio 8). B-ryhmälle esitetyssä kuvassa on vaaleahiuksinen kauluspaitaan pukeutunut 

nainen (liite 30) ja hänen taustaansa arvioidaan seuraavasti: USA, amerikkalainen, Aust-

ralia, saksalainen, Viro.  

 

Myös C-ryhmässä suurin osa informanteista pitää yhdysvaltalaisnaista länsimaalaisena, 

mutta kolmen informantin mielestä hän on venäläinen (liite 29, kuvio 8). C-ryhmä arvioi 

yhdysvaltalaisnaista seuraavasti: äidinkieli englanti, äidinkieli englanti r:n ääntämisen 

perusteella, Itä-Eurooppa, slaavilaista ääntämistä, Pohjoismaat? Ryhmälle esitetyssä 

kuvassa on myös vaaleahiuksinen naishenkilö, mutta toimistoasun sijaan hän on pukeu-

tunut epämuodollisemmin kesämekkoon (liite 31).  

 

 

4.3. Merkittävimmät muutokset B- ja C-ryhmissä 

 

4.3.1. Vertailuryhmien merkittävimmät muutokset maahanmuuttajaryhmittäin 

 

Tässä alaluvussa vertaan B- ja C-ryhmien kuuntelutestien tuloksia A-ryhmän tuloksiin. 

Käytän vertailussa informanttien maahanmuuttajille antamien evaluaatioiden keskiarvoja 

maahanmuuttajaryhmittäin. Esitän ryhmien tulokset taulukoissa 2, 3 ja 4. Jokaisesta osa-
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alueesta olen laskenut mies- ja naisinformanttien evaluaatioiden keskiarvon. Keskiarvo-

sarakkeisiin olen laskenut sekä maahanmuuttajaryhmien että osa-alueiden kokonaiskes-

kiarvon.  

 

TAULUKKO 2. Maahanmuuttajaryhmien saamien evaluaatioiden keskiarvot A-ryh-

mässä. 

 venäläiset somalit Lähi-itä länsimaalaiset keskiarvo 

miellyttävyys 3,5 2,9 3,0 3,6 3,25 

varakkuus 2,9 2,8 3,1 3,3 3 

älykkyys 3,4 3,1 3,3 3,4 3,3 

kouluttautuneisuus 3,4 2,6 3,2 3,5 3,2 

sivistyneisyys 3,5 2,9 3,5 3,7 3,4 

aktiivisuus 3,4 3,5 3,95 3,35 3,55 

ahkeruus 3,2 3,4 3,8 3,5 3,5 

keskiarvo 3,3 3 3,4 3,5 3,3 

 

Taulukko 2 on esitetty jo luvussa 4.1.3. Siinä näkyy, kuinka länsimaalaiset maahanmuut-

tajat, englantilaismies ja yhdysvaltalaisnainen, saavat kaikista maahanmuuttajaryhmistä 

kaikkein korkeimmat evaluaatiot suurimmalla osalla arvioiduista osa-alueista. Aktiivi-

suudesta ja ahkeruudesta korkeimmat evaluaatiot saavat iranilaismies ja pakistanilaisnai-

nen. Keskiarvot asettavat maahanmuuttajaryhmät etnisessä hierarkiassa seuraavaan jär-

jestykseen: länsimaalaiset, Lähi-idästä kotoisin olevat, venäläiset ja somalit. Tämän etni-

sen hierarkian alku- ja loppupää ovat aikaisemman tutkimuksen mukaisia (Jaakkola 2009: 

52; 2005: 69). Venäläisten paikka toiseksi viimeisinä on mielenkiintoinen. 1990-luvun 

laman jälkeen suomalaisten suhtautuminen venäläisiin maahanmuuttajiin on muuttunut 

myönteisemmäksi (Jaakkola 2005: 70), mutta 2010-luvun laman ja poliittisen tilanteen 

vaikutusta suomalaisten asenteisiin venäläisiä maahanmuuttajia kohtaan ei ole vielä juu-

rikaan tutkittu. 

 

B-ryhmän kuuntelutestissä kuvissa esiintyy henkilöitä, joiden sosiaalisen statuksen voi 

olettaa olevan melko korkea. Ryhmän evaluaatioiden keskiarvot näkyvät taulukossa 3.  
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TAULUKKO 3. Maahanmuuttajaryhmien saamien evaluaatioiden keskiarvot B-ryh-

mässä. 

 venäläiset somalit Lähi-itä länsimaalaiset keskiarvo 

miellyttävyys 3,1 3,4 3,3 3,9 3,4 

varakkuus 3,4 2,7 3,3 3,6 3,25 

älykkyys 3,5 3,2 3,5 3,7 3,5 

kouluttautuneisuus 3,4 2,6 3,5 3,8 3,3 

sivistyneisyys 3,6 3,1 3,5 3,9 3,5 

aktiivisuus 3,2 3,6 3,75 3,5 3,5 

ahkeruus 3,1 3,25 3,5 3,4 3,3 

keskiarvo 3,3 3,1 3,5 3,7 3,4 

 

Kun taulukkoa 2 ja 3 verrataan keskenään, on selvää, että keskiarvot ovat kasvaneet. 67 

% kaikkien evaluaatioiden keskiarvoista nousee, ja kaikkien muiden maahanmuuttajaryh-

mien paitsi venäläisten kokonaiskeskiarvo nousee myös (somalit 3,1; Lähi-itä 3,5; länsi-

maalaiset 3,7; venäläisten säilyy samana 3,3).  

 

Länsimaalaisilla maahanmuuttajilla on jälleen kaikkein korkeimmat evaluaatiokeskiarvot 

viidellä osa-alueella seitsemästä. Lähi-idästä kotoisin olevat maahanmuuttajat arvioidaan 

myös B-ryhmässä kaikkein aktiivisimmiksi ja ahkerimmiksi.  

 

Myös somalimaahanmuuttajien kokonaiskeskiarvo nousee B-ryhmässä. Somaleilla kaik-

kien muiden osa-alueiden keskiarvot nousevat ryhmän A-keskiarvoista paitsi varakkuus, 

vaikka informantit näkevät kuvia somaleista, jotka ovat pukeutuneet länsimaisiin merk-

kivaatteisiin ja koristeellisiin asuihin (liite 30). Myös somalimaahanmuuttajien paikka 

ryhmän keskiarvojen loppupäässä pysyy samana, koska B-ryhmässä maahanmuuttajien 

etninen hierarkia on sama kuin A-ryhmässä. C-ryhmän evaluaatiot näkyvät taulukossa 4.  
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TAULUKKO 4. Maahanmuuttajaryhmien saamien evaluaatioiden keskiarvot C-ryh-

mässä. 

 venäläiset somalit Lähi-itä länsimaalaiset keskiarvo 

miellyttävyys 3,5 3,4 2,7 3,75 3,3 

varakkuus 2,8 2,35 2,5 3,4 2,8 

älykkyys 3,3 3 2,9 3,5 3,2 

kouluttautuneisuus 2,9 2,1 2,7 3,5 2,8 

sivistyneisyys 3,25 2,75 3 3,75 3,2 

aktiivisuus 2,9 3,6 3,6 3,4 3,4 

ahkeruus 3,25 3,15 3,4 3,4 3,3 

keskiarvo 3,1 2,9 3,0 3,5 3,1 

 

C-ryhmän kuuntelutestin kuvissa on henkilöitä, joiden ulkomuodossa ei esiinny korkeaa 

sosiaalista statusta osoittavia symboleja (Giddens 2006: 303). Jos vertaa taulukkoa 4 tau-

lukkoon 2, voi nähdä, että keskiarvot laskevat. Kaiken kaikkiaan C-ryhmässä annetuista 

evaluaatioista 64 % on alhaisempia kuin A-ryhmässä. Myös kolmen maahanmuuttajaryh-

män kokonaiskeskiarvo laskee (venäläiset 3,1; somalit 2,9; Lähi-itä 3,0), ja länsimaalais-

ten maahanmuuttajien kokonaiskeskiarvo pysyy samana kuin A-ryhmässä (3,5).  

 

Venäläisten, somalien ja Lähi-idästä kotoisin olevien maahanmuuttajien saamat evalu-

aatiot ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta alhaisempia kuin A-ryhmässä. Länsi-

maalaisten maahanmuuttajien kohdalla kehitys on kuitenkin aivan toisenlainen: heidät 

arvioidaan viidellä osa-alueella paremmin kuin A-ryhmässä. Kuvan viestittämästä sosi-

aalisesta statuksesta riippumatta englantilaismiehen ja yhdysvaltalaisnaisen saamat eva-

luaatiokeskiarvot nousevat.  

 

C-ryhmä arvioi länsimaalaiset maahanmuuttajat kaikkein positiivisimmin ja somalimaa-

hanmuuttajat kaikkein heikoimmin. Tässä ryhmässä venäläiset maahanmuuttajat nähdään 

myös positiivisemmassa valossa kuin Lähi-idästä kotoisin olevat maahanmuuttajat.  

 

B- ja C-ryhmän kuuntelutestien tulokset (taulukot 3 ja 4) osoittavat, että ne informantit, 

joille näytetään kuvaa korkean sosiaalisen statuksen maahanmuuttajasta, arvioivat maa-

hanmuuttajien ominaisuuksia positiivisemmin kuin ne informantit, jotka näkevät kuvan 
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matalamman sosiaalisen statuksen maahanmuuttajasta. B-ryhmän evaluaatiokeskiarvojen 

prosentuaalinen kasvu A-ryhmän keskiarvoista (67 %) on lähellä sitä prosentuaalista las-

kua, joka C-ryhmän evaluaatioilla on verrattuna A-ryhmään (64 %). Myös maahanmuut-

tajaryhmien kokonaiskeskiarvot pääasiassa nousevat B-ryhmässä, kun C-ryhmässä ne 

pääasiassa laskevat.  

 

Edellä esitettyjen tulosten valossa voidaan todeta, että maahanmuuttajan oletettu sosiaa-

linen status vaikuttaa kuulijoiden asenteisiin. Kontekstihypoteesin mukaan (van Bezoo-

ijen 2002: 14–15; Kunnas 2006: 232) tieto tai stereotyyppiset ajatukset jonkin varieteetin 

puhujan persoonallisuudesta tai professionaaleista ominaisuuksista voivat vaikuttaa nii-

hin asenteisiin, joita kuulijalla puhujasta on. Tulosta voi pitää oletuksenmukaisena myös 

muun aikaisemman tutkimuksen valossa: Ryanin ja Sebastianin (1980) tutkimuksessa es-

panjalaisella aksentilla englantia puhuvat informantit saavat positiivisempia arvioita sil-

loin, kun kuulijat uskovat puhujien kuuluvan keskiluokkaan (middle class) työväenluo-

kan (lower-class) sijaan.  

 

B- ja C-ryhmän kohdalla kontekstihypoteesi toimii kahdella tasolla: Kuva antaa vihjeen 

puhujan sosiaalisesta statuksesta eli mahdollisesta varallisuudesta, koulutuksesta ja ase-

masta yhteisössä.  Tämän lisäksi kuvavihje antaa informanteille mahdollisuuden arvioida, 

mistä maahanmuuttaja voisi olla kotoisin. Länsimaalaiset maahanmuuttajat, erityisesti 

englanninkieliset, ovat Suomessa maahanmuuttajien etnisen hierarkian huipulla. (Jaak-

kola 2005: 69, 2009: 52.) Toisin kuin A-ryhmäläiset, B- ja C-ryhmissä informantit saavat 

kuvavihjeen avulla varmuuden englantilaismiehen ja yhdysvaltalaisnaisen länsimaalai-

suudesta. Tässä vaiheessa jo edellä mainitsemani tuttuushypoteesi (van Bezooijen 2002: 

15, Kunnas 2006: 232) alkaa vaikuttaa kontekstihypoteesin ohessa, eli kontekstin paljas-

tama kulttuurinen ja kielellinen läheisyys vaikuttavat niihin arvioihin, joita informantit 

maahanmuuttajista tekevät. Tilannetta voi tarkastella myös RLS-hypoteesin kautta: tieto 

puhujasta jonkin tietyn ryhmän jäsenenä saa aikaan oletuksia tämän kielitaidosta ja osaa-

misesta (Kang & Rubin 2009: 442). Tämän takia länsimaalaisten maahanmuuttajien saa-

mat evaluaatiokeskiarvot ovat B- ja C-ryhmissä positiivisempia tai pysyvät samoina kuin 

A-ryhmässä.  
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4.3.2. Merkittävimmät muutokset mies- ja naisinformanttien välillä 

 

Kuten edellisessä luvussa olen esittänyt, vertailuryhmien A, B ja C välisissä evalu-

aatioissa on eroja. Tässä luvussa esittelen ne merkittävimmät erot ja muutokset, jotka 

esiintyvät mies- ja naisinformanttien evaluaatioiden välillä kolmessa eri ryhmässä. Ver-

tailuryhmien keskiarvot sukupuolten mukaan löytyvät liitteistä 17 ja 18.  

 

Miesinformanttien maahanmuuttajille antamien evaluaatioiden keskiarvot ovat matalam-

pia kuin naisinformanttien antamat. Aiemman tutkimuksen mukaan suomalaisten miesten 

suhtautuminen maahanmuuttajiin ja maahanmuuttoon on suomalaisnaisia varautuneem-

paa (Jaakkola 2009: 55–57). Sekä B- että C-ryhmissä molemmat sukupuolet arvioivat 

maahanmuuttajia kuitenkin keskiarvokäyrien liikkeiden perusteella melko samansuuntai-

sesti. Sekä mies- että naisinformantit antavat lähes poikkeuksetta B-ryhmässä korkeim-

mat keskiarvot ja C-ryhmässä matalimmat.  

 

A-ryhmän evaluaatiokäyrä kulkee vaihtelevasti B- ja C-ryhmien evaluaatioiden välillä. 

Suurin ero sukupuolten välisissä evaluaatioissa on se, että miesinformanttien evalu-

aatioissa A-ryhmän käyrä noudattelee B-ryhmän käyrää neljällä osa-alueella seitsemästä. 

Naisinformanttien evaluaatioissa taas A-ryhmän käyrä kulkee pääasiassa B-ja C-ryhmien 

käyrien välillä, mutta on ennemmin kohdakkain C-ryhmän käyrän kuin B-ryhmän käyrän 

kanssa, erityisesti älykkyyden arvion kohdalla. Tämän perusteella maahanmuuttajien kor-

kealla sosiaalisella statuksella näyttäisi olevan enemmän vaikutusta nais- kuin miesinfor-

manttien evaluaatioihin. Tarkastelen tätä näkökulmaa tarkemmin luvuissa 4.4.2. ja 4.4.3.  

 

 

4.4. Merkittävät muutokset B- ja C-ryhmien evaluaatioissa 

 

Seuraavaksi esittelen ne merkittävimmät yksittäiset muutokset, jotka esiintyvät B- ja C-

ryhmien tuloksissa A-ryhmään verrattuna. Luvussa 4.4.1. tarkastelen yleisesti niitä eva-

luaatoiden eroja, joita esiintyy mies- ja naisinformanttien välillä B- ja C-ryhmissä A-ryh-

mään verrattuna. Luvuissa 4.4.2. ja 4.4.3. tarkastelen englantilaismiehen saamia evalu-

aatioita B- ja C-ryhmissä ja luvussa 4.4.4. tarkastelen kuvissa huntuihin pukeutuneiden 

naisien evaluaatioita C-ryhmässä. 
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4.4.1. Eroja mies- ja naisinformanttien välillä B- ja C-ryhmissä 

 

B-ryhmässä miesinformantit pitävät maahanmuuttajia miellyttävämpinä ja varakkaam-

pina kuin ryhmässä A (liitteet 5, 9 ja 17). B-ryhmän miehet kuitenkin arvioivat maahan-

muuttajat vähemmän aktiivisiksi kuin A-ryhmän miesinformantit. Kummassakin ryh-

mässä maahanmuuttajia pidetään lähes yhtä älykkäinä, joten korkealla sosiaalisella sta-

tuksella ei näytä olevan vaikutusta arvioon maahanmuuttajien älykkyydestä.  

 

A-ryhmässä mies- ja naisinformanttien erikseen tarkastellut evaluaatiot mies- ja naismaa-

hanmuuttajista (liitteet 5 ja 6) eivät muodosta minkäänlaista selkeää kuviota tai osoita 

samankaltaisia asenteita sukupuolten välillä. B-ryhmässä kuvavihjeen vaikutuksesta eva-

luaatioihin syntyy kuitenkin yhtäläisyyksiä. Mies- ja naisinformanttien evaluaatioiden 

käyrät venäläismiehestä (liite 11) kulkevat melko yhdenmukaisesti kaikkien osa-alueiden 

kohdalla. Naisten antamat evaluaatiot ovat kuitenkin miesten evaluaatioita positiivisem-

pia (ks. myös Jaakkola 2009: 55–57).  

 

Vastaavanlainen evaluaatioiden yhtenäistyminen näkyy myös somalimaahanmuuttajien 

kohdalla. Sekä somalimies että -nainen saavat B-ryhmässä mies- ja naisinformanteilta 

huomattavan samankaltaisia evaluaatioita (liitteet 11 ja 12).  

 

Miesinformanttien evaluaatioissa on selviä eroja myös A- ja C-ryhmen välillä (liitteet 5, 

13 ja 17). Vaikka molempien ryhmien informantit pitävät maahanmuuttajia yhtä miellyt-

tävinä, ovat C-ryhmän evaluaatiokeskiarvot negatiivisempia muilla osa-alueilla.  

Naisinformanttien evaluaatiot A- ja C-ryhmissä eivät eroa toisistaan aivan yhtä paljon 

kuin miesinformanttien. Eroja kuitenkin löytyy, sillä vaikka C-ryhmän naiset pitävät maa-

hanmuuttajia hieman miellyttävämpinä kuin A-ryhmän naiset, pitävät he näitä myös vä-

hävaraisempina ja kouluttamattomampina.  

 

Aivan kuten B-ryhmässä, myös C-ryhmässä kuvavihjeen vaikutuksesta evaluaatiokäyriin 

syntyy yhtenäisiä kuvioita. C-ryhmässä mies- ja naisinformanttien evaluaatiokäyrät so-

malimiehestä- ja naisesta sekä venäläismiehestä ovat hyvin toistensa kaltaiset (liitteet 15 

ja 16). 
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Myös sukupuolittain tarkasteltuna käy selväksi, että B-ryhmässä sekä mies- että naisin-

formanttien evaluaatiot nousevat ja C-ryhmässä ne ovat laskusuunnassa. Mielenkiintoista 

on myös se, kuinka vihje puhujan sosiaalisesta statuksesta ja etnisyydestä yhdenmukais-

taa mies- ja naisinformanttien evaluaatioita.  

 

 

4.4.2. Englantilaismies B-ryhmässä 

 

Naisinformanttien englantilaismiehelle antamat evaluaatiot ovat hyvin erilaiset A- ja B-

ryhmissä (liitteet 7 ja 11). Kuuntelutestissä B-ryhmän informantit näkevät kuvan vaa-

leaihoisesta, -hiuksisesta ja -silmäisestä pukuun pukeutuneesta mieshenkilöstä (liite 30). 

Naiset arvioivatkin englantilaismiehen erittäin positiivisesti kaikilla osa-alueilla ahke-

ruutta lukuun ottamatta, ja erot A-ryhmään ovat huomattavia erityisesti miellyttävyyden, 

älykkyyden, kouluttautuneisuuden ja sivistyneisyyden osalta.  

 

Kun A-ryhmässä miesinformanttien evaluaatiot englantilaismiehestä ovat jopa naisinfor-

manttien evaluaatioita positiivisempia, eivät B-ryhmän miesinformantit kuitenkaan arvioi 

englantilaismiestä lainkaan yhtä positiivisesti kuin naiset (liitteet 7 ja 11).  

 

Miksi B-ryhmän naisinformantit arvioivat englantilaismiehen huomattavasti positiivi-

semmin kuin A-ryhmän naisinformantit? Ja miksi englantilaismiehen evaluaatiot ovat 

monilta osin paljon positiivisempia kuin muilla maahanmuuttajamiehillä? Naisten posi-

tiivisia evaluaatioita voi selittää naisten evolutiivinen statustietoisuus, eli evolutiivisesti 

naiset ovat mieltyneitä miehiin, joilla on hyvä taloudellinen ja sosiaalinen asema, sillä 

tällaiset miehet pystyvät investoimaan naiseen ja tämän jälkeläisiin (Buss 1994: 47–54). 

Miehen varakkuus takaa naiselle siis turvatun elämän, ja tutkimusten mukaan naiset pitä-

vätkin miehen taloudellista asemaa tai taloudellisesti positiivisia tulevaisuudennäkymiä 

tärkeinä (Buss 1994: 48–50). Sosiaalisen statukseen sisältyvät muun muassa miehen kou-

luttautuneisuus ja asema yhteisössä, joita naiset pitävät suuressa arvossa puolisoa etsies-

sään (Buss 1994: 52–54). Myös älykkyydellä on väliä, sillä sen avulla mies voi helpom-

min saavuttaa korkean taloudellisen ja sosiaalisen aseman, mikä taas takaa miehen voivan 

investoida naiseen ja tämän lapsiin. Buss toteaakin: ”Älykkään kumppanin valitsemisesta 

on naiselle selvää etua.” (Buss 1994: 63–65.)
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Kuuntelutestissä naisinformantit eivät ole tietenkään etsimässä itselleen kumppania, 

mutta jos puhe ja kuva luovat yhdistelmän, johon naiset evoluutiopsykologisesta näkö-

kulmasta mieltyvät, voi se vaikuttaa heidän antamiinsa evaluaatioihin. Sen lisäksi, että 

kuvavihje antaa kuvan englantilaismiehestä varakkaana ja kouluttautuneena, se antaa vai-

kutelman iästä ja kulttuurisesta taustasta. Samankaltaisuudella, kulttuurisella taustalla ja 

yhteisillä arvoilla on merkitystä naisille parinvalinnan näkökulmasta. Kuten muutkin 

edellä esitetyt naisten parinvalintaan liittyvät kriteerit (Buss 1994: 51, 54, 55, 64 ja 66), 

myös naisten taipumus suosia itsensä kaltaista kumppania, on universaali. (Buss 1994: 

66–69.) Englantilaismiehen kuva ilmentää länsimaalaisia arvoja ja kulttuurillista saman-

kaltaisuutta. Tällaisen kulttuurisen samankaltaisuuden on havaittu vaikuttavan suoma-

laisten asenteisiin maahanmuuttajia kohtaan myös sukupuolesta riippumatta (Jaakkola 

1996: 245, 2005: 6, 2009: 52), mikä näkyy B-ryhmän arvioissa maahanmuuttajamiehistä.  

 

Paitsi englantilaismiehen kohdalla, evolutiivinen näkökulma toteutuu myös iranilaismie-

hen kohdalla. B-ryhmän naisinformantit pitävät kuvassa lääkärintakkiin pukeutunutta 

miestä (liite 11) huomattavasti älykkäämpänä ja kouluttautuneempana kuin miesinfor-

mantit.  

 

 

4.4.3. Englantilaismies C-ryhmässä 

 

C-ryhmässä informantit näkevät kuvan keski-ikäisestä länsimaalaisesta miehestä, joka on 

puvun ja kauluspaidan sijaan pukeutunut pipoon ja huppariin ja matkustaa julkisella kul-

kuneuvolla (liite 31). Sekä nais- että miesinformanttien evaluaatiot englantilaismiehestä 

ovatkin negatiivisempia kuin B-ryhmässä (liitteet 11 ja 15).  

 

Kuva tietenkin paljastaa englantilaismiehen länsimaalaisen alkuperän, mikä takaa hänelle 

monilta osin kaikkein positiivisimmat evaluaatiot (ks. myös Jaakkola 1994: 73, 2009: 52). 

Miesinformanttien evaluaatiot englantilaismiehen älykkyydestä, kouluttautuneisuudesta 

ja sivistyneisyydestä ovat kuitenkin negatiivisempia kuin A-ryhmässä, jossa informantit 

eivät näe kuvavihjettä (liitteet 7 ja 15). Vaikuttaakin siltä, että juuri naiset reagoivat mie-

hiä positiivisemmin maahanmuuttajien korkeaan sosiaaliseen statuksen, kun miehet taas 

vastaavasti reagoivat negatiivisemmin matalaan (liitteet 17 ja 18).
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4.4.4. Hunnutetut naiset C-ryhmässä 

 

Sekä C- että B-ryhmissä informantit näkevät kaksi kuvaa huntuun pukeutuneesta naisesta, 

somalinaisen ja Lähi-idästä kotoisin olevan naisen (liitteet 30 ja 31). Naismaahanmuutta-

jien saamat evaluaatiot osoittavat, että erityisesti C-ryhmän miesinformantit suhtautuvat 

naisinformantteja huomattavasti negatiivisemmin maahanmuuttajiin, jotka ovat peittä-

neet päänsä islaminuskosta kertovalla hunnulla (liite 16). Huntuun pukeutuneiden naisten 

negatiiviset evaluaatiot ovat havaittavissa myös B-ryhmän evaluaatioissa (liite 12). 

 

C-ryhmässä miesinformantit antavat siis kaikkein heikoimmat evaluaatiot somalinaiselle 

ja pakistanilaisnaiselle. Evaluaatioiden taustalla voi olla jo aiemmin mainittu ymmärret-

tävyyden ongelma (ymmärrettävyyshypoteesi) tai reaktio vieraalta kuulostavaan aksent-

tiin (tuttuushypoteesi) (van Bezooijen 2002: 15; Kunnas 2006: 232). On tietenkin myös 

mahdollista, että erityisesti miesinformantit liittävät aksentit maahanmuuttajaryhmään, 

joka on kulttuurisesti suomalaisesta erilainen (liite 29) (Jaakkola 1994: 78, 2009: 52).  

 

Kuvavihje paljastaa maahanmuuttajien etnisen taustan, minkä seurauksena hunnutettujen 

naisten evaluaatiot muuttuvat negatiivisemmiksi erityisesti varakkuuden ja koulutuksen 

osalta. B-ryhmässä kaikkein negatiivisimmat arviot sekä miehiltä että naisilta saa soma-

linainen. C-ryhmässä miesinformanttien antamien evaluaatioden negatiivistuminen kos-

kee kuitenkin sekä somali- että pakistanilaisnaista. Taulukossa 5 näkyvät ne miesinfor-

manttien evaluaatiokeskiarvojen muutokset, joiden perusteella asenteiden negatiivistumi-

nen voidaan liittää sekä maahanmuuttajanaisen etniseen alkuperään että sosiaalisen sta-

tukseen. Molempien maahanmuuttajanaisten evaluaatiot laskevat paljon C-ryhmässä, ja 

molemmat saavat heikoimmat evaluaatiot varakkuudesta ja kouluttautuneisuudesta. 
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TAULUKKO 5. Miesinformanttien evaluaatiokeskiarvot somali- ja pakistanilaisnaiselle 

B- ja C-ryhmissä. 

 

 

 

 

 

Kuten olen aiemmin todennut, suomalaiset suhtautuvat kaikkein varauksellisimmin niihin 

maahanmuuttajaryhmiin, jotka tulevat matalan elintason maista ja joiden kulttuuri on 

melko kaukana suomalaisesta, eli sellaisiin ryhmiin, jotka muistuttavat vähiten heitä itse-

ään (Jaakkola 1996: 245, 2009: 52). Tällaisiin maahanmuuttajaryhmiin miehet suhtautu-

vat vielä naisia negatiivisemmin (Jaakkola 1994: 75). Miehet suhtautuvat myös naisia 

varauksellisemmin islaminuskoon ja sen harjoittamiseen Suomessa (Jaakkola 2009: 63). 

Ylipäätään suomalaisten suhtautumista islamiin voi pitää melko varauksellisena, ja vuo-

situhannen alussa joka neljännes (24 %) suomalaisista olikin täysin tai osittain sitä mieltä, 

ettei islaminuskon harjoittamista tulisi hyväksyä Suomessa (Jaakkola 2005: 92, 2009: 62). 

 

Suomalaisten ennakkoluulot islaminuskoa ja muslimeja kohtaan perustuvat pitkälti pel-

koon, tietämättömyyteen ja median luomaan kuvaan, jossa asioiden keskinäiset syy-seu-

raussuhteet hämärtyvät (Hämeen-Anttila 2004: 7–13; Martikainen 2008: 65). Vuoden 

2001 New Yorkin terroristi-iskut ovat lisänneet näitä ennakkoluuloja (Muhammed 2011: 

54). Toinen yleinen ennakkoluulo suomalaisten keskuudessa liittyy musliminaisten ase-

maan (Palonen 1999: 180). Kuuntelutestin kuvissa somali- ja pakistanilaisnainen ovat 

pukeutuneet huiviin, jota länsimaissa usein pidetään merkkinä islaminuskoisen naisen 

alistetusta asemasta (Dahlgren 2004: 24). Mielikuvissa alistettu musliminainen on kotiin 

ja huiviinsa sisään suljettu ja usein myös tietämätön (Dahlgren 2004: 23–24). Esimerkiksi 

islamiin kääntyneet suomalaisnaiset kokevat ympäristön pitävän musliminaisia ”alistet-

tuina kotiorjina”. Lisäksi reaktiot hunnutettuun ulkomuotoon ovat hyvin vaihtelevia aina 

positiivisista reaktioista negatiivisiin ja ”selittämättömään raivoon” saakka. (Palonen 

1999: 180–181, 188.) Pidän todennäköisenä, että miesinformanttien asenteet etnisen hie-

rarkian loppupään maahanmuuttajaryhmiä sekä islamia kohtaan (Jaakkola 2009: 52, 55–

 somalinainen 

B-ryhmässä 

somalinainen 

C-ryhmässä 

pakistanilaisnainen 

B-ryhmässä 

pakistanilaisnainen 

C-ryhmässä 

miellyttävyys 3,5 2,4 3,4 2,8 

varakkuus 2,5 1,8 2,8 1,6 

älykkyys 3,2 2,6 3,2 2,6 

kouluttautuneisuus 2,2 1,6 3,1 2,2 

sivistyneisyys 3,2 2,6 3,3 2,8 
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56) selittävät sekä somali- että pakistanilaisnaisen puheeseen perustuvia alhaisia evalu-

aatioita.  

 

 

4.5. Sosiaalisen statuksen ja kulttuurisen stereotypian vaikutus maahanmuuttajien pu-

heen arviointiin 

 

Kuten edellä esitetyistä tuloksista ilmenee, eri kuuntelutestiryhmissä esitetyt kuvat ja nii-

den antamat vihjeet maahanmuuttajien sosiaalisista statuksista ja etnisestä taustasta vai-

kuttavat informanttien tekemiin evaluaatioihin. Seuraavaksi esittelen maahanmuuttaja-

ryhmittäin niitä vaikutuksia, joita sosiaalisella statuksella ja kulttuurisella stereotypialla 

on maahanmuuttajien saamiin evaluaatioihin. 

 

 

4.5.1. Venäläiset maahanmuuttajat 

 

Venäläismiehen ja -naisen evaluaatioissa on keskenään paljon eroja, sillä venäläisnainen 

saa huomattavasti positiivisempia evaluaatioita kuin venäläismies. Kaksikon puhenäyt-

teissä on kuitenkin paljon eroja: venäläisnaisen puhenäyte on melko hyvin artikuloitu, 

kun venäläismiehen puhenäytettä voisi luonnehtia jopa laiskan kuuloiseksi. Tällä erolla 

voi olla merkittäväkin vaikutus arvioihin.  

 

Vaikka naisinformantit näyttävät reagoivan korkeaan sosiaalisen statukseen miehiä her-

kemmin (liitteet 17 ja 18), reagoivat B-ryhmän miesinformantit venäläismiehen sosiaali-

seen statukseen naisinformantteja positiivisemmin (liitteet 19 ja 20). Huomionarvoista on 

myös se, että C-ryhmässä venäläisnaisen oletettu matala sosiaalinen status vaikuttaa voi-

makkaasti sekä mies- että naisinformanttien arvioihin. Sen sijaan venäläisnaisen korkea 

sosiaalinen status B-ryhmässä ei kuitenkaan eroa valtavasti A-ryhmän arvioista. Venä-

läisnainen tunnistetaan venäläiseksi huomattavasti paremmin kuin venäläismies (liitteet 

27, 28 ja 29). Venäläisyys on usein venäläismaahanmuuttajalle stigma, jolloin maahan-

muuttaja joutuu jatkuvasti todistelemaan esimerkiksi omaa osaamistaan. Suomalaiset 

pystyvät kuitenkin elämään venäläisyyden kanssa, jos todistelu tuottaa tulosta. (Liebkind 

& Mannila & Jasinskaja-Lahti & Jaakkola & Kyntäjä & Reuter 2004: 227–228.) Voikin 

olla, että C-ryhmässä venäläisnaisen matalaan sosiaaliseen statukseen reagoidaan juuri 

tunnistettavan venäläisyyden tähden. 
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Venäläismiehen evaluaatiot ovat kaiken kaikkiaan negatiivisempia kuin venäläisnaisen, 

eikä häntä tunnisteta venäläiseksi A- ryhmässä, ja C-ryhmissäkin vain yksi informantti 

tunnistaa hänet venäläiseksi (liitteet 27 ja 29). Tämän takia venäläismiehen tuloksia oman 

etnisen ryhmänsä edustajana täytyykin tarkastella kriittisesti. Evaluaatiot saattaisivat olla 

erilaisia, jos useampi informantti tunnistaisi hänet venäläiseksi. Venäläismaahanmuutta-

jien kohdalla erityisesti naisen matala sosiaalinen status ja miehen korkea sosiaalinen sta-

tus vaikuttavat informanttien asenteisiin, mutta muuten erot eivät ole kovin merkittäviä.  

 

 

4.5.2. Somalimaahanmuuttajat 

 

Somalimaahanmuuttajien evaluaatioissa on havaittavissa seuraavanlainen ilmiö: (1) B- ja 

C-ryhmissä kuva varmistaa informantille puhujien etnisen alkuperän, (2) jolloin infro-

manttien antamat evaluaatiot alkavat muistuttaa toisiaan (liitteet 11, 12, 15 ja 16). Kum-

massakin ryhmässä evaluaatiot siis laskevat varakkuuden ja kouluttautuneisuuden koh-

dalla ja ovat noususuunnassa aktiivisuudessa ja ahkeruudessa.  

 

Sosiaalinen status vaikuttaa jonkin verran myös somalimaahanmuuttajien evaluaatioihin, 

sillä B-ryhmän evaluaatiokäyrät ovat C-ryhmän käyriä positiivisempia (liitteet 21 ja 22). 

Kuvan luoma oletus somalimaahanmuuttajan korkeasta sosiaalisesta statuksesta ei kui-

tenkaan vaikuta positiivisesti arvioon varakkuudesta ja kouluttautuneisuudesta. Tämän 

takia oletan, että suomalaisten mielissä elää voimakas kulttuurinen stereotypia vähävarai-

sista ja kouluttamattomista somalimaahanmuuttajista. Somalimaahanmuuttajat erottuvat-

kin selvästi muista kolmesta maahanmuuttajaryhmästä näitä heikommilla evaluaatioilla.  

 

 

4.5.3. Lähi-idästä kotoisin olevat maahanmuuttajat 

 

Lähi-idästä kotoisin oleviin maahanmuuttajiin sosiaalisen statuksen vaikutus on kahtiaja-

koinen (liitteet 23 ja 24). Sekä mies- että naisinformantit huomioivat iranilaismiehen kor-

kean sosiaalisen statuksen B-ryhmässä. Pakistanilaisnaisen evaluaatiot A-ja B-ryhmissä 

sen sijaan eivät eroa merkittävästi toisistaan. C-ryhmässä naiset taas huomioivat iranilais-

miehen matalan sosiaalisen statuksen ja molemmat sukupuolet arvioivat pakistanilaisnai-

sen negatiivisemmin kuin A- ja B-ryhmissä. 
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Vaikuttakin siltä, että pakistanilaisnaista oman etnisen ja kulttuurisen ryhmänsä edusta-

jana ei pidetä korkean sosiaalisen statuksen haltijana. Iranilaismiehen evaluaatioihin so-

siaalisella statuksella sen sijaan on selkeä vaikutus, eikä kulttuurinen stereotypia rajoita 

tätä vaikutusta samalla tavalla kuin pakistanilaisnaisen kohdalla.  

 

 

4.5.4. Länsimaalaiset maahanmuuttajat 

 

Kuten olen jo tässä luvussa aiemmin esittänyt, saavat länsimaalaiset maahanmuuttajat 

kaikissa kuuntelutestiryhmissä lähtökohtaisesti positiivisia evaluaatioita sekä miehiltä 

että naisilta. Sosiaalinen status vaikuttaa kuitenkin jonkin verran myös englantilaismie-

hen ja yhdysvaltalaisnaisen evaluaatioihin.  

 

Miesinformanttien evaluaatiota voisi kuvailla jossain määrin ristiriitaisiksi (liite 25).  

Naisinformanttien evaluaatioissa korostuu selvästi B-ryhmän naisten erittäin positiiviset 

evaluaatiot englantilaismiehestä (liite 26). Lisäksi naisinformantit arvioivat yhdysvalta-

laisnaisen positiivisemmin B- ja C-ryhmissä kuin A-ryhmässä. Sosiaalinen status ei näy-

täkään vaikuttavan arvioon yhtä paljon kuin tieto maahanmuuttajan etnisestä taustasta. 

 

 

4.6. Yhteenveto 

 

A-ryhmässä informanttien evaluaatiot maahanmuuttajapuhujista ja heidän lähtöalueis-

taan ovat hyvin moninaisia. B- ja C-ryhmien näkemät kuvavihjeet kuuntelutestien puhu-

jista vaikuttavat selvästi testien tuloksiin. Kuvavihje vaikuttaa informanttien evaluaatioi-

hin kahdella tavalla: se paljastaa puhuvan maahanmuuttajan etnisen taustan ja antaa vai-

kutelman sosiaalisesta statuksesta.  

 

Kuten maahanmuuttajaryhmien keskiarvotaulukot sivuilla 43–45 osoittavat, vaikuttaa 

oletettavasti korkea sosiaalinen status positiivisesti kaikkien maahanmuuttajaryhmien 

evaluaatioihin. Jos maahanmuuttaja pystyy siis osoittamaan korkeaa sosiaalista statusta 

(ks. Johdanto), voidaan häneen suhtautua positiivisemmin kuin maahanmuuttajaan, jonka 

sosiaalinen status on matala. 
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Maahanmuuttajaryhmien sisällä sosiaalisen statuksen vaikutuksessa voi kuitenkin olla 

vaihtelua sukupuolten välillä. Kuuntelutestien tulosten perusteella sosiaalisen statuksen 

vaikutukset jakautuvat nimenomaan niin, että korkeaa sosiaalista statusta pidetään ensi-

sijaisesti maahanmuuttajamiehen kuin -naisen ominaisuutena. Tämä tulee esiin jossain 

muodossa kaikissa maahanmuuttajaryhmissä, mutta erityisesti somali- ja pakistanilais-

naisen kohdalla.  

 

Koska kuvavihje paljastaa informanteille maahanmuuttajan etnisen taustan, asettavat he 

maahanmuuttajat selvään etniseen hierarkiaan ulkoisten ja niihin liitettävien kulttuuristen 

ominaisuuksien perusteella. Vaikka sosiaalisella statuksella on vaikutusta kaikkien maa-

hanmuuttajaryhmien evaluaatioihin, vaikuttaa eräissä maahanmuuttajaryhmissä kulttuu-

rinen stereotypia enemmän kuin toisissa. Vaikka maahanmuuttajan sosiaalinen status vai-

kuttaisi korkealta, ei häntä välttämättä silti pidetä varakkaana tai kouluttautuneena, kuten 

esimerkiksi tässä tutkimuksessa somalimaahanmuuttajia ei mielletä varakkaiksi tai kou-

luttautuneiksi kuvavihjeestä huolimatta.  

 

Tutkimuksessani selvää ainoastaan maahanmuuttajien suomen kielen ja sosiaalisen sta-

tuksen suhdetta ei voida saavuttaa, sillä kuvavihje paljastaa maahanmuuttajan etnisen al-

kuperän. Tieto alkuperästä saattaa vaikuttaa hänestä tehtäviin arvioihin enemmän kuin 

hänen suomen kielensä. Luvussa 5 tarkastelen informanttien ryhmäkeskusteluja, joissa 

arvioidaan kuuntelutestien maahanmuuttajia ja heidän puhumaansa suomen kieltä. 
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5. PIENRYHMÄKESKUSTELUJEN ANALYYSI 

 

Tässä luvussa analysoin pienryhmäkeskusteluja, joissa 4–5 kuuntelutestiin osallistunutta 

informanttia keskustelee keskenään maahanmuuttajien puhenäytteistä. Ryhmäkeskuste-

luista aiemmassa fennistisessä tutkimuksessa olen kertonut luvussa 2.3.1. Pienryhmäkes-

kustelut on järjestetty joulukuussa 2014 heti kuuntelutestin jälkeen. Informantit ovat il-

moittautuneet vapaaehtoisiksi pienryhmäkeskusteluun samalla, kun he ovat ilmoittautu-

neet mukaan tutkimukseen. Olen tallentanut pienryhmäkeskustelut Edirol-nauhurilla ja 

videoinut ne myös videokameralla. Keskusteluja analysoidessani olen käyttänyt pääasi-

assa äänitettyjä keskusteluja, mutta välillä olen käyttänyt myös videoita seuratakseni kes-

kustelun kulkua tarkemmin. 

 

Ensiksi esittelen pienryhmäkeskustelutilanteen kulun sekä keskusteluryhmien A, B ja C 

informantit ja heidän taustaansa. Keskusteluryhmien esittelyn jälkeen jatkan keskustelu-

jen analyysiin. Keskusteluryhmien keskustelun sisällön pohjalta olen valinnut analyysiin 

mukaan viisi maahanamuuttajaa: somalimiehen ja -naisen, iranilaismiehen sekä englan-

tilaismiehen ja yhdysvaltalaisnaisen. Informantit keskustelevat paljon juuri näistä maa-

hanmuuttajista, ja ryhmillä on heistä eriäviä kommentteja ja mielipiteitä, jotka ovat tutki-

muksen kannalta keskeisiä. Etenen analyysissä temaattisesti analysoiden niitä aiheita, 

joista ryhmät monipuolisesti keskustelevat. Jo luvussa 2.3.1. olen puhunut metakielestä, 

sen eri tasoista ja analyysista. Ryhmäkeskusteluissa analyysini keskittyy pääasiassa me-

takieli 1:n ja metakieli 3:n analyysiin (Preston 2004: 75–89). Viittaan analyysissa maa-

hanmuuttajien puhenäytteisiin, jotka ovat litteroituina liitteessä 2. Sekä puhenäytteiden 

että ryhmäkeskustelujen litterointiperiaatteet on esitelty liitteessä 1.  

 

 

5.1. Keskusteluryhmät 

 

Pienryhmäkeskustelun dynamiikan kannalta olisi ollut ihanteellista, jos kaikki ryhmän 

jäsenet olisivat tunteneet toisensa eli olisivat muodostaneet niin sanotun luonnollisen ryh-

män. Tällöin keskustelu olisi voinut ollut rennompaa, luontevampaa ja vähemmän va-

rauksellista kuin ei-luonnollisessa ryhmässä, ja näin on tehty esimerkiksi Vilhulan (2012) 

pro gradu -työssä. Omassa tutkimuksessani informanttien suuren määrän takia kaveripo-

rukoista koostuvan pienryhmäkeskustelun järjestäminen ei kuitenkaan ollut mahdollista. 
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Lisäksi olen halunnut välttää keskustelujen keskittymistä tiettyjen opiskelualojen edusta-

jiin.  

 

Informanteilla on siis ollut tuoreena mielessään juuri kuulemansa puhenäytteet, kun 

olemme siirtyneet luentosalista Oulun yliopiston kirjaston ryhmätyöskentelytilaan pien-

ryhmäkeskustelua varten. Olen ohjeistanut kaikki kolme ryhmää samalla tavalla:  

- Ryhmä kuuntelee puhenäytteitä kannettavalta tietokoneelta. He saavat kuunnella niitä 

niin monta kertaa kuin haluavat ja juuri siinä järjestyksessä kuin haluavat. 

- Keskustelussa ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia, vaan ryhmä on vapaa keskustele-

maan puhenäytteistä haluamallaan tavalla. Kehotan keskustelijoita kuitenkin keskit-

tymään ennemmin siihen, kuinka maahanmuuttajat puhuvat kuin mistä nämä puhuvat. 

- Jos keskustelun aloittaminen tuntuu vaikealta, voi ryhmä käyttää antamiani apukysy-

myksiä (liite 4).  

- Aikarajaa ei ole eikä informanttien tarvitse huolehtia teknisistä laitteista.  

 

Kaikki ryhmät kuuntelevat maahanmuuttajien puhenäytteet samassa järjestyksessä kuin 

kuuntelutestissäkin venäläismiehen puhenäytteestä aloittaen. Puhenäytteet kuunnellaan 

maahanmuuttajasta riippuen yhdestä neljään kertaan: välillä keskustelijat tarvitsevat var-

mistusta kuulemalleen, tai heidän on esimerkiksi vaikea saada puheesta selvää. Seuraa-

vaksi esittelen keskusteluryhmien A, B ja C informantit ja heidän taustansa. Käytän in-

formanteista itse valitsemiani peitenimiä heidän henkilöllisyytensä suojaamiseksi. Tar-

kastelen myös jokaisen keskustelun kulkua ja sille ominaisia piirteitä. 

 

 

5.1.1. Keskusteluryhmä A 

 

A-ryhmässä on neljä informanttia: kaksi naista ja kaksi miestä. 

Anniina on 27-vuotias kirjallisuuden opiskelija. Hänen kotikaupunkinsa on Oulu, jossa 

hän on asunut koko ikänsä. Anniinalla on jonkin verran maahanmuuttajaystäviä tai  

-tuttuja.  

Vilma on 19-vuotias kulttuuriantropologian opiskelija. Myös hän on oululainen ja asunut 

aina Oulussa. Vilmalla on maahanmuuttajaystäviä ja tuttuja.  

Jesse on 21-vuotias fysiikan opiskelija. Hän asuu nykyisin Oulussa, mutta on asunut 

aiemmin Kuusamossa. Jessellä ei juurikaan ole maahanmuuttajaystäviä tai -tuttuja.  
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Matti on 26-vuotias informaatiotutkimuksen opiskelija. Hän asuu nykyisin Oulussa, 

mutta on aiemmin asunut Kurikassa ja Vaasassa. Matilla on maahanmuuttajaystäviä tai -

tuttuja. 

 

Kukaan A-ryhmän infromanteista ei ole asunut ulkomailla. Ainoa ryhmää yhdistävä mie-

lipide, joka nousee esiin asenneskaalojen pohjalta, on se, että maahanmuuttajan puhuma 

suomi on suomea. Muihin ryhmän asenneskaalan vastauksiin voi tutustua liitteessä 38.  

 

A-ryhmän keskustelu kestää noin 40 minuuttia. Keskustelu katkeaa noin 26 minuutin 

kohdalla, kun Edirol-nauhurin muistikortti tulee täyteen. Muistikortin vaihtamisen jäl-

keen keskustelu jatkuu. Ryhmän keskustelu soljuu eteenpäin tasaisen rauhallisesti ilman 

selkeää johtajahahmoa. Vilma ja Jesse keskustelevat paljon ja ehkä hieman aktiivisemmin 

kuin Matti. Anniinakin osallistuu keskusteluun ja esittää omia ajatuksiaan, mutta ei aivan 

yhtä paljon kuin muut kolme.  

 

 

5.1.2. Keskusteluryhmä B 

 

B-ryhmässä on viisi informanttia: kolme naista ja kaksi miestä. 

Krista on 22-vuotias kasvatustieteiden opiskelija. Hän asuu nykyisin Oulussa, mutta on 

asunut aiemmin myös Kuusamossa, Kajaanissa ja Helsingissä. Kristalla ei ole lainkaan 

maahanmuuttajaystäviä tai -tuttuja.  

Petra on 20-vuotias kasvatustieteiden opiskelija. Hän asuu nykyisin Oulussa, mutta on 

asunut aiemmin Jäälissä. Petralla on jonkin verran maahanmuuttajaystäviä tai -tuttuja. 

Krista ja Petra ovat kavereita, ja he ovat ilmoittautuneet yhdessä mukaan tutkimukseen. 

Sonja on 21-vuotias biologian opiskelija. Hän asuu nykyisin Oulussa, mutta on asunut 

aiemmin Kuopiossa ja Torniossa. Myös Sonjalla on jonkin verran maahanmuuttajaystä-

viä tai -tuttuja.  

Timo on 28-vuotias taloustieteiden opiskelija. Hänkin asuu Oulussa, jonne on muuttanut 

Kemistä. Timolla on jonkin verran maahanmuuttajaystäviä tai -tuttuja. 

Kalle on 46-vuotias kirjallisuuden opiskelija. Hän asuu nykyisin Oulussa, mutta on ennen 

sitä ehtinyt asua monilla eri paikkakunnilla Suomessa: Mikkelissä, Hämeenlinnassa, Hel-

singissä, Inarissa ja Jyväskylässä. 
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Kukaan B-ryhmänkään informanteista ei ole asunut ulkomailla. Ryhmää yhdistää mieli-

pide, jonka mukaan kielitaito ei välttämättä kerro ihmisen älykkyydestä. Muut ryhmän 

asenneskaalan vastaukset ovat liitteessä 39.  

 

B-ryhmän keskustelu kestää noin 33 minuuttia. Ryhmä kuuntelee puhenäytteet melko no-

peassa tahdissa. Annettujen keskusteluaiheiden lisäksi ryhmäläiset keskustelevat tutki-

mukseni aiheesta, kuuntelutestistä ja kyselylomakkeesta sekä omista kokemuksistaan yli 

kymmenen minuuttia. Ryhmä pohtii tutkimukseni tarkoitusta ja tutkimusasetelmaa ja pi-

tää tutkimusaihetta (siinä määrin kuin sen käsittävät) erittäin mielenkiintoisena. Ryhmän 

aktiivisimmat keskustelijat ovat Petra, Sonja ja Kalle. Varinkin keskustelun loppupuo-

lella, kun puhenäytteet on kuunneltu ja keskustelu on vapaamuotoista, ottaa Kalle hieman 

keskustelua johtavan roolin: hän kysyy kysymyksiä ja antaa esimerkkejä, jotka liittyvät 

monikulttuurisuuteen, maahanmuuttajiin ja suomen kieleen.  

 

 

5.1.3. Keskusteluryhmä C 

 

C-ryhmässä on viisi informanttia: kaksi naista ja kolme miestä. 

Hertta on 27-vuotias markkinoinnin opiskelija. Hän on oululainen ja asunut aina Ou-

lussa. Lisäksi hän on ollut opiskelijavaihdossa Saksassa 5 kuukautta. Hertalla ei juurikaan 

ole maahanmuuttajaystäviä eikä -tuttuja. 

Maisa on 24-vuotias hammaslääketieteen opiskelija. Hän asuu nykyisin Oulussa, mutta 

on asunut aiemmin Teuvalla ja Ilmajoella. Maisalla on jonkin verran maahanmuuttajays-

täviä tai -tuttuja. 

Tuukka on 22-vuotias fysiikan opiskelija. Hän asuu nykyisin Oulussa, jonne on muutta-

nut Ylivieskasta. Myös Tuukalla on jonkin verran maahanmuuttajaystäviä tai  

-tuttuja.  

Miika on 38-vuotias sähkötekniikan opiskelija. Hän asuu nykyisin Oulussa, jonne on 

muuttanut Kokkolasta. Miikalla on maahanmuuttajaystäviä ja -tuttuja.  

Jussi on 60-vuotias tietotekniikan opiskelija. Hän asuu nykyisin Oulussa, mutta on asunut 

myös Merijärvellä, Raahessa, Vantaalla ja Kajaanissa. Lisäksi Jussi on asunut Englan-

nissa noin kaksi vuotta. Jussilla on maahanmuuttajaystäviä tai -tuttuja.  
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Mikään asenneskaalan väittämistä ei yhdistä kaikki ryhmän jäseniä täysin. Tämän ryh-

män informantit ovat kuitenkin melko samanmielisiä monista väittämistä, kuten liitteestä 

40 ilmenee.  

 

Ryhmän keskustelu kestää noin 47 minuuttia, josta ryhmä käyttää noin 36 minuuttia pu-

henäytteiden kuuntelemiseen ja niistä keskustelemiseen. Loput noin kymmenen minuut-

tia myös C-ryhmä keskustelee B-ryhmän tavoin tutkimuksen aiheesta ja suomen kielestä 

omien kokemuksiensa pohjalta. C-ryhmä kuitenkin kokee, että heistä olisi mielenkiintoi-

sempaa kuunnella maahanmuuttajien puhuman suomen sijaan lähialueiden (Ruotsin, Kar-

jalan) suomea tai jopa amerikansuomalaisten puhetta taikka suomen aluemurteita.  

 

C-ryhmässä erityisesti Hertta ja Tuukka ovat aktiivisia keskustelijoita, samoin Jussi ja 

Maisa. Miika jättäytyy keskustelussa hieman taka-alalle. Erityisesti Hertan roolia keskus-

telussa voisi kuvailla asiantuntijamaiseksi: hän on hyvin varma omista arvioistaan ja saa-

kin muut keskustelijat usein puolelleen. On kuitenkin täysin toinen asia, ovatko Hertan 

keskusteluissa esittämät kommentit aivan niin paikkansa pitäviä kuin hän itse uskoo ja 

saattaa saada muutkin uskomaan.  

 

 

5.2. Maahanmuuttajan lähtöalue 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen, millä perustein informantit tekevät päätelmiä maahanmuut-

tajien lähtöalueista. Analyysi siis syventää aiemmin esitettyjä tuloksia siitä, miten hyvin 

lähtöalue yleensätunnistetaan.  

 

Vaikka äidinkielen tai lähtömaan tunnistaminen vieraan aksentin perusteella on melko 

haasteellista, tunnistavat pienryhmien keskustelijat kuulemiensa puhujien lähtöalueen tai 

äidinkielen yllättävän hyvin. Tätä saattaa selittää se, että mukana on lähialueiden maa-

hanmuuttajia, englanninkielisiä sekä suurien maahanmuuttajaryhmien edustajia (Boyd 

2004: 430). Tietysti B- ja C-ryhmillä on myös kuvavihje apunaan, mutta kuten olen jo 

kuuntelutestien kohdalla osoittanut, kuvavihjekään ei välttämättä auta informanttia päät-

telemään puhujan oikeaa lähtömaata tai äidinkieltä.  
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Keskustelijat tunnistavat hyvin muun muassa venäläisnaisen, somalimiehen, iranilaismie-

hen ja englanninkielisten maahanmuuttajien lähtöalueen tai äidinkielen. Esimerkeissä 1 

ja 2 A-ryhmä käy keskustelua somalimiehen taustasta.  

 

Esim. 1. Somalimies (A-ryhmä) 

01 VILMA hmm (.) musta kuulosti vähä (.) mulla oli monta somalialaista 

02 luokkakaveria [ni kuulosti vähä samalta puhe että. 

03 JESSE  [aha 

04 JESSE joo 

05 MATTI  joo 

06 VILMA en tiiä mikä siinä oli mutta joku vaaŋ kuulosti 

07 MATTI  no joo siis (.) heil on se oma kieli [niin aika samaan tapaan että 

08 VILMA              [nii 

09 MATTI toihan on joko Somalia tai sitten Lähi-itä että 

 

Esim.2. Somalimies (A-ryhmä) 

01 VILMA  ja sit tulee ehkä mieleen tämä mikä se on se juontaja se Jusu (.) se Ylelläv 

02 vissii on se 

03 MATTI joo 

04 VILMA mikä on se eiku Husu ää se oli joku 

05 no tiiätte kuiteŋkin sen naaman ja 

06 JESSE joo joo 

07 VILMA mikä kuiteŋki (.) ni vähäs saman ni vähäs samaŋ kuulone ehkä 

08 JESSE  hmm 

 

A-ryhmässä keskustelijat tunnistavat somalimiehen melko vaivattomasti somalialaiseksi. 

Vilmalla on ollut koulussa somalialaisia luokkakavereita, minkä perusteella hän yhdistää 

puhetavan somalialaiseen henkilöön. Jesse ja Matti ilmaisevat samanmielisyyttä dialo-

gipartikkeleilla aha, joo ja niin (VISK § 798). Puhujan lähtöalueen tunnistamista helpot-

taa vielä se, että Vilma mielestä puhujan puhetapa muistuttaa radiojuontaja ja mediaper-

soona Abdirahim ”Husu” Husseinin puhetta. Matti ja Jesse yhtyvät Vilman näkemykseen.  

 

On melkein yllättävää, kuinka helposti A-ryhmä tunnistaa somalimiehen somalialaiseksi. 

Boydin tutkimuksessa (2004) vain noin kolme prosenttia kuuntelijoista tunnisti somali-

taustaisen opettajan somalinkieliseksi (Boyd 2004: 431). B-ryhmä taas ei pitäisi somali-

miestä afrikkalaisena pelkän puheen perusteella, mutta kuva (liite 30) antaa heille varman 

vihjeen puhujan taustasta. C-ryhmä taas uskoo miehen olevan somalialainen tai etiopia-

lainen pakolainen. C-ryhmän Miikan mielestä miehen puhe on pehmeää ja pyöreää ja 

siitä tulee afrikkalainen tausta mieleen. Kansanlingvistisen sanakirja mukaan murteen-

tutkimuksessa pehmeäksi kuvailtu puhetapa eroaa kovasta ja töksähtelevästä, ja sitä saa-

tetaan pitää jopa kuvaavana adjektiivina miellyttävälle tai kauniille puhetavalle. Pyöreä 

puhetapaa on kuvailtu myös venyväksi, mikä voisi sopia hyvin kuvaamaan somalimiehen 
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puhenäytettä (liite 2). (Mielikäinen & Palander 2014b: pehmeä, pyöreä.) Pennasen tutki-

muksessa (2008) somalialaissyntyinen puhuja tunnistettiin afrikkalaiseksi 24 % varmuu-

della ja tätä perusteltiin muun muassa pehmeällä äänellä (Pennanen 2008: 49).  

 

Iranilaismiestä ei yhdessäkään ryhmässä nimetä iranilaiseksi, mutta ryhmäläiset pohtivat, 

voisiko mies olla kotoisin esimerkiksi Lähi-idästä tai Turkista.  

 

Esim. 3. Iranilaismies (A-ryhmä) 

01 VILMA luulen et toi on jostain jostain ehkä E- Etelä-Euroopastat tait Turkista taij jostain.  

02 ((puhe muuttuu kuiskaukseksi)) (1.5) ehkä Turkista (.) sillä oli semmonen hassu niiŋku  

03 (0.5)         [kurkkuärrä 

04 JESSE semmonev vähä niiŋku [ku-kurkkuärrä 

05 VILMA joo nii oli? 

 

Esim 4. Iranilaismies (B-ryhmä) 

01 KALLE ton taisiŋ kirjottaakin siihem pal- tai siihev viivoille että (.) jos niiŋku äänem perusteella 

02 tää ois niiŋku turkkilainem pizzam (.) paistaja, 

 

A-ryhmä kuuntelee iranilaismiehen puhenäytteen heti kaksi kertaa peräkkäin, sillä heidän 

mielestään siitä on vaikea saada selvää. Kahden kuuntelukerran perusteella he tekevät 

päätelmän, että mies voisi olla ehkä ennemmin kotoisin Turkista tai Lähi-idästä kuin 

Etelä-Euroopasta. Tätä he perustelevat miehen puheessa kuuluvalla kurkkuärrällä. Esi-

merkissä 4 B-ryhmä tituleeraa iranilaismiestä turkkilaiseksi pizzanpaistajaksi, mikä vah-

vistaa oletusta Lähi-idästä miehen lähtöalueena. Myös A-ryhmä olettaa myöhemmin, että 

iranilaismies voisi työskennellä pizzeriassa. Tarkastelen ammattiteemaa tarkemmin lu-

vussa 5.3. 

 

Boydin (2004) tutkimuksessa 20 prosenttia vastaajista tunnisti persiaa puhuvan naisen 

persiankieliseksi (Boyd 2004: 431), mutta Leinosen tutkimuksessa (2015) vain yksi kol-

mestatoista arabianpuhujan arabiankieliseksi (Leinonen 2015: 110). Iranilaismiehen pai-

kantaminen Lähi-itään tapahtuu todennäköisesti pizzeriatyöntekijämielikuvan ansiosta: 

vuonna 2014 Suomen maahanmuuttajayrittäjistä 23 % oli kotoisin Lähi-idästä tai Pohjois-

Afrikasta (Tilastokeskus 2015), ja moni keskustelijoistakin lienee asioinut etnisessä ra-

vintolassa tai pizzeriassa. Pohjois-Pohjanmaalla maahanmuuttajataustaisten yrittäjien 

määrä on vuonna 2012 ollut 355 (Bloigu 2014: 27).  

 

Siinä missä A- ja B-ryhmät pohtivat, että iranilaismies voisi olla kotoisin Lähi-idästä, 

lähtee C-ryhmä keskustelussa liikkeelle aivan eri alueelta. Esimerkissä 5 ryhmä pohtii, 
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mistä iranilaismies voisi olla kotoisin. Kuvan ja puheen perusteella ryhmä arvioi miehen 

olevan joko eteläeurooppalainen tai eteläamerikkalainen. Erityisesti Hertta kannattaa jäl-

kimmäistä vaihtoehtoa. 

 

Esim. 5. Iranilaismies (C-ryhmä) 

01 HERTTA mä veikkaisin Etelä-Amerikkaa ja että espanja ois hänen äidiŋkielensä, 

02 TUUKKA niin tämä tämä oli justiiŋ kyllä (.) sev voi olla niiŋkut tämmönen eteläamerikkalainen 

03 espanjan [(- -). 

04 JUSSI brasilian (- -) 

05–10 poistettu ((ryhmä kuuntelee puhenäytteen uudestaan)) 

11 TUUKKA tuossa tuo painotus @puitaa@? ((ääntää nasaalisti)) 

12 MAISA hmm 

13 TUUKKA se on semmonen (.) mikä viestis niiŋkö espanjasta portugalista, 

14 JUSSI kyl. 

15 MAISA hmm (.) jhoo ((kuiskaten)) 

16 HERTTA ja kun hän toisti vielä sen joutsen? (.) et oliko hän joutunu harjottelee sitä ässän lau- 

17 sumist suomalaisittain et eiks espanjassa oo se ässä semmonev vähä niiŋku /θ/ (.) /θ/ 
18 lausutaan tai se jää jää tota (.) ei oon niiŋ kirkassointune, 

 

Heti rivillä 1 Hertta kertoo muulle ryhmälle, että hänen mielestään iranilaismies on ko-

toisin Etelä-Amerikasta. Tuukka yhtyy Hertan ajatukseen, ja ryhmäläiset ovatkin kuule-

vinaan miehen puheessa espanjan tai portugalin vivahteita. He jäävät erityisesti pohti-

maan iranilaismiehen tapaa lausua ja painottaa yksittäisiä sanoja: puitaa ja joutsen, mikä 

vahvistaa heidän oletustaan miehen espanjakielisyydestä. Hertta esittää ryhmälle tietä-

myksensä espanjan kielen s:n lausumisesta, jota ryhmä ei kyseenalaista, vaikka tieto on-

kin virheellinen. Espanjassa s on nimittäin soinniton alveolaarinen frikatiivi, joka ääntyy 

aivan kuten suomessakin. Hertta sekoittaa sen lausumisen todennäköisesti z:n ja c:n lau-

sumiseen tietyissä asemissa. Tällöin ääntöasuna on soinniton interdentaalinen frikatiivi 

/θ/. (Sarlin 2010: 53–54.) 

 

Kuten olen maininnut jo luvussa kolme, informantit tunnistavat englanninkieliset puhujat 

melko hyvin, mitä voikin pitää odotuksenmukaisena, vaikka äidinkielen tunnistaminen 

puheesta voi muuten olla melko haasteellista (Boyd 2004: 430–431). Kuuntelutestissä 

informanteistani 53 % tunnistaa englantilaismiehen ja 58 % yhdysvaltalaisnaisen englan-

ninkieliseksi. Sama pätee myös pienryhmäkeskusteluissa: englantilaismiestä ja yhdysval-

talaisnainen pidetään ryhmissä lähes poikkeuksetta englanninkielisinä. Vaihtelua esiintyy 

kuitenkin siinä, pitävätkö keskustelijat maahanmuuttajia britannialaisina, amerikkalaisina 

vai kenties australialaisina. Muita vaihtoehtoja lähtömaiksi ovat muun muassa Ruotsi ja 

Venäjä. Englanninkielisen puhujan tunnistamisessa on kuitenkin aiemmassa tutkimuk-

sessa esiintynyt vaihtelua, sillä esimerkiksi Pennasen (2008) tutkimuksessa ainoastaan 21 
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% informanteista tunnistaa englantilaissyntyisen puhujan englanninkieliseksi (Pennanen 

2008: 41). Myös Leinosen tutkimuksessa (2015) tunnistaminen on heikkoa, sillä vain yksi 

informantti kolmestatoista tunnistaa englanninkielisen puhujan äidinkielen (Leinonen 

2015: 110).  

 

Esim. 6. Englantilaismies (A-ryhmä) 

01 VILMA se kuulostaav vähä joltain eurooppalaiselta. 

02 JESSE (.) puhu ainakik kohtuu hyvin. 

03 VILMA nii. 

04 JESSE ((rykäisy)) 

05 VILMA saattaa se ehkäj jopa olla niiŋko (.) joku (.) pohjoismaalaine (.) koska sil on aika selkee 

06 täs sellanen niiŋku se on. (.) de- jat toisaalta sek käytti paljon niiŋku se on ja niiŋku  

07 det är-tyyppistä.  

08 ANNIINA mää kans arvioisin tosta että Länsi-Euroopasta. 

 

Esim. 7. Englantilaismies (C-ryhmä) 

01 TUUKKA mitem mä oisin tästä aatellu et sil on niiŋku eŋŋlanti äidiŋkielenä (.) 

02 thauko? oli vähän sellanen, 

03 HERTTA hmm (0.5) jeŋkki, 

04 TUUKKA jeŋkki jeŋkkiä mää veikkasiŋ kyllä itsekin, 

 

Esim. 8. Englantilaismies (B-ryhmä) 

01 TIMO hyviv valkoihoselta kuulosti  

02 SONJA [nii kuulosti? 

 

Esimerkkien 6–8 perusteella englantilaismies on keskustelijoiden mielestä länsimaalai-

nen ja kaikkein todennäköisimmin englanninkielinen. A-ryhmässä Vilma perustelee ole-

tuksensa englantilaismiehen eurooppalaisuudesta tai pohjoismaalaisuudesta tämän käyt-

tämän se on -rakenteen perusteella, jonka hän tunnistaa vastaavaksi kuin ruotsin det är -

rakenteen. Myös Anniinan mielestä englantilaismies voisi olla kotoisin Länsi-Euroo-

pasta, ja Jessen mielestä englantilaismies puhuu suomea kohtuu hyvin. 

 

C-ryhmässä Tuukka arvioi englantilaismiehen äidinkieleksi englannin ääntämyksen pe-

rusteella: Tuukka kuulee miehen lausuvan sananalkuisen t:n soinnittomana dentaalisena 

frikatiivina /θ/. C-ryhmässä Tuukka ja Hertta eivät pidä englantilaismiestä englantilaisena 

vaan jenkkinä eli yhdysvaltalaisena. 

 

Sekä B- että C-ryhmissä oletus englantilaismiehen länsimaalaisuudesta perustuu puhe-

näytteen ja kuvavihjeen luomaan kokonaisuuteen. Mielenkiintoista onkin se, että esimer-

kissä 8 Timo sanoo, kuinka englantilaismies kuulostaa hänen mielestään hyvin valkoihoi-

selta. Yhdysvaltalaisten tutkimusten mukaan (muun muassa Baugh 1996; Purnell, Idsadri 
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& Baugh 1999) amerikanenglannin puhujat pystyvät jossain määrin tekemään päätelmiä 

puhujan etnisyydestä tämän puheen sanaston, rakenteen ja foneettisten ominaisuuksien 

perusteella, sillä lähtökohtaisesti päätelmien perustana on kuulijan havainto puheen stan-

dardiudesta. Karkeasti jaotellen valkoisia amerikkalaisia voidaan pitää standardienglan-

nin puhujina ja afroamerikkalaisia ei-standardimuoto AAVEn (African-American Verna-

cular English) puhujina (Baugh 1996: 169–172). Myös englantia toisena kielenään puhu-

vat (jollaisena laveasti ajatellen Timoakin voidaan pitää) pystyvät havaitsemaan näitä 

eroja, mutta heidän arvionsa puhujan etnisyydestä ovat paljon kärjistyneempiä kuin äi-

dinkielisten puhujien (Baugh 1996: 178–180). On hyvin mahdollista, että englantilais-

mies kuulostaa Timon mielestä hyvin valkoihoiselta juuri edelle esittämistäni syistä: Mie-

hen puhe on rauhallista, eikä siinä esiinny englannin tai suomen kielelle vieraita äänteitä. 

Siinä ei myöskään epäröinnistä huolimatta ole juurikaan kielioppivirheitä (liite 2), eli sitä 

voi pitää melko lähellä standardin suomen ja mahdollisesti myös standardin englannin 

ääntämystapaa.  

 

Kaikki kuunteluryhmät mainitsevat heti yhdysvaltalaisnaisen puhenäytteen kuunneltuaan 

sateenvarjo-sanassa kuuluvan medioalveolaarisen /ř/-foneemin ja jäljittelevät sitä.  

 

Esim. 9. Yhdysvaltalaisnainen (A-ryhmä) 

01 VILMA hm £sateenvařjo£ [((naurahduksia))  

02 JESSE   [hmmm 

03 VILMA aika (2.5) £paljastava£ ((naurahdus)) (1.0) [hmm. 

04 JESSE            [tota. 

05 VILMA ainakim mulla tulee mieleen että eŋŋlanniŋkielinen. 

06 JESSE ((nielaisu)) sama (.) missä muussa kielessä on noim pehmeä ärrä, 

 

Esim. 10. Yhdysvaltalaisnainen (C-ryhmä) 

01 TUUKKA (1.0) toisaalta olis sellanev venäläinen (.) eh- -nja (.) semmosia ääniä, 

02 MIIKA joo olis siellä. 

03 MAISA [jaa? (0.5)            aah. 

04 JUSSI   [mullakit tuliv venäläinem mieleen hänestä 

 

Esimerkissä medioalveolaarinen /ř/-foneemi paljastaa Vilman mukaan puhujan englan-

ninkieliseksi. Jesse on Vilman kanssa samaa mieltä. Juuri sateenvařjoa pidetäänkin kai-

kissa ryhmissä englanninkielisyyden paljastajana, vaikka esimerkissä 10 varsinkin Jussi 

ja Tuukka kuulevat puheessa myös venäläisen aksentin. Yhdysvaltalaisnaisen /ř/:ssä on 

myös jotain huvittavaa, sillä sen jäljittelyyn, jopa imitoimiseen ja huomioimiseen liittyy 

nauramista ja huvittuneisuutta. Myös puheen imitointia voidaan pitää metakielen ensim-
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mäisenä tasona, sillä se vaatii, että imitoija kiinnittää tarkasti huomiota imitoimaansa kie-

lenpiirteeseen. Lisäksi imitointi edellyttää, että imitointia edeltää keskustelu tai ryhmän 

jakama ”yleistieto” tietynlaisen varieteetin puhujista. (Niedzielski & Preston 2003: 306.) 

Keskustelijoilla on selkeästi jaettu käsitys siitä, ketkä voivat lausua sateenvarjon /sateen-

vařjo/, ja heillä voi olla myös kokemusta siitä, kuinka englanninkieliset ääntävät suomea. 

Monet Pennasen (2008) informantit tunnistavat englantilaissyntyisen puhuja juuri siksi, 

että heillä on aiempaa kokemusta englanninkielisten suomen kielen aksentista (Pennanen 

2008: 41).  

 

 

5.3. Varakkuus, koulutus ja ammatti 

 

Pienryhmät perustavat arvionsa maahanmuuttajien varakkuudesta, koulutustasosta ja am-

matista monien eri osa-alueiden varaan. Tässä luvussa tarkastelen pääasiassa sitä, kuinka 

arviot varakkuudesta ja koulutustasosta ja niiden perusteella ammatista jakautuvat eri 

maahanmuuttajaryhmien välillä. Esimerkiksi puheen ymmärrettävyys on yksi niistä ele-

menteistä, joilla on vaikutuksensa tämän luvun teemoihin, mutta koska ymmärrettävyy-

dellä on vaikutuksia muihinkin tämän tutkimuksen tuloksiin, tarkastelen sitä itsenäisesti 

luvussa 5.5.  

 

Koska keskustelijoiden arviot maahanmuuttajien varakkuudesta, koulutuksesta ja amma-

tista muodostavat selkeän hierarkkisen jatkumon, esittelen ne seuraavaksi tässä järjestyk-

sessä alhaalta ylöspäin. Hierarkia muistuttaa sitä etnistä hierarkiaa, johon suomalaiset jär-

jestävät eri taustaiset maahanmuuttajat (Jaakkola 2009: 69–70), ja se noudattaa myös sitä 

varakkuuden ja koulutuksen hierarkiaa, johon kuuntelutestiryhmät A, B ja C ovat maa-

hanmuuttajaryhmät järjestäneet luvun 3 tulosten perusteella (ks. s. 43–45).  
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5.3.1. Somalinainen 

 

Somalinainen evaluoidaan keskusteluryhmissä kaikkein heikoiten koulutuksen, varak-

kuuden ja työn osa-alueilla. Esimerkeissä 11–13 A- ja B-ryhmät pohtivat somalinaisen 

koulutusta ja varallisuutta.  

 

Esim. 11. Somalinainen (A-ryhmä) 

01 ANNIINA seŋ kuuli sen etteiv varmaan oo opiskelutaustaa (.) juurikaan  

02 ((myönnyttelyjä)) 

03 JESSE totta 

04 ANNIINA ennemmiŋkis sitten elämäm myötä asumisem myötä 

05 VILMA hmm 

06 MATTI nii 

07 ANNIINA ympäristön tuomaa (.) kielitaitoa 

 

Esim. 12. Somalinen (A-ryhmä) 

01 ANNIINA kotona ollut tai kotona lapsia hoitanut tai perhettä [hoitanut (.) heŋkilö. 

02 JESSE                   [nii 

03 VILMA     [nii 

04 JESSE määkiv vähän aatteleŋ koska (.) tuolla kielitaiolla on aika haŋkala (.)  

05 kuiteŋkaa (.) 

06 ANNIINA mutta perheelliseks ainaki hänet arvioisin, 

07–12 poistettu 

13 ANNIINA mielikuvia sitten tulee et ehkä (.) kuiteŋkiv vähempi (.) vähempi  

14 varakkuutta tai varallisuutta arvioisin. 

 

Esim. 13. Somalinainen (B-ryhmä) 

01 SONJA mä aattelen että ei hirveäv varakas eikä t- työssäkäyvä (.) ainakaan niiŋku  

02 semmosessa missä joutuu hirveenä kieltäk käyttää ja sitte ni tuota ei  

03 koulutettu (.) mutta sillee että just joutuu käyttää tämmösissä niiŋku (2.0) no  

04 semmosissa pakollis- just asiakaspalvelutil- tai niiŋku paŋkissa tai jossai  

05 missä joutuu käymää. 

06 PETRA  nii 

 

Sekä A- että B-ryhmissä somalinaista pidetään melko kouluttamattomana ja vähävarai-

sena, A-ryhmässä myös perheellisenä. Anniinan ja Sonjan ajatusten taustalta paljastuu 

heidän mielestään somalinaisen heikosta kielitaidosta alkava päättelyketju:  

1. Somalinaisen suomen kielen taito on heikko. 

2. Koska somalinaisen suomen kielen taito on heikko, hän ei voi olla kovin kouluttautu-

nut. 

3. Koska somalinaisen suomen kielen taito on heikko, hän ei voi olla työssäkäyvä, sillä 

hänen kielitaitonsa ei riitä suomeksi työskentelemiseen. 

4. Koska somalinainen ei ole työssäkäyvä, hän on todennäköisesti kotona ja todennäköi-

sesti hoitaa kotona lapsiaan tai perhettään. 
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On tietysti myös mahdollista, että heikon kielitaidon sijaan kaikkien oletusten alkuna ovat 

somalinaisen etninen tausta ja Anniinan ja Sonja kulttuuriset stereotypiat somalinaisista. 

On nimittäin hyvin tyypillistä, että maahanmuuttajanaisia tarkastellaan perinteisten suku-

puoliroolien mukaan äiteinä ja vaimoina sen sijaan, että heidät ajateltaisiin työvoimana 

(Joronen 2007: 285). Riippumatta siitä, onko kyseessä heikko suomen kielen taito vai 

somalinaisten perinteinen sukupuolirooli, eivät A- eivätkä B-ryhmä pidä naista koulut-

tautuneena, varakkaana taikka työssäkäyvänä.   

 

 

5.3.2. Somalimies 

 

Somalimiestä evaluoidaan hänen puhumansa suomen perusteella jonkin verran positiivi-

semmin kuin somalinaista. Esimerkeissä 14 ja 15 B- ja C-ryhmien keskustelijat pohtivat 

somalimiehen koulutustaustaa. 

 

Esim. 14. Somalimies (B-ryhmä) 

01 SONJA semmonen että ei niiŋkuv välttämättä (.) koulutettu mutta kuiteŋkin niiŋku  

02 joŋki aikaa Suomessa asunu (.) tai kieltä käyttäny, 

 

Esim.15. Somalimies (C-ryhmä) 

01 TUUKKA ehkä ehkä semmonen kouluttamatoŋ kuva jäi mulle ainakin 

02 MAISA joo, 

03 JUSSI hän häv varmasti on saanut suomeŋ kieleŋ koulutusta (.) koska hän  

04 näyttäisi pakolaiseltak kun hän on tota (.) afrikkalainen selkeestikin. 

05 ja 06 poistettu. 

07 HERTTA vähän samallainem mielikuva tuli (.) sekä tuosta hyvin epävarmasta  

08 sanoja hakevasta puheesta sitten ehkä tosta olemuksesta että (.) hän hän  

09 ei ehkä oo a- ollut kovin lempeä tausta [että ei 

10 JUSSI                [jhoo 

11 HERTTA ei välttämättä oo koulutusta eikä varakkuutta, 

12 JUSSI kyllä. 

 

Aiemmin keskustelussa Sonja on todennut, että hänestä on vaikeaa arvioida puhujien va-

rallisuutta tai koulutusta, eikä hän oikeastaan haluaisikaan. Kuitenkin esimerkissä 11 

Sonja tekee somalimiehen puhuman suomen perusteella päätelmän tämän koulutustasosta 

toteamalla, että hänelle tulee mielikuva, jonka mukaan somalimies ei välttämättä ole kou-

lutettu.  

 

Näkemys somalimiehestä vähävaraisena henkilönä yhdistää osittain B- ja C-ryhmiä. Esi-

merkissä 15 Tuukalle jää somalimiehestä kouluttamaton kuva, Jussin mielestä tämä näyt-
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tää pakolaiselta ja Hertta veikkaa, ettei miehellä ole välttämättä koulutusta eikä varalli-

suutta. Hertta kuvaa somalimiehen puhetta epävarmaksi ja sanoja hakevaksi, mikä toden-

näköisesti vaikuttaa arvioon. C-ryhmän keskustelusta on mahdollista löytää metakielen 

kolmannen tason näkemys siitä, että pakolainen ei ole kouluttautunut (Preston 2004: 

86–87). Ainoastaan A-ryhmässä nähdään mahdollisuus, että somalimies voisi olla kor-

keakoulutettu (insinööri) huolimatta siitä, että he tunnistavat miehen tämän aksentin pe-

rusteella somaliksi.  

 

 

5.3.3. Iranilaismies 

 

Alkaessaan kuunnella iranilaismiehen puhenäytettä B-ryhmän keskustelijat toteavat, että 

kuvalla, jossa on lääkärintakkiin pukeutunut mies (liite 30), on vaikutusta kuuntelutehtä-

vään. Lisäkuuntelu vaikuttaa vielä vahvistavan tätä mielipidettä, kuten esimerkistä 16 käy 

ilmi: 

 

Esim 16 Iranilaismies (B-ryhmä) 

01 KALLE ton taisiŋ kirjottaakin siihem pal- tai siihev viivoille että (.) jos niiŋku äänem perusteella 

02 tää ois niiŋku turkkilainem pizzam (.) [paistaja  

03 SONJA         [joo?  

04 KALLE mutta [sitteŋ kuk kattoo kuvaa nit tää on niiŋku intialaineŋ koulutettu lääkäri, 

05 PETRA           [sitten yhtäkkiä toi kuva? (.) oŋkit tuota niin työtakki päällä. 

06–08 poistettu. ((myönnyttelyä)) 

09 SONJA joo (.) mul oli ihas sama. 

10 PETRA nij jos ois kuullup pelkän tom [puheen nis se ois heti et njaa ei täst saa mittääs selvää  

11 SONJA                            [hmm 

12 KALLE                     [hmm 

13 PETRA ja mitähän tämäkit tässä solkottaa mutta sitteŋ ku oli toi [kuva ni ko- koitti heti  

14 SONJA                            [hmm 

15 PETRA jo £eri asenteella£ kuunteli. 

 

Kalle toteaa heti kuuntelemisen jälkeen, että hänen mielestään puhe ja kuva ovat keske-

nään ristiriidassa: puheen perusteella iranilaismies vaikuttaa turkkilaiselta pizzanpaista-

jalta ja kuvan perusteella koulutetulta intialaiselta lääkäriltä. Petra on Kallen kanssa sa-

maa mieltä ja huomaa, että kuvan vuoksi hän kuunteli puhetta eri asenteella, kuin jos olisi 

kuullut pelkän puheen. Pelkästä puheesta olisi hänen mukaansa ollut helppo ajatella, ettei 

siitä saa mittään selvää, että mitähän tämäkin tässä solkottaa. Oletus iranilaismiehen kor-

keasta koulutuksesta auttaa siis B-ryhmää ymmärtämään tämän puhetta. 
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Esimerkissä 16 B-ryhmä lähtee jo pohtimaan iranilaismiehen koulutusta ja työtä vertaile-

malla pizzanpaistajan ja lääkärin mahdollisuutta keskenään. A- ja B-ryhmät jatkavat poh-

dintaa esimerkeissä 17 ja 18.  

 

Esim. 17 Iranilaismies (A-ryhmä)  

01 VILMA sekiv voi se työ olla niin (.) riippua että (.) missä on töissä esimerkiks se  

02 venäläinen nainen tai olikoha nyv venänäläinev vai mikä ni ((henkäys)) se  

03 kuulosti kuiteŋkis siltä ku se ois jo niiŋkub bisneselämässä ja semmosta  

04 niiŋku et sil om paljon suomalaisia työkavereita et voihan ollas siltit töissä  

05 mut ei silti ehkä suomea tuu [käytettyäs siinä. 

06 JESSE      [nii totta. 

07 VILMA näin niiŋkus stereotyyppisestij jos ov vaikka pizzeriassa (.) £pizzeriassa£  

08 ((naurua)) £ni ei siellä kei- keittiöm puolella välttämättä tuu sitä£ mut  

09 että jos ajatellaan näis stereotyyppisesti että. 

10 ANNIINA tietotyötä ei välttämättä vielä. 

 

Esim. 18 Iranilaismies (B-ryhmä) 

01 SONJA mutta taas sieltä tuli semmosia erikoisia sanoja (.) näitä ei pitäny ((naurahdus)) 

02 kuunnella mutta joutsen  

03 PETRA £niii£ aivan. 

04 KALLE [hmm 

05 SONJA [ja semmosia ni vähän sillee että (.) että ei niitä nyt joka jantteri ossaa  

06 [sanoa (.) joka £pizzanpyörittäjä sanoa£ että joutsen ((naurua)) 

07 PETRA [ei joka arkikeskustelussa tarttee (.) niin.  

 

Esimerkissä 17 Vilma vertaa iranilaismiehen puhetta ryhmän aiemmin kuunteleman ve-

näläisnaisen puheeseen. Hänen mukaansa venäläisnainen kuulostaa siltä, että hän käyttää 

suomea työssään, mutta selkeästi Vilmalle ei synny vastaavaa ajatusta iranilaismiehen 

puhumasta suomesta. Riveillä 7–9 Vilma ehdottaakin, että iranilaismies voisi työsken-

nellä vaikka pizzeriassa. Vilma tunnistaa kommenttista stereotyyppisyyden, mikä aiheut-

taakin hänessä naurua ja huvittuneisuutta.  

 

Kun somalinaisen kohdalla A-ryhmä pitää sanaston yksinkertaisuutta mahdollisena 

merkkinä kouluttamattomuudesta, tulkitsee B-ryhmä sanaston esimerkissä 18 osoituk-

sena henkilön kouluttautuneisuudesta. Sonja nimittäin toteaa, että puhenäyte sisältää eri-

koisia sanoja, joita aivan joka jantteri ei ossaa tai joka pizzanpyörittäjä ei osaa sanoa. 

Petra on samaa mieltä, sillä iranilaismiehen käyttämää sanastoa ei hänen mukaansa tarvita 

arkikeskustelussa. Ryhmässä selkeästi kumpuaa ajatus siitä, että pizzeriatyöntekijöiden 

kielitaito ei ole kovin hyvä ja että korkeasti koulutettu ulkomaalainen voi osata abstrak-

timpaa suomen sanastoa kuin kouluttamattomampi ulkomaalainen, vaikkei kielitaito oli-

sikaan vielä kovin hyvä. 
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Sekä A- että B-ryhmä siis arvelee, että iranilaismies voisi olla töissä pizzeriassa. Toisaalta 

kumpikin ryhmä päätyy esimerkeissä 19 ja 20 pohtimaan myös sitä, ettei iranilaismiehen 

suomen kielen taito välttämättä kerro yhtään mitään miehen koulutuksesta tai työstä.  

 

Esim. 19 Iranilaismies (A-ryhmä) 

01 VILMA  (- -) ja se ei se s- suomeŋ kielen taito välttämättä kerro yhtään siitä  

02 [kuiŋka kouluttautunut on. 

03 JESSE [ei tieteŋkään.(2.5) 

04 VILMA tieteŋkis siitä tulee ehkä semmone olo no et jos joku on ((henkäys)) opiskellu hyvin  

05 suomea nis se oŋ koulutautunut. (.) [tai ehkä. 

06 JESSE           [tai ainaki ollu niim pitkään Suomessa et oŋ kerinny 

07 saaha [työpaikan  

 

Esim. 20 Iranilaismies (B-ryhmä) 

01 KALLE mut se (.) kum miettii niiŋku näitä kahta (.) se ykkönen ((venäläismies)) ja sitten tää  

02 ((paperinrapinaa)) periaatteessa koulutettuja heŋkilöitä miesheŋkilöitä ni ne ov  

03 varmaan tai siis (.) tai (0.5) ikääŋkuin he elää eŋŋlanniŋkielisessä ympäristössä  

04 vaikka oŋkis Suomessa. 

05–07 poistettu. 

08 SONJA ku tämäkiv voi ihan hyvä olla jossain tutkimuslaitoksessa tai jossain [töissä. 

09 KALLE         [hmm 

10 PETRA nii 

11–13 poistettu. 

14 PETRA eihän se välttämättä suomee tarttee töissä sitte ei olleŋkaa. 

 

Vaikka A-ryhmässä Vilma toteaa, ettei iranilaismiehen suomen kielen taito välttämättä 

kerro mitään tämän koulutuksesta, tulee hänelle sellainen olo, että hyvin suomea opiskel-

lut henkilö on myös kouluttautunut. B-ryhmässä Kalle olettaa, että iranilaismies on kou-

lutettu henkilö, joka työskentelee täysin englanninkielisessä ympäristössä. Sonja ja Petra 

ovat samaa mieltä: rivillä 8 Sonja ehdottaa, että iranilaismies voisi olla töissä jossakin 

tutkimuslaitoksessa, ja Petran mielestä on täysin mahdollista, ettei tämä tarvitse työssään 

lainkaan suomea. Näin ryhmä tekee oletuksen, että iranilaismies voisi olla myös korkea-

koulutettu.  

 

 

5.3.4. Yhdysvaltalaisnainen 

 

Edellisestä alaluvusta käy ilmi, että keskustelijoille annettu kuvavihje iranilaismiehestä 

vaikuttaa melko paljon heidän oletuksiinsa: he pohtivat stereotyyppistä kouluttamatonta 

pizzeriatyöntekijävaihtoehtoa, mutta varsinkin B-ryhmä pohtii, että miehellä voisi olla 

myös korkeakoulutus. Yhdysvaltalaisnaisen kohdalla hänen oletettu englanninkielisyy-

tensä vaikuttaa arvioihin enemmän kuin kuvan esittämä sosiaalinen status.  
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Esim. 21. Yhydsvaltalaisnainen (B-ryhmä) 

01 SONJA  [hmm (1.5) mutta niin (.) varmasti käyttää joka päivä  

02 suome- varmaan toissäki (.) mulle tuli heti mieleen et se on  

03 £sairaanhoitaja£ ((naurahdus)) 

04 ((naurua)) 

 

Esimerkissä 21 Sonja sanoo riveillä 2–3, että hänen mielestään nainen voisi olla sairaan-

hoitaja. Esimerkeissä 22–24 ryhmät jatkavat keskustelua niistä koulutus- ja ammattimie-

likuvista, joita yhdysvaltalaisnaisen puhuma suomi herättää.  

 

Esim. 22. Yhdyvaltalaisnainen (C-ryhmä) 

01 HERTTA sain ihan (.) aika semmosen terävän ja koulutetuŋkiŋ kuvan, 

02 TUUKKA juu minä kans. 

03 HERTTA tästä ihmisestä 

04 JUSSI kyllä, 

 

Esim. 23. Yhdysvaltalaisnainen (A-ryhmä) 

01 VILMA ja ainaki tuli ehkä seki et tu- tavallaa (.) tulis se et se ois niiŋku  

02 eŋŋlanniŋkielinen ni (.) ((henkäys)) nis se ainaki heräs mielikuva et se ois  

03 niiŋku ((taustalla sormien napsuttelua)) töissäkäyvä ja kouluttautunuj ja  

04 £kaikkea heti tieteŋki£ niiŋku tuli mieleem mut että niiŋku (1.0) joteŋkit  

05 tavallaan työm perässä ehkä taij joŋkum muun tällasev vastaavam (.)  

06 perässä muuttanu (.) mahollisesti. 

 

Esim. 24. Yhdysvaltalaisnainen (B-ryhmä) 

01 KRISTA eli voiaanko me niiŋku aatella sillee että mitä enemmän se niitteŋ kieli  

02 muistuttaa suomea niis sitä varakkaampana ja koulutettumampa- koulut-  

03 PETRA [£-tetumpana£ ((naurua))  

04 KRISTA                   [-na me pidetään niitä (.) et jos  

05 PETRA          [nii joo. 

06 KRISTA ne ei ossaa puhuu jos ne (.) jos se suomi oli joteŋki epämäärästä ni me heti  

07 aateltiin että [(- -) 

08 SONJA  [nii. 

09 PETRA  [kyllä se helposti silleem menee. 

 

Kaikki ryhmät saavat englantilaisnaisesta kouluttautuneen ja työssäkäyvän kuvan.  Esi-

merkissä 22 Hertta toteaa, että hän saa yhdysvaltalaisnaisesta terävän ja koulutetunkin 

kuvan, ja Tuukka ja Jussi ovat hänen kanssaan samaa mieltä. Esimerkissä 23 Vilma sanoo, 

että hän saa yhdysvaltalaisnaisesta työssäkäyvän ja kouluttautuneen mielikuvan, ja hän 

uskoo tämän muuttaneen Suomeen työn perässä. Vilma kuitenkin huomaa, että yhdys-

valtalaisnaisen kohdalla hänen oletuksensa työssäkäyvästä ja kouluttautuneesta maahan-

muuttajasta perustuu pääasiassa siihen, että hän uskoo naisen olevan englanninkielinen. 

Esimerkissä 24 riviltä 01 alkaen Krista pohtii ryhmänsä arviointikriteerejä ja huomaa, että 

mitä enemmän maahanmuuttajan puhuma suomi muistuttaa kuuntelijoiden mielestä suo-

mea, sitä varakkaampana ja koulutetumpana he puhujaa pitävät. Jaberin ja Husseinin 
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(2011) tutkimuksessa niitä ulkomaalaisia englanninpuhujia, joiden puhetta pidettiin kaik-

kein selkeimpänä ja ymmärrettävimpänä, pidettiin myös kaikkein koulutetuimpina ja va-

rakkaimpina (Jaber & Hussein 2011: 85–87). Aiemmin B-ryhmäläiset ovat todenneet, 

että yhdysvaltalaisnainen puhuu erittäin selvää suomea ja lausuu hyvin. Palaan tähän asi-

aan tarkemmin myöhemmin: luvussa 5.4. kerron enemmän puheen ymmärrettävyyden 

vaikutuksista arvioihin ja luvussa 5.5.1. tarkastelen tarkemmin sitä, mitä keskustelijat pi-

tävät oikeana suomena. 

 

 

5.3.5. Englantilaismies 

 

Englantilaismies evaluoidaan ryhmäkeskustelussa erittäin positiivisesti. Esimerkeissä 25 

ja 26 A- ja C-ryhmien jäsenet pohtivat englantilaismiehen koulutusta ja sitä, mitä tämä 

voisi tehdä työkseen. 

 

Esim. 25. Englantilaismies (A-ryhmä) 

01 ANNIINA olisin ehkä arvioinu että korkeammiŋ koulutettu [heŋkilö (.) ((henkäys))  

02 VILMA                  [hmm 

03 ANNIINA ehkä ehkä jollain tapaa tosta puheev varmuudesta ja intonaatiosta  

02 VILMA  hmm 

03 ANNIINA ja sit tosta (.) rauhallisuudesta tai ni-  

04 VILMA hmm 

05 ANNIINA varmuudesta pä- päätellen tai £assosioiden£ 

 

Esim. 26. Englantilainen (C-ryhmä) 

01 JUSSI kuvasta ja vähät tietysti £valitettavasti enemmäŋ£ kuvasta päätellen ni  

02 (1.0) kyllä häv varmaan ihaŋ kohtuullisestit toimeentuleva on ja ja tota ni 

03 (.) vois olla joŋkun alan asiantuntija (1.0) joku paperikoneinsinööri joka  

04 on tullus Suomeen töihin. 

05 HERTTA (1.0) hmm 

06 JUSSI Nokian £suunnitteliat £ ((naurahdus)) 

07 MAISA mut ei se hirvittävän (.) niiŋku (.) varakkaalta vaikuta [(.) ku tua £pipa£  

08 JUSSI             [ei? 

09 MAISA tuassa vähän (- -) £tätä£ ((naurahdus)) 

10 ((naurahduksia)) 

11 JUSSI £mainospipa£? ((naurua)) 

12  ((naurahduksia)) 

13 HERTTA no toisaalta eikö toi oo toisaalta aika tollanet tyypillines suomalainen  

14 univormu, 

 

Esimerkissä 25 Anniina uskoo englantilaismiehen olevan korkeammin koulutettu henkilö. 

Hän tekee päätelmän englantilaismiehen puheen varmuuden, rauhallisuuden ja intonaa-

tion perusteella. Intonaatiolla tarkoitetaan puheen sävelkulun vaihtelevauutta tai monoto-

nisuutta (Mielikäinen & Palander 2014a: 121). Kansanlingvistisessä sanakirjassa varma 
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puhe liitetään helposti ymmärrettävään puheeseen. Rauhallisuus taas liitetään muun mu-

assa puhekieliseen puhetapaan ja kouluttautuneisuuteen. (Mielikäinen & Palander 2014b: 

varma, rauhallinen.) 

 

Esimerkissä 26 Jussi pitää englantilaismiestä aivan kohtuullisesti toimeentulevana henki-

lönä ja pohtii, että tämä voisi työskennellä Suomessa jonkin alan asiantuntijana. Hän eh-

dottaa myös, että mies voisi olla paperikoneinsinööri tai Nokian suunnittelija eli vähin-

tään alemman korkeakoulututkinnon tasoisen koulutuksen saanut henkilö. Rivillä 7 Maisa 

kuitenkin kyseenalaista miehen varakkuuden vetoamalla tämän ulkomuotoon ja pipoon 

(liite 31). Hertta taas näkee miehen pukeutumisessa tyypillisen suomalaisen univormun. 

Siinä missä Maisa ei pidä pipoa osana varakkaan henkilön pukeutumista, ei Hertan mie-

lestä pukeutuminen välttämättä kerro mitään länsimaalaisen tai suomalaisen varakkuu-

desta. Maahanmuuttajien suomalaisiin ominaisuuksiin syvennyn tarkemmin luvussa 5.6. 

Suomalaisuus. 

 

Esimerkissä 27 B-ryhmä tarkastelee englantilaismiehen varakkuutta tämän olemuksen ja 

taustan kautta ennemmin kuin jonkin koulutuksen tai ammatin lopputuloksena.  

 

Esim. 27. Englantilaismies (B-ryhmä) 

01 KALLE mä laitois siihem britti semmonen (.) oikeen niiŋkub [@brittish@. ((imitoi 

02 brittiaksenttia)) 

03 PETRA            [£nii ni sekiv vois ollak kyllä£  

04 SONJA           [hmm 

05 KALLE koska [(- -) 

06 SONJA           [se ois vaas sitä Eurooppaa 

07 KALLE nii Eurooppaa mut sit kuj just nimenomaam britti koska musta ni (.) ku kuulosta- tai 

08 tunneŋkin heŋkilöitä (.) tu- tuntuu että britit eivät vaivaudu opetteleen suomea,  

09 SONJA joo? 

10 KALLE koska ne pärjää sillä eŋŋlannillaki ihan niiŋkuk kaikkialla ni? 

11–16 poistettu.  

17 KALLE nii just mulle se oli sellanev @very brittish@ ((imitoi brittiaksenttia)) 

18 – 20 poistettu. 

21 SONJA hmm (.) semmonev varakas mutta £passiviinen£? ((naurua)) 

22 PETRA nii? ((naurua)) 

23 KALLE ((henkäys)) niin [(- -)(1.0) niik kuuluko (.) tai kuuluko (.) kuuluko  

24 (.) kuuloko ses siinä? 

25 PETRA                            [varakkaalta tuo ainakin näyttä- (.) ni ehkä se kuuluukim myös? 

26 PETRA mä pistiv vaam pohjoisamerikkalaiseksi varakkuudeksi mutta nyt kus sanot ni kyllä, 

27 SONJA ((naurahdus)) 

28 PETRA vois brittiläiseksi kuvitella kans, 
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B-ryhmässä varsinkin Kalle kuvailee englantilaismiehen puhumaa suomea ilmauksella 

very Brittish. Ilmaisun merkitys avautuu muulle ryhmälle, ja sen taustalla voisi olla yh-

teinen ajatus yläluokkaisesta englantilaisesta (Niedzielski & Preston 2003: 306). Ainakin 

Niedzielskin ja Prestonin (2003) tutkimuksessa yhdysvaltalaisten informanttien mielestä 

englannin kielen puhetapa kertoo sosiaaliluokasta esimerkiksi Iso-Britanniassa. He ku-

vailevat tällaiseksi puhetavaksi muun muassa upper class Oxford Englishin. (Niedzielski 

& Preston 2003: 150.) Tällaista merkitystä tukevat ne oletukset, joita keskustelijat mie-

hestä tekevät: varakas, passiivinen, britit eivät vaivaudu opettelemaan suomea. Brittimies 

ei siis puhu ryhmän mielestä suomea kovin hyvin, mutta hänen kohdallaan se ei kuiten-

kaan ole merkki kouluttamattomuudesta. 

 

 

5.3.6. Yhteenveto 

 

Kuten edelliset alaluvut osoittavat, moni asia vaikuttaa keskustelijoiden käsitykseen maa-

hanmuuttajan kouluttautuneisuudesta, varakkuudesta ja hänen mahdollisesta työtehtäväs-

tään. Käsityksiin vaikuttavat selkeästi maahanmuuttajan puhuman suomen selkeys, ym-

märrettävyys ja varmuus. Vastaavanlainen tulos on saatu myös Jaberin ja Husseinin 

(2011) tutkimuksessa, jossa jordanialaisten puhujien englantia pidettiin kaikkein selkeim-

pänä ja ymmärrettävimpänä. Samalla jordanialaisia pidettiin kaikkein varakkaimpina ja 

korkeimmin koulutettuina, heidän arveltiin työskentelevän koulutusta vaativissa amma-

teissa, kuten opettajina tai lääkäreinä, ja heidän sosiaalinen statuksensa arvioitiin myös 

korkeammaksi kuin tutkimuksessa mukana olleiden ranskalaisten ja japanilaisten puhu-

jien (Jaber & Hussein 2011: 85–87).  

 

Ruotsalaistutkimuksen mukaan maahanmuuttajan puhuman ruotsin ulkomaalainen ko-

rostus saattaa vaikuttaa käsitykseen tämän ammattipätevyydestä (Boyd 2004: 434). En 

voi verrata tuloksia suoraan oman tutkimukseni tuloksiin, sillä keskustelijani eivät pohdi, 

kuinka päteviä työntekijöitä kuunnellut maahanmuuttajat puheensa perusteella ovat. Kui-

tenkin mitä selkeämpää ja ymmärrettävämpää maahanmuuttajan puhuma suomi on ja 

mitä vähemmän siitä on suomen kielelle vieraita äänteitä, sitä varmemmin maahanmuut-

tajaa pidetään kouluttautuneena, varakkaana ja työssäkäyvänä. 
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Toisaalta myös ulkoisilla tekijöillä ja keskustelijoiden mielikuvilla tiettyjen kansalai-

suuksien ja väestöryhmien edustajista on vaikutuksensa. Kuvavihjeellä on tässä osansa, 

sillä se antaa kahdelle pienryhmälle valmiin käsityksen puhujien taustasta ja sosiaalisesta 

statuksesta. Kang ja Rubin (2009) soittivat tutkimuksessaan yliopisto-opiskelijoille ver-

tailuryhmissä äidinkielisen englanninkielisen luennoitsijan luentoa, mutta toiselle ryh-

mälle he näyttivät kuvaa vaaleaihoisesta miehestä ja toiselle kuvaa kiinalaistaustaisesta 

miehestä. Ryhmille myös kerrottiin, että toinen puhuja on natiivi englanninpuhuja ja toi-

nen kiinalainen. Tulokset osoittivat, että opiskelijat kuulivat, mitä olettivat kuulevansa: 

heidän mielestään kiinalaistaustaisen opettajan puhe oli aksentillisempaa kuin amerikka-

laisen opettajan, eikä osa opiskelijoista ymmärtänyt kiinalaistaustaista opettajaa. Opiske-

lijat pitivät myös tämän opetustaitoja heikompina kuin amerikkalaisopettajan. Todelli-

suudessa molempien ryhmien opiskelijat kuuntelivat saman äidinkielisen englanninpuhu-

jan opetusta. (Kang & Rubin 2009: 451–452.) Sen lisäksi siis, että tieto puhujan etnisyy-

destä saattaa vaikuttaa siihen, kuinka hyvin häntä ”ymmärretään”, saattaa se vaikuttaa 

myös käsitykseen puhujan ammattipätevyydestä. Myös minun tutkimuksessani pienryh-

mäkeskustelijat tekevät puheen perusteella maahanmuuttajien koulutuksesta, varallisuu-

desta ja mahdollisesta ammatista oletuksia, jotka asettavat maahanmuuttajat jo luvun 

alussa mainitsemaani etnisyyshierarkiaan.  

 

 

5.4. Puheen ymmärrettävyyden vaikutukset 

 

Olen esitellyt puheen ymmärrettävyyttä luvussa 1.4. Maahanmuuttajien puheen ymmär-

rettävyys onkin yksi ryhmäkeskustelujen eniten keskustelluista teemoista. Puheen ym-

märrettävyyttä ja sen vaikutusta informanttien käsityksiin puhujista on käsitelty myös 

seuraavissa tutkimuksissa: Jaber & Hussein (2011), Leinonen (2015: 103) ja Toivola 

(2011: 14–16). Leinonen (2015) on erottellyt tutkimuksessaan ääntämiseen ja ymmärret-

tävyyteen liittyvät kommentit, joilla informantit ovat kuvanneet maahanmuuttajien pu-

hetta (Leinonen 2015: 101–103). Omassa tutkimuksessani kuitenkin aksentti, ääntäminen 

ja puheen ymmärrettävyys kietoutuvat yhteen: keskustelijoiden kommenteissa nämä asiat 

vaikuttavat toisiinsa, enkä sen vuoksi ole katsonut tarpeelliseksi erotella niitä. 
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Ryhmäkeskusteluissa maahanmuuttajien puheen ymmärrettävyys näyttää vaikuttavan lä-

hes kaikkiin niihin osa-alueisiin, joilla keskustelijat arvioivat maahanmuuttajia. Kuiten-

kin erityisesti ymmärrettävyys on aineistossani yhteydessä siihen, kuinka älykkäinä kes-

kustelijat pitävät maahanmuuttajia ja siihen, minkälaisia tunteita maahanmuuttajan puhe 

heissä herättää. 

 

Tässä alaluvussa tarkastelenkin edellä esittämiäni teemoja. Ensin tarkastelen esimerkkien 

kautta sitä, millä tavalla keskustelijat arvioivat puheen ymmärrettävyyttä ja selkeyttä. Tä-

män jälkeen syvennyn siihen, millaisia arvioita ryhmät tekevät maahanmuuttajien älyk-

kyydestä ja millä tavalla ymmärrettävyys kytkeytyy siihen. Lopuksi esittelen niitä erilai-

sia tuntemuksia, joita keskustelijoissa puhenäytteitä kuunneltaessa herää ja tunteiden yh-

teyttä puheen ymmärrettävyyteen.  

 

 

5.4.1. Selvää vai epäselvää? 

 

Keskusteluryhmien tyypillisimmät tavat ilmaista puheen ymmärrettävyyttä on käyttää ad-

jektiiviparia selvä ~ epäselvä. Muita käytettyjä kuvauksia puheen ymmärrettävyydestä 

ovat esimerkiksi ymmärrettävä ja puhdas. Kansanlingvistisessä murteentutkimuksessa 

selvää ja ymmärrettävää on käytetty kuvaamaan esimerkiksi omaa murretta (Mielikäinen 

& Palander 2014a: 82–84). Kielen puhtauden arvioinnissa maahanmuuttajan kieltä ver-

rataan todennäköisesti kirjakieliseen ja neutraaliin suomeen, jossa ei ilmene murteelli-

suuksia (tai maahanmuuttajien tapauksessa aksenttia) (Mielikäinen & Palander 2014a: 

87). Myös Leinosen tutkimuksessa (2015) informantit ovat kertoneet kokemuksiaan maa-

hanmuuttajien suomesta, ja osa niistä liittyy puheen epäselvyyteen tai ymmärtämisvai-

keuksiin: en ummarra, helvetin epäselvää, [puhe on] huonon kuuloista ja epäselvää (Lei-

nonen 2015: 106–107). Esimerkissä 28 Petra ja Kalle kuvailevat somalimiehen puhetta 

melko selkeäksi: 

 

Esim. 28. Somalimies (B-ryhmä) 

01 PETRA ja niiŋkus selkeä  

02 KALLE ni selkesti sillee (.) että 

03 et se oli (.) tasapaksu ehkä mut kuiteŋkis semmonen niiŋku. (.) 
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Keskustelijat pohtivat myös sitä, mikä tekee puheesta ymmärrettävää tai vaikeasti ym-

märrettävää. Esimerkissä 29 A-ryhmä erittelee somalinaisen puhuman suomen eri ele-

menttejä. 

 

Esim. 29. Somalinainen (A-ryhmä) 

01 MATTI ainakin (.) m(u)n korvaan tulit toi veen muuttunimen äffäksi (.) 

02 – 04 poistettu. ((myönnyttelyä)) 

05 VILMA ja sitten toisaalta se ee ja ää ero oli niiŋku (.) ei ollu mitään eroa  

06 käytännössä että. 

07 MATTI hmm [totta 

08 VILMA          [piti hetkem miettiä mitä se sano siinä ees että (4.0) ei ollu kauheen  

09 ymmärretäävää ehkä ku. 

10 MATTI no ei että (.) vähäm puuttu sitä selkeyttä tuosta tää kuiteŋkin aika (.) ta no  

11 siis paljon yritti ainaki. 

 

Rivillä 1 Matti sanoo, että korvaan tuli toi veen muuttuminen äffäksi. Usein silloin kun 

jokin asia ottaa, osuu tai tulee korvaan, on kyseessä piirre, joka erottuu puheesta tai he-

rättää huomiota (Mielikäinen & Palander 2014a: 116). Vilma huomaa myös, ettei soma-

linaisen e- ja ä-vokaalien lausumisessa ole juurikaan eroa. Ryhmän mielestä somalinaisen 

puhe ei ole kovin ymmärrettävää eikä selkeää, mikä johtuu todennäköisesti suomen kie-

lelle vieraiden äänteiden suuresta määrästä (liite 2). Olen pohtinut somalin kielen vaiku-

tusta somalinaisen puhumaan suomeen luvussa 4.1.3. Kansanlingvistisissä tutkimuksissa 

maallikot tuovat usein esiin hyvin tarkkojakin havaintoja kuullun puheen foneettisista 

ominaisuuksista, jotka eroavat heidän omasta puheestaan (Mielikäinen & Palander 2014a: 

215–216). On myös mahdollista, että puheen tempo ja äänenkorkeus vaikuttavat keskus-

telijoiden arvioihin (Toivola 2011: 46; Munro, Derwing & Burgess 2010: 630). Monet 

tutkimukset osoittavat myös, että L2-kielen fonotaksin ja prosodian hallitseminen toimi-

vat ikään kuin avaimina hyvää ääntämiseen (Boyd 2004: 427 lähteineen). Nämä tekijät 

voivat vaikuttaa myös iranilaismiehen puhuman suomen arvioimiseen, kun A- ja C-

ryhmä arvioivat puheen selkeyttä esimerkeissä 30 ja 31.  

 

Esim. 30. Iranilaismies (A-ryhmä) 

01 VILMA mul tuli kyl aika epäselvä ((naurahdus)) (.) saanu mittää selvää, 

02 MATTI njoo 

 

Esim. 31. Iranilaismies (C-ryhmä) 

01 TUUKKA tämä oli kaikkein epäselvim minulle (.) minä minä en saanuk kyllä [vieläkääs selvää 

02 että  

03 MAISA            [((naurua)) 
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Kaikki ryhmät pitävät iranilaismiehen puhetta epäselvänä ja vaikeana ymmärtää. Tuukka 

sanookin esimerkissä 31, että kaikista puhenäytteistä juuri tämä on hänelle kaikkein epä-

selvin. Luvussa 5.3.3. esitetyssä esimerkissä 16 B-ryhmän Petra pohtii, että kuva lääkäri-

takkisesta miehestä saa hänet kuuntelemaan puhetta aivan eri asenteella kuin ilman kuvaa, 

jolloin puhe olisi hänen mielestään erittäin epäselvää. Siihen, kuinka selvänä ja ymmär-

rettävänä keskustelijat maahanmuuttajan puhetta pitävät, todennäköisesti vaikuttavat itse 

puheen lisäksi ne ennakko-odotukset, joita heillä puhujasta ja tämän puheesta on (Kang 

& Rubin 2009: 451). 

 

Siinä missä kaikki keskustelijat pitävät iranilaismiehen puhetta epäselvänä, pitävät he 

kaikki yhdysvaltalaisnaisen suomea todella selkeänä, kuten seuraavaksi esimerkissä 32:   

 

Esim. 32. Yhdysvaltlalaisnainen (B-ryhmä) 

01 SONJA (1.0) puhu kyllä tosi selkeästi, 

02 KALLE hm 

03 PETRA niim puhu. 

04 SONJA (.) ja silleiv vaa lidiitidii et varmaaŋ käyttää joŋkuv verran et ei sillai tuottanu  

05 mit- yhtään vaikeuksia tuottaa mittään sanoja paitsi ehkä se  

06 £sateenvařjo£ ((naurua)) 

 

Esim. 33. Yhdysvaltalaisnainen (A-ryhmä) 

01 MATTI joo siis kyl toi oli tosi selkeesti (1.0) mum mielestä lausui noi kaikki sanat  

02 ja. 

03 VILMA hmm. 

04 MATTI (1.0) ja aikalailla puhtaastikim (.) paitsi se sateenvarjo. 

05 VILMA hmm (0.5) ((maiskaus)) mut sekin et tavallaa (.) jo- jos se ois joku iha- iha 

06 ummikko tavallaa niis- se ois saattanus sanoo var- niiŋkuv var- dʒo tai  

07 joteŋkis silleen niiŋkuv vaikka (.) ((henkäys)) £esimerkiks Conan  

08 O´Brianissa joskus sanottiin et Tardʒa ((henkäys)) niiŋkut Tarja£ et et sit  

09 se ((yhdysvaltalaisnainen)) niiŋkut ties et se on niiŋko -jo (.) tai sit niiŋko  

10 (.) se ei olluk kuiteŋkaan niit törkeeŋ kuulosta ja se oli vaa yhessä sanassa  

11 tavallaan et se oli vielä. 

 

Esimerkissä 32 Sonja kuvaa yhdysvaltalaisnaisen puheen sujuvuutta ja helppoutta tavu-

jonolla lidiitidii, jonka merkityksen hän uskoo muiden ryhmän jäsenien jakavan kanssaan 

(Niedzielski & Preston 2003: 307–308). Esimerkissä 33 Matti ja Vilma jatkavat keskus-

telua yhdysvaltalaisnaisen puhetavasta. Matti kommentoi, että hänen mielestään nainen 

puhuu suomea todella selkeästi ja jopa puhtaasti (ks. Mielikäinen & Palander 2014a: 82–

84, 87). Vilma kehuu naisen lausumista eikä pidä tätä täysin ummikkona3, koska nainen 

tietää, kuinka j lausutaan suomessa puolivokaalina. Vilma vertaa yhdysvaltalaisnaisen j:n 

                                                                                  
                         3 KS ummikko: ihmisestä, joka osaa vain äidinkieltään tai ei ymmärrä sen maan kieltä, jossa oleskelee. 



81 
 

lausumista siihen, kuinka keskusteluohjelman juontaja Conan O´Brian lausui Tarja Ha-

losen nimen väärin (/tardʒa/) ohjelmassaan joitain vuosia sitten. Vilman mukaan yhdys-

valtalaisnaisen ääntämys ei ole lainkaan yhtä törkeän kuulosta. Puheen kuvailu kuuloais-

timuksen perusteella ja varsinkin adjektiivirakenteella jnk kuuloinen on hyvin tyypillistä 

fennistisessä murteen ja puhekielen tutkimuksessa. Rakenteeseen voi liittyä sekä positii-

visia että negatiivisia adjektiiveja, aivan kuten Vilman mielestä se ei ollut kuitenkaan niin 

törkeen kuulosta (yhdysvaltalaisnaisen ääntämys). (Mielikäinen & Palander 2014a: 112–

116.) 

 

 

5.4.2. Älykkyys 

 

Erityisesti B- ja C-ryhmäläiset yhdistävät puheen ymmärrettävyyden ja puhujan älykkyy-

den toisiinsa. Keskustelijat tiedostavat kyllä, että vieraan kielen taitotasolla ei ole suora-

naisesti yhteyttä puhujan älykkyyteen, mutta eivät voi kuitenkaan estää tällaisia mieliku-

via syntymästä.  

 

Esimerkissä 34 B-ryhmän keskustelijat kiinnittävät huomiota somalinaisen ääntämiseen, 

mutta he pohtivat myös puheen sisältöä.  

 

Esim. 34. Somalinainen (B-ryhmä) 

01 KALLE musta om miellyttävä tää puhetapa ja kaikki 

02 SONJA hmm 

03 KALLE mut se ääntäminen oli (.) niiŋkun niin huono 

04 ((myönnyttelevää päällekkäinpuhuntaa)) 

05 TIMO eis sieltä kuulluk ku yksittäisen [sanan saanus selville että mitä oikeem  

06 puhutaa. 

06 KALLE       [nii  

07 ni ni ((yskäisy)) (- -) semmosen (1.0) no ei nyt vois sanoa että [tyhmän, 

08 SONJA      [hmm 

09 KALLE muttas semmosen et si- siis just sellai et ei oon [niiŋku (.) tai mullet tulee,  

10 SONJA          [hmm 

11 KALLE sellanen olo että ei ole [vaivautunut ikääŋkuin selvittämään,  

12 KRISTA   [hmm joo 

13 SONJA hmm  

14 KALLE (.) miten tämä lausutaan 

15 PETRA ja sit must mulle tuli vähä sellanen niiŋku (.) -ŋku lapsellineŋ kuvat tosta  

16 kommentista kus se niiŋkuv vaal luetteli että (.) ne kävelevät ja mitä sano  

17 juo mehua [taij jotakin tosi tollasia (.) niiŋkul lapsellisia juttuja? 

18 SONJA                   [nii            nii 
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Kallen mielestä somalinaisen puhe kuulostaa miellyttävältä, mutta ääntäminen on hänestä 

erittäin huonoa. Hän yrittää kuvata puhenäytteen herättämiä ajatuksia somalinaisesta sa-

nomalla, ettei puhe anna naisesta varsinaisesti tyhmää kuvaa, mutta ehkä ennemmin lais-

kan tai viitsimättömän, aivan kuin tämä ei olisi vaivautunut opettelemaan lausumaan suo-

mea kunnolla. Niedzielskin ja Prestonin (2003) mukaan esimerkiksi AAVEn puhujista 

saatetaan käyttää kuvausta laiska, koska standardivarieteetin puhuja saattaa ajatella, ettei 

AAVEn puhuja ole laiskuuttaan vaivautunut opettelemaan hänen standardivarieteettiaan 

(Niedzielski & Preston 2003: 310–311).  

 

Petran mielestä somalinaisen puhe antaa puhujastaan lapsellisen kuvan, mikä liittynee 

ennemmin puheen sisältöön ja sen yksinkertaiseen sanastoon kuin ääntämiseen. Toisaalta 

Petra vertaa somalinaista lapseen4, eli toisin sanoen Petra saattaa pitää naista hänen pu-

humansa suomen perusteella yksinkertaisena tai ei kovin älykkäänä. Sonja ja Krista yh-

tyvät mielipiteisiin dialogipartikkeleilla hmm, niin ja joo (VISK § 798).  

 

Esim. 35. Iranilaismies (C-ryhmä) 

01 MAISA mutta (.) se eihäs siis tarkota sitä että se tyyppi ois tyhymä mutta ((henkäys)) silti 

02 se vähän niiŋku (.) maalaa sitä, 

03 JUSSI kyllä 

 

Esimerkissä 35 Maisa toteaa, ettei huono suomen kielen taito tietenkään tarkoita, että pu-

huja olisi tyhmä, mutta se saattaa antaa kuitenkin sellaisen vaikutelman. Jussi on hänen 

kanssaan samaa mieltä. Myös Leinosen mukaan vieras aksentti voi vääristää kuvaa muun 

muassa puhujan älykkyydestä (Leinonen 2015: 143), mikä näkyy melko suoraan kom-

menteissa esimerkissä 35. 

 

Esim. 36 Iranilaismies (C-ryhmä) 

01 HERTTA hä((m)) puhuu suomea vähäs sinne päin ja siitä tuli semmonen (.) olo että ehkä hän 

02 ei ei niiŋku osaa asettua s- niiŋku hmm ((maiskaus)) kuulijan asemaan sillä että 

03 ymmärtääkö tuo toinem mitä minä puhun ja ehkä siitä tuli mieleen että oŋko hän 

04 ite ehkä opiskelluv vieraita kieliä ja ja niiŋku (.) oŋko hän olluv vieraskielisteŋ 

05 kanssa tekemisissä ja ja niiŋkut tämmöset ehkä mitkä sivistystä ja koulutusta 

06 sitten (.) [vois vois vihjata että, 

07MAISA                 [hmm 

08 HERTTA tuntuu että hän hän niiŋkup puhu tavallaan (.) jotain suomeksi tunnistettavissa ehkä 

09 olevaa mutta ei ei sillä lailla että sitä suomeŋkielinen tunnistais su- tai edes 

10 ymmärtäis että vaikka. 

11 MAISA hmm 

12 HERTTA sanoja muodostettaankin tai hän (.) hän ehkä uskoo muodostavansa suomeŋ kielen 

13 sanoja,  

                                                                                  
4 KS lapsellinen: usein väheksyvästi: lapsen kaltainen, lapsenomainen; yksinkertainen, tyhmä, typerä. 
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Hertta kuvailee iranilaismiehen puhuvan suomea vähän sinne päin, minkä perusteella hän 

olettaa, ettei iranilaismies välttämättä osaa asettua kuulijan asemaan ja pohtia, ymmär-

tääkö kuulija, mitä hän sanoo. Hertta pitää tätä osoituksena vieraiden kielten opiskelun ja 

ehkä laajemminkin sivistyksen ja koulutuksen puutteesta. Riveillä 8–10 hän sanoo, että 

iranilaismiehen puhe on ehkä suomeksi tunnistettavaa, mutta kuitenkin sellaista, ettei suo-

menkielinen saa siitä selvää saati ymmärrä sitä. Hertta ei kuitenkaan usko iranilaismiehen 

ymmärtävän, kuinka heikkoa tai epäselvää hänen suomen kielensä on. 

 

B-ryhmän mielestä yhdysvaltalaisnaisen suomi on sujuvaa, mutta juuri tämän puhenäy-

tettä kuunnellessaan ryhmä alkaa pohtia, kuinka puheen sujuvuus ja selkeys vaikuttavat 

siihen, kuinka älykkäänä he puhujaa pitävät.  

 

Esim. 37 Yhdysvaltalaisnainen (B-ryhmä) 

01 KALLE [hmm (.) kyl siinä (.) kus siinähän olis se kysymyskis siel lopussa että (.)  

02 että tämmönes suomeŋ kielen taito (.) niiŋku om merkki [älykkyydestä  

03 tais siitä ni, 

04 SONJA [niimpä (.) niimpä 

05 KALLE ni kyl se vähän (.) vähän siihen (.) ei ei nyt suoranaisesti mut kyl siim  

06 pikkusen tulee semmonen et jos tosi huonosti puhuu ni. 

07 TIMO paitsi sittem poikkeus jos on natiivi eŋŋlannimpuhuja ni siinä heti  

08 aattelee että no. 

09 SONJA nii. 

10 TIMO joku (.) Eloppikin ((Stephen Elop)) ni ei kai se suomeekkaa opetelluk  

11 [kut täällä oli 

12 [((naurua)) 

13 SONJA             [nii ei mut aika kamalaa sillei että jos joku tullee sulle  

14 eŋŋlanniksi puhumaa jossaiv vaikka kassalla ni sie oot sillei et tää on  

15 joku iso kiho ja sillei mut jos tullee puhhuu huonoa suomea (.) ni ite  

16 aattelee heti että mikähän tämä on. 

 

Esim. 38 Yhdysvaltalaisnainen (B-ryhmä) 

01 PETRA mut haŋkala sitä älykkyyttä on on tuua esille jos ei osaa kieltä et sillei  

02 ymmärrettävää et et vaikuttaav vähän [typerämmältä mitä on. 

03 SONJA                   [nii nii 

04 KRISTA    [hmm 

05 KALLE        [hmm 

06 PETRA ku ei pysty [kertoo kaikkea, 

07 SONJA                    [ku nii yksiŋkertasesti nii 

08 PETRA              [ni et pakko kertoo tosi yksinkertasesti  

09 että. 

10 SONJA    [niimpä. 

 

Kalle pohtii esimerkissä 37, että vaikka kielitaito ei ole suoranaisesti merkki puhujan 

älykkyydestä, antaa se kuitenkin siitä vaikutelman. Kuten olen jo edellä osoittanut, ei-

standardin kielimuodon puhujia saatetaan pitää kouluttamattomampina, laiskempina tai 

vähemmän älykkäinä kuin standardimuodon puhujia (Niedzielski & Preston 2003: 310–



84 
 

311; Lippi-Green 2007: 179–183). Timo toteaa, että hänen mielestään englanninkieliset 

maahanmuuttajat ovat poikkeusryhmä, joita ei edes vaadita opettelemaan suomea. Tämä 

on Sonjan mielestä aika kamala tilanne: suomea osaamatonta englanninkielistä pidetään 

isona kihona5, mutta huonosti suomea puhuvaa saatetaan arvostella heikon kielitaidon 

takia. Pelkkä tieto tai oletus englanninkielisyydestä saattaa riittää, sillä kuten luvuissa 

5.3.4. ja 5.3.5 on tullut esiin, usko maahanmuuttajien englanninkielisyydestä vaikuttaa 

niihin arvoihin, joita englantilaismiehestä ja yhdysvaltalaisnaisesta tehdään. 

 

 

5.4.3. Mikä ärsyttää maahanmuuttajan puhumassa suomessa tai herättää tunteita? 

 

A-ja C-ryhmät keskustelevat maahanmuuttajien puhenäytteiden herättämistä tuntemuk-

sista, vaikka siihen ei ole ohjeistettu. Sen sijaan B-ryhmässä kukaan ei kerro ärsyynty-

vänsä, turhautuvansa tai tulevansa iloiseksi maahanmuuttajien puhumasta suomesta. 

 

Esim. 39 Yhdysvaltalaisnainen (A-ryhmä) 

01 VILMA sii em mä tiiä miks itelle mut sit ehkä ni ni (.) niiŋkuk kaikista näistä  

02 niiŋku k- näitä kielivirheistä mitä on tullu kaikista niistä (.) tai ei virheistä  

03 mutta semmosesta niiŋku mistä huomaa no nyt tämä oj jostaim muualta  

04 ni ((henkäys)) tuo sateenvařjo joteŋki ärsytti eniten et siinä tuliv vähäs  

05 [semmonen ↑ääh ((turhautuneesti)) niiŋku £enite- eniten särähti korvaan  

06 JESSE [((naurua)) 

07 VILMA jollain tavalla£ ((naurua)) 

08 JESSE joo se on aika (0.5) särähtää korvaan. 

 

Esimerkissä 39 Vilma sanoo, että sateenvařjo ärsyttää häntä eniten kaikista maahanmuut-

tajien tuottamista suomen kielelle ei-tyypillisistä äänteistä. Jesse on Vilman kanssa samaa 

mieltä. Kumpikaan ei osaa tarkalleen sanoa, minkä takia juuri tuo piirre särähtää kor-

vaan, mutta Vilma vaikuttaa virheestä turhautuneelta. Tämän perusteella voin ajatella, 

että muutkin aksentilliset sanat ovat saattaneet ärsyttää Vilmaa, tai hän on ainakin kiin-

nittänyt niihin huomiota. Deskriptiivinen ilmaus särähtää korvaan ilmaisee usein asen-

teellista suhtautumista kuultuun puheeseen (Mielikäinen & Palander 2014a: 117). Esi-

merkissä 33 Vilma toteaa, ettei yhdysvaltalaisnaisen suomi ole niin törkeän kuuloista 

kuin mitä hän on joissain muissa tilanteissa kuullut, joten on mahdollista, että Vilman 

korvaan särähtää nimenomaan amerikkalainen ääntämys.  

                                                                                  
5 KS kiho: mahtimies, pomo, pamppu, isokenkäinen. 
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Esimerkissä 40 C-ryhmä keskustelee siitä, millaisia tuntemuksia vaikeasti ymmärrettävä 

puhe heissä herättää. 

 

Esim. 40 Iranislaismies (C-ryhmä) 

01 MAISA mutta siis pitää keskittyä että mitä se sanoo ja silti ei oikein saa selevää ni sitten 

02 siinä niiŋku ((henkäys)) tai mä ainaki vähä niiŋku turhaudun (.) että ei oikein jaksa 

03 sitte (.) ku ei [siitä saa. 

04 TUUKKA          [joo se se on semmonen ärsyttävä piirre että niin jos jos vaatii vaivaa että 

05 [kuulee  

06 MAISA  [£joo£ 

07 TUUKKA toiseltas sem mitä se yrittää sanoa sulle niin sehän turhautuu sittes siihen että ei se (.)  

08 ((henkäys)) kut tää kommunikaatio niiŋku e-edellyttää sitä että molemmat puhuu 

09 (.) samaksi tunnistettavaa kieltä, 

10 MAISA ((naurahdus)) (.) hmm 

11 MIIKA joo seŋ kans huomasin että ärsytys ehkäj ((joteŋki)) ni (.) korreloi ymmärrettävy- 

12 den kanssa [(- - ) sanottu 

13 JUSSI    [se on totta se oŋ kyllä totta että. 

14 poistettu. 

15 JUSSI   ymmärtää huonostit toisem puhetta ni se (.) rupee ärsyttämään 

16 MAISA £joo£? ((naurahdus))  

 

Esimerkissä 40 C-ryhmäläiset puhuvat hyvin suoraan siitä, kuinka heitä turhauttaa ja är-

syttää, jos joku puhuu suomea epäselvästi tai huonosti eivätkä he saa puheesta selvää. 

Miika toteaakin, että ärsytys ehkä korreloi ymmärrettävyyden kanssa. Leinosen (2015) 

mukaan maahanmuuttajan puheen ymmärrettävyyteen vaikuttaa se, koetaanko puhe är-

syttäväksi vai ei (Leinonen 2015: 103). Ryhmäkeskustelujen ja esimerkiksi esimerkin 40 

perustella voin kuitenkin väittää, että järjestys on päinvastainen: ärsyttävyys ja ymmär-

rettävyys kyllä korreloivat, mutta puheesta tulee ärsyttävää vasta, kun siitä ei saada sel-

vää. Riveillä 7 ja 8 Tuukka sanoo, että kommunikaatio edellyttää, että molemmat keskus-

telijat puhuvat samaksi tunnistettavaa kieltä. Tuukka ei siis oletettavasti pidä iranilais-

miehen puhetta suomena, sillä hänen niin on vaikea ymmärtää sitä.  

 

 

5.5. Suomalaisuus 

 

Tässä alaluvussa analysoin niitä suomalaisuuteen ja suomen kieleen liittyviä pohdintoja, 

joita keskustelijat tuovat esiin. Ensiksi tarkastelen sitä, millaiset tekijät maalaavat kuvaa 

maahanmuuttajan suomalaisuudesta. Keskustelijat pohtivat myös sitä, kenen puhuma 

suomi on oikeaa suomea, ja perehdyn siihen tarkemmin luvussa 5.5.1. Lopuksi luvussa 

5.5.2. teen katsauksen suomen kielen taidon merkitykseen edellä esittämieni esimerkkien 

ja pohdintojen valossa.
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A-ryhmässä ja erityisesti C-ryhmässä esiintyy keskustelua, joissa pohditaan englantilais-

miehen ja yhdysvaltalaisnaisen puheen suomalaisia piirteitä. Esimerkki 41 jatkuu esimer-

kistä 26, jossa Hertta näkee englantilaismiehen pipopäisyyden tyypillisenä suomalaisena 

pukeutumisena.   

 

Esim. 41. Englantilaismies (C-ryhmä) 

01 HERTTA no toisaalta eikö toi oo toisaalta aika tollanet tyypillinen suomalainen  

02 univormu, 

03 JUSSI nii. 

04 MAISA £nii£? 

05 TUUKKA oŋ kylläs semmosta suomalaista näköä tossa 

06 MAISA niin om mää ajattelin että see vois olla jos puhet ei olis tuolaasta ni sev voisi  

07 olla suomalaaneŋki, 

08 JUSSI (.) kyllä. 

09 HERTTA mutta mum mielestä häŋ kuulostij jo ↑melko £suomalaiselta et oisko£  

10 ((naurahdus)) että £hänellä oli niiŋkus semmonen tommosta vähäm  

11 mollivoittosta£? ((naurua)) 

12 ((naurua)) 

13 HERTTA hänen asua myöten ja todella rauhallinem puhe  

14 MIIKA £jhoo£ 

15 HERTTA £että oisko hän ollu jo£ pidem- tai ainakip pidempään suomalaisteŋ kans  

16 tekemisissä et ei ei ollus samallaista niiŋku (.) ((maiskaus)) selvää selvää  

17 aksenttia tai et ku- ois kuulunu se äidiŋkielisyydev väri niiŋku näillä  

18 monellä edellisellä puhujalla, 

 

Hertta näkee siis englantilaismiehen pukeutumisessa (liite 31) tyypillisen suomalaisen 

univormun, minkä jälkeen muukin ryhmä alkaa nähdä miehessä suomalaisia piirteitä: 

- Maisan mielestä mies voisi olla suomalainen, jos puhe olisi erilaista, eli hän pitää 

kuvan vaalean miehen ulkonäköä suomalaiselle sopivana. 

- Hertan mielestä englantilaismies jopa kuulostaa jo melko suomalaiselta, sillä hä-

nen puheensa on mollivoittoista ja rauhallista, kuten hänen ulkoasunsakin. Esi-

merkiksi Ikäheimon (2013) tutkimuksessa kaikkein suomalaisimpana pidetyn pu-

hujan puhetta kuvattiin nimenomaan rauhalliseksi (Ikäheimo 2013: 41). Hertta 

myös huomauttaa, ettei kuulee miehellä yhtä selvää aksenttia kuin aiempien pu-

henäytteiden puhujilla.  

- Jussi ja Miika myönnyttelevät positiivisillä dialogipartikkeleilla kyllä ja joo 

(VISK § 798), ja ryhmä myös nauraa yhdessä Hertan huomioille. Nauru liittynee 

siihen, että muu ryhmä pitää Hertan huomiota suomalaisita ominaisuuksista hyvin 

osuvina ja myös huvittavittavina, sillä he tunnistavat niitä englantilaismiehestä.  
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Esimerkeissä 42 ja 43 A-ryhmä pohtii yhdysvaltalaisnaisen puheesta kuultavaa suoma-

laisuutta. 

 

Esim. 42. Yhdysvaltalaisnainen (A-ryhmä) 

01 ANNIINA muutamasta sanasta suomeŋkielisenä [(.) tai kakskielisenä vähintää. 

02 VILMA                    [hmm (1.5) ni. 

03 ANNIINA koska tuo oŋ kuiteŋki (.) häm puhun niis sujuvasti ja ja ikääŋkuiv varma  

04 VILMA [nii 

 

Esim. 43. Yhdysvaltalaisnainen (A-ryhmä) 

01 VILMA voihas se olla joku (0.5) toisem polvem (.) maahammuuttaja (0.5) niiŋkuv vaikka  

02 Amerikassa esimerkiks (.) joku (.) jol on äidim- (.) vanhempien tai 

03 vanhemman äidiŋkieli ois suomi. 

 

Anniinan mielestä yhdysvaltalaisnainen voisi puheensa perusteella olla suomenkielinen 

tai vähintään kaksikielinen, siellä hän puhuu niin sujuvasti ja ikään kuin varmasti. Vil-

masta on mahdollista, että nainen voisi olla toisen polven suomalainen maahanmuuttaja 

esimerkiksi Amerikassa ja suomi jommankumman vanhemman tai molempien kieli.  

 

C-ryhmä ei mene pohdinnoissaan aivan yhtä pitkälle kuin A-ryhmä, mutta he kyllä pitävät 

yhdysvaltalaisnaisen puhetta selkeänä ja melkein suomalaisen kuuloisena. Lisäksi he ku-

vailevat, että tämä epäröi puheessaan hyvin luontevasti ja luonnollisesti, aika suomalai-

sesti.  

 

Esim. 44. Yhdysvalalaisnainen (C-ryhmä) 

01 TUUKKA hmm (1.0) sitten tuo rytmitys oli kans semmosta niiŋkö (.) se se oli aika  

02 (.) selkeä ja niiŋkö melkeis suomalaiseŋkiŋ kuuloista jopa että tämä on  

03 ehkä opiskellut -t kieltä kuiteŋkin (.) niiŋkö pitempään (.) tai (.) pitempään  

04 jo tais sitten sen äidiŋkieli on ollu jotaim mikä muistuttaa niiŋkur  

05 rytmitykseltään (.) suomea jollain tavalla. 

 

Esim. 45. Yhdysvaltalaisnainen (C-ryhmä) 

01 HERTTA [hmm (1.5) ja toim miten häŋ korjas puhetta et ei se on [tai  

02 MAISA               [niin? 

03 HERTTA joteŋkil lu- luontevasti  

04 TUUKKA [joo se oli hyvis semmonel luonteva 

05 HERTTA [luonnollisesti tulit tuo epäröinti ja aika suomalaisesti  

 

Kaikista kahdeksasta kuunnellusta maahanmuuttajasta vain länsimaalaiset maahanmuut-

tajat, englantilaismies ja yhdysvaltalaisnainen, saavat kommentteja, jotka liittävät heidät 

jollain tasolla suomalaisuuteen. Suomalaiseksi sopivaa puhetta kuvaillaan adjektiiveillä 

selkeä, luonnollinen, varma, sujuva, rauhallinen ja mollivoittoinen. On mielenkiintoista, 

että keskustelijat löytävät maahanmuuttajien puheesta suomalaisuutta, sillä esimerkiksi 
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Ikäheimon tutkimuksessa (2013) suomenruotsalainen puhuja sai parhaat arviot suomalai-

suudesta heti natiivin puhujan jälkeen, kun maahanmuuttajapuhujia taas ei pidetty lain-

kaan yhtä suomalaisina (Ikäheimo 2013: 73–74). 

 

Lisäksi maahanmuuttajan ulkonäön ja olemuksen suomalaisuus saattaa voimistaa tällaista 

vaikutelmaa. Todennäköistä onkin, että keskustelijat kuulevat ”suomalaisuutta” niiden 

maahanmuuttajien puheessa, joiden uskovat olevan maantieteellisesti tai kulttuurisesti lä-

hempänä Suomea kuin muunlaisten maahanmuuttajien. Esimerkissä 28 B-ryhmän mie-

lestä somalimiehen puhe on melko selkeää, mutta yksikään keskustelija ei kuitenkaan 

ehdota, että somalimies olisi suomalainen. Heini Lehtosen (2015) tutkimuksessa nuorten 

kielellisistä resursseista ja sosiaalisesta indeksisyydestä monietnisessä Helsingissä soma-

lipoika ei voi kuvitella koskaan kokevansa itseääni suomalaiseksi ihonvärinsä takia. Ku-

ten Lehtonenkin toteaa, tummaihoiset maahanmuuttajat kokevat Suomessa selvästi enem-

män rasismia ja syrjintää (Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala: 2002: 34–36) kuin vaa-

leaihoiset maahanmuuttajat (muun muassa venäläiset ja virolaiset), mikä antaa perusteen 

somalipojan kokemukselle. (Lehtonen 2015: 98.)  

 

 

5.5.1. Mikä on oikeaa suomea? 

 

Leinonen (2015) kysyy tutkimuksessaan, millaista hyvä suomen kieli hänen informant-

tiensa mielestä on. Vastauksissa korostuu suomen ymmärrettävyys, sujuvuus, ja selkeys. 

(Leinonen 2015: 104.) Omassa tutkimuksessani en pyydä pienryhmiä keskustelemaan 

siitä, millaista hyvä suomen kieli heidän mielestään on, mutta kuuntelutestissä kysyn in-

formanttien mielipidettä siitä, onko maahanmuuttajien suomi oikeaa suomea (liite 3). 

Keskustelussa tuleekin ilmi, että suomalaisen kuuloinen maahanmuuttajasuomi on sel-

keää, sujuvaa ja rauhallista – jollain tapaa luonnollista. Mutta onko maahanmuuttajan 

puhuma suomi suomea? A-ryhmä ei keskustele asiasta, mutta B- ja C-ryhmissä keskus-

telua syntyy sen jälkeen, kun kaikki puhenäytteet on kuunneltu.  

 
Esim. 46 Mikä on oikeaa suomea? (B-ryhmä) 

01 KRISTA no entäs niiŋkus siinä oli se kysymys että (.) ((maiskaus)) ne jotka puhuu 

02 (.) tuollein (.) epämääräsesti suomeen ni oŋko se suomeŋ kieltä,  

03 KALLE hmm 

04 KRISTA teidäm mielestä 

05 SONJA mä laitoin että on. 

06 KRISTA niim määki, 

07–10 poistettu.  
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11 SONJA [(- -) se ov vaav vähä erilaista (.) kyllä sen £tunnistaa suomeks£. 

12 KRISTA  [aina ku sai- (.) jos jokup puhuu niiŋku (.) niiŋkut tuota sillä omalla  

13 vivahteella ni kuiteŋkis sanotaan että puhuu huonoa suomea  

 

Esim. 47 Mikä on oikeaa suomea? (C-ryhmä) 

01 MAISA niin niiŋku puhujina. (.) niin nämä justiij joista ei saa selevää ja joita pitää niiŋku (.)  

02 aktiivisestik kuunnella ni (.) ((henkäys)) niin (.) sillom mua niiŋku ärsyttää se että ne ei 

03 taira sitä kieltä riittävästi (.) ja (.) hm niin no sitten nämä taas jotka innokkaasti ja  

04 yrittää puhua ni se on niiŋku ookoo (.) mutta mun omasta mielestäni mä en  

05 henkilökohtaisesti pidä niidem puhetta (.) niiŋkus selaasena (.) hmm suomena et jos 

06 joku kysyy mitä kieltä nep puhuu mä en sano et nep puhuu kieltäv vaan sellast- eikus  

07 suomea et nep puhuu niiŋku ((henkäys)) ääh hoonos soomi (.) tai meilläp päin sanotaan  

08 hoonos soomi jos ne ei puhu niiŋkus suomea (0.5) mutta ymmärrättekö te esimerkiks 

09 niiŋkus suomena noitteŋ kaikki kielet, 

10TUUKKA n- ne yritti ollas suomea ne lähestyy suomea mutta ne ei ole vielä niiŋkös suomea  

11 (0.5) näim mää sen näkisin, 

12 MIIKA suomea mutta ei ei olleŋkaan hyvää (0.5) huonoa. 

 

Esimerkissä 46 Krista kysyy, mitä muut ryhmän keskustelijat vastasivat kuuntelutestin 

kysymykseen siitä, onko maahanmuuttajan puhuma suomi suomea. Kaikki eivät vastaa, 

mutta Krista ja Sonja molemmat sanovat, että heidän mielestään se on. Sonjan perustelu 

on se, että maahanmuuttajan suomi on vaan vähän erilaista ja että sen tunnistaa suomeksi. 

Toisaalta Krista jättää ilmaan pohdinnan siitä, miksi maahanmuuttajien suomea sitten ku-

villaan huonoksi suomeksi.  

 

Huono suomi on keskiössä myös C-ryhmässä, jossa Maisa kertoo, ettei hän pidä maahan-

muuttajien puhumaa suomea suomena. Hän kutsuu sitä termillä hoono soomi, mutta ei 

pysty tarkasti kuvailemaan, miksi maahanmuuttajien puhuma suomi ei hänen mielestään 

ole oikeaa suomea. Tuukka ja Miika ovat Maisan kanssa samoilla linjoilla. Tuukan mie-

lestä kuunneltujen puhujien suomi on vielä kehitysvaiheessa: puhujat lähestyvät suomea, 

mutta eivät puhu sitä vielä. Miika taas sanoo, että hänestä maahanmuuttajien puhuma 

kieli on suomea, mutta ei hyvää sellaista. Lehtonen (2015) määrittelee hoonon soomen 

kielelliseksi käyttäytymiseksi, josta suomenkielisessä kieliyhteisössä on olemassa erilai-

sia ideologisia käsityksiä. Hänen mukaansa termillä on mahdollisesti alun perin tarkoi-

tettu suomenruotsalaisten puhumaa suomea, mutta nykyisin sen käyttö on laajentunut tar-

koittamaan millaista tahansa ”vieraskorosteista” suomea. (Lehtonen 2015: 236.)  

 

Niedzielsin ja Prestonin (2003) mukaan maallikot kiinnittävät kielessä huomionsa usein 

sellaisiin asioihin, joista on olemassa institutionaalisia tai konventionaalisia säännöksiä 

(Niedzielski & Preston 2003: 305). Prestonin (2002) mukaan maallikot myös hahmottavat 
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kielen eri tavalla kuin kielitieteilijät: siinä missä kielitieteilijät näkevät kielen lukematto-

mien eri varieteettien muodostamana kokonaisuutena, on kieli maallikoille hierarkkinen 

järjestelmä, jossa kaikkein korkeimmalla on ”oikea, virheetön kieli”, ja sen alapuolella 

hyvä taikka tavallinen jokapäiväinen kieli, murteet ja virheet (Preston 2002: 63–64). Kes-

kustelijat siis vertaavat maahanmuuttajien suomea omaan käsitykseensä ”oikeasta suo-

men kielestä” eli todennäköisesti kirjakielestä, jota he pitävät kielipyramidin huippuna. 

 

 

5.5.2. Suomen kielen taidon merkitys 

 

Sillä, kuinka hyvin maahanmuuttaja puhuu suomea, on selvästi vaikutusta niihin arvioi-

hin, joita natiivit suomenpuhujat tekevät maahanmuuttajasta. Tutkimukseni keskustelijat 

tekevät arvioita puhujan kielitaidon tasosta, lausumisesta, kielioppivirheistä sekä kielen 

sujuvuudesta, selkeydestä ja ymmärrettävyydestä, vaikken pyydä heitä keskustelemaan 

aiheesta. Myös Leinosen (2015) informantit kiinnittivät maahanmuuttajien puheessa huo-

miota aivan vastaaviin seikkoihin (Leinonen 2015: 101).  

 

Hyvä suomen kielen taito antaa kuvan kouluttautuneesta ja älykkäästä maahanmuutta-

jasta, kun taas heikko kielitaito saattaa antaa vaikutelman, ettei henkilöllä ole kapasiteet-

tia tai työvälineitä vieraan kielen oppimiseen. Esimerkiksi AAVE-tutkimuksissa on to-

dettu, että afro-amerikkalaista puhetapaa saatetaan pitää merkkinä puhujan kykenemättö-

myydestä puhua muulla tavalla. Tämä pätee standardista poikkeavaan puheeseen laajem-

minkin. (Niedzielski & Preston 2003: 101–102; 131.) Ilmiön voi havaita hyvin luvuissa 

5.3. ja 5.4., joista ilmenee, että se, miten sujuvaa maahanmuuttajan puhuma suomi on, 

vaikuttaa siihen, kuinka älykkäiksi tai korkeasti koulutetuiksi keskustelijat arvioivat maa-

hanmuuttajia. Kielitaito on siis merkittävä osa maahanmuuttajan puhuman suomen arvi-

ointia. Maahanmuuttajan etnisellä taustalla ja sosiaalisella statuksella on kuitenkin myös 

vaikutusta siihen, kuinka maahanmuuttajan puhumaa suomea arvioidaan. Syvennyn tä-

hän tarkemmin luvussa 5.6. 

 

Keskustelijoiden mukaan hyvä suomen kielen taito kertoo myös henkilön viitseliäisyy-

destä: maahanmuuttaja on nähnyt vaivaa oppiakseen uuden kotimaansa kielen. Keskus-

telijat arvostavat sitä, että maahanmuuttajat kuulostavat aktiivisilta ja yritteliäiltä; laiskan 

kuuloinen puhe vastaanotetaan melko negatiivisesti. 
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Esim. 48. Suomen kielen taidon merkitys (C-ryhmä) 

01 TUUKKA siinä on ainaki semmonen että niin nii oŋko vaivautunu opettelemaan (- -) ahkeruus 

paistaa paljolti läpi että jos joku puhuu hyvin sujuvasti suomea ni se se ainaki kor-

reloi siihen että on ahkera mutta  nii ni [ei voi. 

02 JUSSI                        [hän on nähnyt vaivaa sen asian eteen, 

 

Tuukka ja Jussi pohtivat, että sujuva suomen kielen taito kertoo maahanmuuttajan ahke-

ruudesta ja siitä, että kielitaidon eteen on nähty vaivaa. He arvostavat tätä, sillä maahan-

muuttaja on nähnyt vaivaa oppiakseen heidän oikeana pitämänsä kielimuodon sen sijaan, 

että olisi tyytynyt ”laiskasti” ei-standardiin (Niedzielsi & Preston 2003: 310–311). Kes-

kustelijat pitävät miesmaahanmuuttajien puhenäytteitä kauttaaltaan laiskemman kuuloi-

sina kuin naismaahanmuuttajien, mutta esimerkiksi natiiville englanninpuhujalle heikko 

tai laiska suomi vaikuttaisi olevan sallitumpaa kuin esimerkiksi somali- tai iranilaismaa-

hanmuuttajalle.  

 

 

5.6. Kuvan vaikutus keskusteluihin 

 

Luvussa 4 olen osoittanut, että kuvavihjeellä on selvä vaikutus kuuntelutestin tuloksiin. 

Kuva paljastaa maahanmuuttajan etnisyyden ja antaa vaikutelman tämän sosiaalisesta sta-

tuksesta, ja tämä vaikuttaa myös keskusteluihin. Kuvavihje vaikuttaa erityisesti miesmaa-

hanmuuttajien arvioihin, ja tarkastelenkin niitä ensiksi. Tämän jälkeen pohdin sitä, mistä 

kuvavihjeen vaikutus tai vaikuttamatta jättäminen naismaahanmuuttajien kohdalla ker-

too. 

 

Somalimies tunnistetaan kaikissa ryhmissä afrikkalaiseksi. Kuvanvihjeen vaikutus näkyy 

B- ja C-ryhmien evaluointien välillä: B- ja C-ryhmien kommentit somalimiehen puheen 

selkeydestä ovat melko päinvastaisia: B-ryhmäläiset kommentoivat, että puhe on selkeää 

(ks. esim. 28), kun taas C-ryhmässä puhetta pidetään epävarmana ja sanoja hakevana. B- 

ja C-ryhmillä on molemmilla tieto miehen etnisestä taustasta, mutta eri käsitys tämän 

sosiaalisesta statuksesta. Kangin ja Rubinin (2009) tutkimuksessa yhdysvaltalaisopiske-

lijat ymmärsivät paremmin nauhoitettua opetusavustajan luentoa, kun uskoivat hänen ole-

van englanninkielinen (Kang & Rubin 2009: 451–452). Kangin ja Rubinin tutkimus hyö-

dyntää RLS-hypoteesia, jonka mukaan puhujan kielen arviointiin vaikuttaa kielenpiirtei-

den sijaan tieto siitä, mihin etniseen tai vähemmistöryhmään puhuja kuuluu (Kang & Ru-
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bin 2009: 442; ks. tarkemmin luku 2.2.). Onko siis mahdollista, että oletus pakolaisuu-

desta ja vähävaraisuudesta tekee somalimiehen puheesta epäselvempää C- kuin B-ryh-

mälle? Kontekstihypoteesi (ks. luku 2.4.) tukee tätä oletusta, sillä erona B- ja C-ryhmien 

kuuntelutilanteissa on juuri oletus puhujan persoonallisuudesta ja professionaaleista omi-

naisuuksista (van Bezooijen 2002: 14–15; Kunnas 2006: 232). 

 

Vastaava ymmärrettävyyteen liittyvä ilmiö esiintyy myös iranilaismiehen puhenäytteen 

yhteydessä. A- ja C-ryhmät pitävät puhetta epäselvänä ja vaikeasti ymmärrettävänä. B-

ryhmässä Petra kuitenkin sanoo (ks. esim. 16), että kuva lääkärintakkiin pukeutuneesta 

miehestä saa hänet kuuntelemaan puhenäytettä aivan eri asenteella kuin, jos kuvaa ei olisi. 

Kun on olemassa mahdollisuus, että iranilaismies on koulutettu lääkäri, B-ryhmä keskus-

telijat ymmärtävät tämän puhetta paremmin kuin A- ja C-ryhmäläiset.  

 

Oletus siitä, että englantilaismies on englanninkielinen vaikuttaa itsessään jo takaavan 

tälle melko suopean vastaanoton. Ilman kuvien apua puhetta arvioiva A-ryhmä kuitenkin 

miettii, että vaikka englantilaismiehen puhe on selkeää, on se laiskanpuoleista eikä puhu-

jan sanavarasto ole kovin laaja. B-ryhmäläiset ovat samaa mieltä, mutta kuvavihjeen 

luoma vaikutelma miehen varallisuudesta tekee tilanteesta jollain tapaa ymmärrettävän: 

mies on varakas britti, joten hänen ei välttämättä tarvitse osata suomea. C-ryhmässäkin 

länsimaalaisuus vaikuttaa, sillä vaikkei miestä arvioida varakkaaksi samalla tavalla kuin 

B-ryhmässä, hänet nähdään jonkin alan ammattilaisena ja hänestä löytyy paljon suoma-

laisia piirteitä.  

 

Naismaahanmuuttajien kohdalla kuvavihje ei vaikuta lainkaan samalla tavalla kuin mies-

maahanmuuttajien kohdalla. Käsitys esimerkiksi somalinaisesta ja yhdysvaltalaisnaisesta 

pysyy melko lailla samankaltaisena ryhmästä ryhmään. Sosiaalinen status ei muuta kes-

kustelijoiden käsitystä somalinaisesta: hän on todennäköisesti melko kouluttamaton, vä-

hävarainen ja hoitaa kotona lapsiaan. Yhdysvaltalaisnaista taas pidetään kaikissa ryh-

missä koulutettuna ja työssäkäyvänä.  
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6. KUUNTELUTESTIEN JA RYHMÄKESKUSTELUJEN TULOSTEN TAR-

KASTELU 

 

Tässä luvussa tarkastelen kuuntelutestien ja ryhmäkeskustelujen tuloksia. Luvussa 6.1. 

kokoan yhteen merkittävimmät tulokset neljästä eri näkökulmasta. Luvussa 6.2. tarkaste-

len sosiaalisen statuksen ja kulttuurisen stereotypian vaikutusta tutkimuksessani. Lopuksi 

luvussa 6.3. esittelen tutkimuksessani ilmenevät merkittävimmät puheen arviointiin vai-

kuttavat tekijät. 

 

 

6.1. Merkittävimmät tulokset 

 

Tämän alaluvun aiheena ovat kuuntelutestien ja ryhmäkeskustelujen merkittävimmät tu-

lokset. Ensiksi esittelen niitä tekijöitä, joiden perusteella informantit järjestävät maahan-

muuttajat hierarkioihin pidetyimmästä maahanmuuttajaryhmästä vähiten pidettyyn. Tä-

män jälkeen tarkastelen maahanmuuttajamiesten ja -naisten evaluaatioiden eroja luvussa 

6.1.2. ja luvussa 6.1.3. eroja mies- ja naisinformanttien evaluaatioiden välillä. Luvussa 

6.1.4. erittelen aineistossa esiintyviä kieliasenteita ja -käsityksiä.  

 

 

6.1.1. Millä perusteella maahanmuuttajat järjestetään hierarkioihin? 

 

Tässä tutkimuksessa käyttämäni verbal guise -tekniikan ajatellaan yleisesti tavoittavan 

maallikkojen piiloasenteet kieltä ja sen käyttäjiä kohtaan (Garrett 2010: 57). Asennetut-

kimuksen luotettavuuden vuoksi on kuitenkin tärkeää käyttää rinnan useita eri metodeja 

(Kunnas 2013: 314 lähteineen). Jos epäsuoran tutkimusmetodin rinnalla käytetään suoraa 

tutkimusmetodia, pystytään eri metodein saatuja tuloksia vertaamalla saamaan moniulot-

teinen kuva informanttien kieliasenteista. Tällainen suorien ja epäsuorien metodien yh-

distäminen on ollut myös oman tutkimukseni lähtökohta. Kuuntelutestien ja ryhmäkes-

kustelujen tuloksia tarkastellessani huomaan, että tulokset ovat hyvin toistensa kaltaisia. 

Seuraavaksi tarkastelen ja vertaan näillä kuuntelutesteillä ja ryhmäkeskusteluilla saavu-

tettuja merkittävimpiä tuloksia.
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A-ryhmä arvioi heikoiten somalialaiset, heidän jälkeensä venäläiset, sitten Lähi-idästä 

kotoisin olevat maahanmuuttajat ja kaikkein positiivisimmin länsimaalaiset maahan-

muuttajat. B-ryhmässä kuvavihje maahanmuuttajan etnisestä taustasta ja sosiaalisesta sta-

tuksesta ei muuta järjestystä, vaikka 67 % evaluaatioista on positiivisempia kuin A-ryh-

mässä. C-ryhmässä kuvavihje puhujan etnisestä taustasta ja sosiaalisesta statuksesta 

muuttaa Lähi-idästä kotoisin olevien ja venäläisten maahanmuuttajien keskinäistä järjes-

tystä, ja 64 % kaikkien evaluaatioiden keskiarvoista on negatiivisempia kuin A-ryhmässä. 

(Taulukot 2–4 s. 43–45.) Semanttisen differentiaalin vastauksissa länsimaalaisia maahan-

muuttajia pidetään kaikkein miellyttävimpinä, varakkaimpina, älykkäimpinä, kouluttau-

tuneimpina ja sivistyneimpinä. Vastaavanlainen hierarkia muodostuu myös ryhmäkes-

kustelussa, kun keskustelijat arvioivat maahanmuuttajien koulutusta ja varakkuutta, sillä 

länsimaalaiset maahanmuuttajat arvioidaan ylivoimaisesti positiivisimmin.  

 

Hierarkian taustalla vaikuttanee useampi tekijä. Maahanmuuttajien etninen tausta vaikut-

taa varmasti jollain tasolla varsinkin B- ja C-ryhmissä sekä kuuntelutestissä että keskus-

teluissa, sillä maahanmuuttajat evaluoidaan aivan samaan järjestykseen, johon suomalai-

set yleisesti ottaen asettavat eri maahanmuuttajaryhmiä etnisen taustan perusteella (Jaak-

kola 2005: 69–70). A-ryhmä kuitenkin asettaa kuuntelutestissä maahanmuuttajat samaan 

hierarkiaan tietämättä näiden etnisestä taustasta mitään. Toisaalta osa informanteista tun-

nistaa puhujan lähtöalueen tai äidinkielen.  

 

Puheen aksentillisuus, ymmärrettävyys ja puhujan sosiaalinen status voivat myös vaikut-

taa hierarkian taustalla. Monissa kuuntelutesteissä informantit ovat asettaneet kielen eri 

varieteetteja ”paremmuusjärjestykseen” juuri aksentillisuuden perusteella: tällöin usein 

kaikista aksentillisin varieteetti on arvioitu heikoiten ja aksentittomin parhaiten (Garrett 

2010: 74–77). Tarkastelen ensin aksentin ja ymmärrettävyyden näkökulmaa evalu-

aatioissa, minkä jälkeen pohdin aksentin ja sosiaalisen statuksen vaikutuksen mahdolli-

suutta.  

 

Puheen arvioinnissa aksentin ja ymmärrettävyyden suhdetta on tutkittu jonkin verran kan-

sainvälisesti, mutta Suomessa kuitenkin paljon vähemmän. Tutkimusten tulokset osoitta-

vat, että aksentti ja puheen ymmärrettävyys ovat sekä yhteydessä toisiinsa että itsenäisisä 

puheen ulottuvuuksia (Derwing & Munro 1997: 2; Toivola 2011: 15). Koska en erikseen 

kuuntelutesteissä pyydä informantteja kiinnittämään huomiota maahanmuuttajien vieraan 
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aksentin voimakkuuteen ja puheen ymmärrettävyyteen, eivät tutkimukseni tulokset pysty 

kertomaan, kuinka paljon puheen ymmärrettävyys vaikuttaa kuuntelutestien evaluaatioi-

hin.  

 

Ryhmäkeskusteluissa informantit keskustelevat kuitenkin oma-aloitteisesti aksentista, 

ymmärrettävyydestä ja sujuvuudesta, mutta osa-alueiden vaikutusta on mahdotonta erot-

taa toisistaan. Keskustelut antavat kuitenkin viitteitä siitä, että keskustelijat suosivat ak-

sentittomuutta ja ymmärrettävää puhetta. Myös Derwing ja Munro (2009) toteavat, että 

saadessaan valita kuuntelijat suosivat kaikkein ymmärrettävintä ja aksentitonta puhetta. 

Toisaalta he toteavat myös, että kuulijan odotuksilla on vaikutusta siihen, kuinka ymmär-

rettävänä maahanmuuttajan puhetta pidetään. (Derwing & Munro 2009: 194, 197.) Vas-

taavanlaisen tuloksen on saanut myös Kang ja Rubin (2009). Kuulijan kokemukseen pu-

heen ymmärrettävyydestä voi vaikuttaa myös se, kuinka paljon tämä joutuu ponnistele-

maan ymmärtääkseen (Derwing & Munro 2009: 197; Munro & Derwing 1995: 302). 

Juuri ponnistelu puheen kuuntelun yhteydessä voi johtaa siihen, että osaa informanteis-

tani vaikeasti ymmärrettävä puhe alkaa ärsyttää. Tämä myös vahvistaisi luvussa 5.4.3. 

tekemäni hypoteesin, jonka mukaan maahanmuuttajan puhe arvioidaan ärsyttäväksi 

vasta, kun sitä ei ymmärretä.  

 

Tutkimukseni tulokset ovat samansuuntaisia kuin sellaisissa aikaisemmissa tutkimuk-

sissa, joissa on tarkasteltu myös (etnisen) aksentin ja sosiaalisen statuksen suhdetta. Ry-

anin ja Sebastianin (1980) tutkimuksessa standardienglannin puhujat on evaluoitu posi-

tiivisemmin kuin aksentillisen englannin puhujat. Informantit arvioivat positiivisemmin 

sellaisia puhujia, joiden uskotaan edustavan keskiluokkaa, kuin sellaisia puhujia, joiden 

uskotaan kuuluvan alempiin yhteiskuntaluokkiin. (Ryan & Sebastian 1980: 231.) Myös 

Brennan ja Brennan ovat havainneet, että puheen aksentillisuus ja status korreloivat: mitä 

aksentillisempaa puhe on, sitä matalammaksi puhujan status arvioidaan (Brennan & 

Brennan 1981: 217). Vastaava tulos on saatu myös Ryanin, Carranzan ja Moffien (1977) 

tutkimuksessa, jossa pienetkin nousut puhujan aksentillisuudessa laskevat kuulijan ar-

viota tämän statuksesta. Aksentilliseen puheeseen liittyy negatiivisia stereotypioita, ja ak-

sentillisuuden lisääntyessä myös stereotypiat voimistuvat (Ryan, Carranza & Moffie 

1977: 273; Brennan & Brennan 1980: 209). Tutkimukseni informantit reagoivat selvästi 

maahanmuuttajien sosiaaliseen statukseen. Kuuntelutestin perusteella aksentin ja sosiaa-

lisen statuksen suhdetta on mahdoton todentaa, mutta ryhmäkeskustelut antavat vahvoja 
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viitteitä siitä, että maahanmuuttajan puheen arvioinnissa nämä kaksi tekijää ovat yhtey-

dessä toisiinsa.  

 

 

6.1.2. Maahanmuuttajamiehet ja -naiset 

 

Kuten olen edellisessä alaluvussa osoittanut, sekä kuuntelu- että keskusteluryhmät aset-

tavat maahanmuuttajia puheen perusteella samankaltaisiin hierarkioihin. On siis melko 

odotuksenmukaista, että informanttien arvioit mies- ja naismaahanmuuttajista ovat melko 

samansuuntaisia sekä kuunteluissa että keskusteluissa.  

 

Keskeisin tulos kuuntelutestien maahanmuuttajamiehiin ja -naisiin liittyvistä tuloksista 

on englantilaismiehen sekä somali- ja pakistanilaisnaisen evaluointi. Erityisesti B-ryh-

män naiset arvioivat englantilaismiehen todella positiivisesti kaikilla osa-alueilla ahke-

ruutta lukuun ottamatta ja C-ryhmän miehet somali- ja pakistanilaisnaisen todella nega-

tiivisesti erityisesti varakkuuden ja kouluttautuneisuuden, mutta myös älykkyyden osalta. 

Koska nämä tulokset esiintyvät B- ja C-ryhmissä, on todennäköistä, että informanttien 

oletus maahanmuuttajan sosiaalisesta statuksesta on yksi arviointiin vaikuttavista teki-

jöistä.  

 

Pienryhmäkeskusteluissa maahanmuuttajamiesten ja -naisten arvioiden vastakkaisuus on 

kytköksissä koulutukseen ja varakkuuteen: englantilaismiestä pidetään kaikkein varak-

kaimpana ja somalinaista heikoiten kouluttautuneena ja vähävaraisimpana. Englantilais-

miehen saamat arviot koulutuksesta ja varakkuudesta ovat positiivisia jokaisessa keskus-

teluryhmässä, eivätkä arviot somalinaisestakaan juuri vaihtele. Michael McEachranen 

(2014) mukaan tasa-arvoajattelusta huolimatta Pohjoismaissa on edelleen valloillaan van-

haan kolonialistiseen maailmanjärjestykseen perustuva ”valkoinen ylivalta”, joka näkyy 

ei-valkoisten väestönryhmien syrjintänä ja erotteluna muun muassa työmarkkinoilla 

(McEachrane 2014: 100). Länsieurooppalaisen valkoisen miehen ja afrikkalaistaustaisen 

naisen raju vastakkainasettelu tutkimukseni tuloksissa tukee McEachranen (2014) muo-

toilemaa ajatusta. Myös Jaakkolan tutkimukset osoittavat, etteivät suomalaiset pidä kaik-

kia etnisiä ryhmiä ja ”rotuja” samanarvoisina, sillä vuonna 2003 lähes puolet suomalai-

sista oli täysin tai osittain sitä mieltä, että ”[j]oihinkin rotuihin kuuluvat eivät kerta kaik-

kiaan sovi asumaan modernissa yhteiskunnassa” (Jaakkola 2009: 64).  
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Sekä kuuntelutesteistä että keskusteluryhmistä saatu tulos kertoo siis niistä oletuksista ja 

stereotypioista, joita eri maahanmuuttajaryhmiin ja sukupuolirooleihin liitetään. Toisaalta 

informanttien oletukset eivät ole täysin perusteettomia. THL:n (2012) tutkimuksessa so-

malinaisten koulutustaso on kaikista heikoin venäläisiin, kurditaustaisiin ja suomalaisiin 

naisiin verrattuna: Suomessa asuvista somalialaisista naisista kolmannes ei ole saanut pe-

ruskoulutusta lainakaan, ja noin puolet on käynyt ainoastaan peruskoulun (Martelin, Cas-

taneda & Kauppinen 2012: 56). Somalinaiset käyvät saman tutkimuksen mukaan myös 

huomattavasti vähemmän ansiotyössä kuin vertailuryhmien naiset: yli kolmannes soma-

linaisista hoitaa kotitaloutta ja lapsia (Martelin, Castaneda & Kauppinen 2012: 56). On 

myös olennaista huomioida, että erityisesti maahanmuuttajanaisten työmarkkina-asema 

on huomattavasti muita väestöryhmiä heikompi, ja erityisesti musliminaisten tilanne on 

melko vaikea (Joronen 2007: 292–293). McEachraneen (2014) viitaten pohdinkin, että 

voisiko kyseessä olla itseään ruokkiva kehä, jossa valtaväestön asenteet ja stereotypiat 

vaikeuttavat eri etnistä taustaa olevien naisten työllistymistä? Tämä taas osaltaan vahvis-

taisi ja ylläpitäisi stereotypiaa esimerkiksi somalinaisista heikosti koulutettuina kotiäi-

teinä.  

 

 

6.1.3. Mies- ja naisinformantit 

 

Jaakkolan (2005) tutkimusten mukaan sekä miehet että vähän koulutetut henkilöt kokevat 

naisia ja korkeakoulutettuja enemmän maahanmuutosta johtuvaa sosioekonomista uhkaa 

(ks. luku 1.6.). Korkeakoulutetut suhtautuvat maahanmuuttajiin ja heidän Suomessa oles-

keluunsa myönteisemmin kuin muiden koulutusryhmien edustajat. (Jaakkola 2005: 61, 

64–65.) Henkilökohtaiset kontaktit maahanmuuttajiin vaikuttavat positiivisesti suoma-

laisten asenteisiin (Jaakkola 2005: 66). Sosioekonomisen uhan kokemus voimistuu 

yleensä laman tai taloudellisen taantuman vaikutuksesta. 2000-luvun alussa onkin ha-

vaittu, että 1990-luvun laman taittumisen myötä suomalaisten asenteet maahanmuuttajia 

kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi (Jaakkola 2005: 69). Vuonna 2008 alkanut 

kansainvälinen finanssikriisi on kuitenkin vaikuttanut suomalaisten elämään taloudellisen 

taantuman muodossa. Yhteiskunnallista keskustelua ovat herättäneet myös vuonna 2015 

Eurooppaan ja Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat (ks. luku 1.). Vielä ei ole selvillä, 

kuinka pitkään jatkunut taloustaantuma ja turvapaikanhakijoiden suuri määrä vaikuttaa 
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suomalaisten suhtautumiseen maahanmuuttajia kohtaan. Edellisen lama-ajan suhtautumi-

nen ja kokemukset muista pohjoismaista kuitenkin osoittavat, että sosioekonomiset uh-

kakuvat voivat lisääntyä esimerkiksi korkean työttömyysasteen vaikutuksesta (Jaakkola 

2005: 61, 69: 2009: 37; ks. luku 1.6.).  

 

Informanteistani 25 on naisia ja 20 miehiä ja kaikki kuuluvat (vaikkakin opiskelijoina) 

korkeakoulutettuun väestöryhmään. Edellä esittämääni taustaa vasten on siis ymmärret-

tävää, että Likertin skaalojen vastaukset (liitteet 32–37) osoittavat tutkimukseni infor-

manttien asenneilmapiirin aiemman tutkimuksen mukaiseksi: maahanmuuttajien puhu-

maa suomea ja ylipäätään kielen vaihtelua kohtaan suhtaudutaan melko myönteisesti. On 

tärkeää myös huomata, että sukupuolten väliset erot ovat melko pieniä. Erot ovat pieniä 

myös eri kuunteluryhmien välillä, minkä perusteella voin pitää ryhmien välistä vertailua 

luotettavana.  

 

Ryhmäkeskusteluissa ei ole havaittavissa, että miesinformantit arvioisivat kuultua pu-

hetta ja puhujia naisia kriittisemmin. Esimerkiksi Maisa kertoo muulle C-ryhmälle suo-

raan, ettei hänen mielestään maahanmuuttajien suomi ei ole suomea (ks. esim. 47), mitä 

voidaan pitää kyseisestä ryhmässä kaikkein kriittisimpänä kommenttina. Vaikuttaakin 

siltä, että kaikissa ryhmissä keskustelijat tekevät melko samankaltaisia kommentteja ja 

löytävät lähes jokaisen maahanmuuttajan kohdalla jonkinlaisen yhteisymmärryksen. Ai-

van kuten Vilhulankin (2012: 89) tutkimuksessa, keskustelijat luovat yhdessä kuvauksen 

puhujasta kuulemansa perusteella. On tietenkin otettava huomioon sosiaalisen suotava-

uuden vääristymän mahdollisuus, mikä tarkoittaa, että kaikki keskustelijat eivät välttä-

mättä tuo esiin todellisia mielipiteitään (Garrett 2010: 44–45).  

 

 

6.1.4. Kieliasenteet ja -käsitykset  

 

Tässä alaluvussa kokoan yhteen niitä kieliasenteita ja -käsityksiä, joita aineistossani on 

havaittavissa. Kuten olen jo edellä osoittanut, sekä epäsuora että suora tutkimusmetodi 

tuottavat tutkimuksessani hyvin samankaltaisia ja toisiaan tukevia tuloksia, mikä mieles-

täni osoittaa, että olen pystynyt saavuttamaan informanttien todelliset asenteet ja käsityk-

set.
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Maahanmuuttajien puheen arvioinnin perusteella paljastuu joukko asenteita, jotka koh-

distuvat suoraan maahanmuuttajien puhumaan suomeen sekä itse maahanmuuttajiin. Kie-

leen liittyviä asenteita: 

- Mitä aksentittomampaa maahanmuuttajan puhe on, sitä positiivisemmin siihen suh-

taudutaan (ks. Derwing & Munro 2009: 194, 197). 

- Mitä ymmärrettävämpää maahanmuuttajan puhe on, sitä positiivisemmin siihen suh-

taudutaan (ks. Derwing & Munro 2009: 194, 197). Vaikeasti ymmärrettävä puhe är-

syttää kuulijaa (ks. Munro & Derwing 1995: 302; Derwing & Munro 2009: 197) ja 

vaikuttaa siihen, miten älykkäänä puhujaa pidetään. 

- Hyvin suomea puhuvat maahanmuuttajat ovat ahkeria ja todennäköisesti myös kou-

lutettuja (ks. Niedzielski & Preston 2003: 310–311). 

Maahanmuuttajiin liittyviä asenteita:  

- Eri maahanmuuttajaryhmät ovat eriarvoisessa asemassa etnisen alkuperänsä perus-

teella (ks. Jaakkola etninen hierarkia 2005: 69–70; 2009: 52–53). 

- Kulttuurisesti ja maantieteellisesti läheiset maahanmuuttajaryhmät koetaan muita 

ryhmiä läheisemmiksi (ks. Ryan & Sebastian 1980: 232). 

- Maahanmuuttajamiehellä on suomalaisessa yhteiskunnassa moninaisempia rooleja 

kuin maahanmuuttajanaisilla (ks. Joronen 2007: 285).  

 

Edellä esittämäni asenteet ovat odotuksenmukaisia, kun niitä vertaa aiempaan tutkimuk-

seen. Toisaalta kun ottaa huomioon, että koulutus on sosioekonomisen uhan kannalta 

merkittävin maahanmuuttaja-asenteisiin vaikuttava tekijä (Jaakkola 2005: 68) ja että in-

formantit ovat kaikki yliopisto-opiskelijoita, voisivat asenteet olla positiivisempiakin. So-

siaalisen identiteetin teoria saattaa selittää edellä esittämiäni asenteita sosioekonomista 

uhkaa tehokkaammin. Tällöin omaa ryhmää pidetään parempana ja ulkoryhmiin liitetään 

negatiivisia asenteita. (Jaakkola 2009: 37.) Olisi hurjaa väittää, että oululaiset opiskelijat 

suhtautuisivat rasistisesti joihinkin maahanmuuttajaryhmiin. Toisaalta rasismin klassi-

seen määritelmään kuuluu muun muassa tiettyjen ihmisryhmien pitämistä älyllisesti yli-

voimaisina toisiin verrattuna (Liebkind 1994: 39), ja informanttini arvioivat eri maahan-

muuttajaryhmien älykkyyttä eri tavalla ja vielä niin, että länismaalaisia maahanmuuttajia 

pidetään kaikkein älykkäimpinä. Jasinskaja-Lahti, Liebkind ja Vesala (2002) toteavat, 

että rasististen asenteiden ja syrjinnän taustalla on aina kansakunnan yleinen ilmapiiri 

sekä kulttuurin, politiikan ja tiedotusvälineiden antama tuki (Jasinskaja-Lahti, Liebkind 

& Vesala 2002: 30). Voikin olla, että informanttien asenteet ovat osa kulttuurin sisäistä 
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piilorasismia. Seuraavaksi tarkastelen sosiaalisen statuksen ja kulttuurisen stereotypian 

roolia tutkimusasetelmassa.  

 

 

6.2. Sosiaalinen status ja kulttuurinen stereotypia 

 

Yksi tutkimukseni tärkeimmistä kysymyksistä liittyy sosiaalisen statuksen ja kulttuurisen 

stereotypian vaikutukseen puhujan arvioinnissa. Aivan tutkimuksen alkuvaiheessa lähtö-

kohtana on ollut selvittää, kumpi vaikuttaa enemmän, mutta tutkimuksen edetessä olen 

todennut tällaisen vertailevan vastakkainasettelun turhaksi ja keinotekoiseksi. Olennaista 

onkin ymmärtää, kuinka sosiaalinen status ja kulttuurinen sterotypia vaikuttavat ja mil-

laisissa tilanteissa.  

 

Kuuntelutestit todistavat, että puhujan oletetulla sosiaalisella statuksella on vaikutusta pu-

heen arviointiin, ja pienryhmäkeskustelut osoittavat, kuinka status vaikuttaa. Keskusteli-

jat pitävät länsimaalaisia maahanmuuttajia koulutettuina, älykkäinä ja työtätekevinä näi-

den sosiaalisesta statuksesta huolimatta. Somalialaiset taas saavat negatiivisia arvioita ku-

vista riippumatta. Ryanin ja Sebastianin tutkimuksessa (1980) informanttien arviot ak-

sentillisen puhujan puheesta positiivistuvat, kun he uskovat puhujan olevan keskiluokkai-

nen (1980: 232). Oman tutkimukseni somalien kohdalla näin ei kuitenkaan käy, mikä 

tarkoittaa, että etnisellä taustalla on oltava vaikutus arviointiin. Iranilaismiehen arvioissa 

muutos kuitenkin näkyy: A- ja C-ryhmät pitävät puhetta todella epäselvänä ja vaikeasti 

ymmärrettävänä, mutta B-ryhmässä puhetta on helpompi ymmärtää, kun kuvassa on lää-

kärintakkiin pukeutunut mies (ks.luku 4.3.3. esim. 16).  

 

Tulokset eivät sinänsä ole yllättäviä. Ulkomaisissa tutkimuksissa kuulijoiden odotusten 

on osoitettu vaikuttavan siihen, kuinka he puhetta arvioivat (Kang & Rubin 2011: 451), 

ja ulkoisten elementtien tiedetään vaikuttavan siihen, kuinka henkilön sosiaalista statusta 

arvioidaan (Lasswell & Parshall 1961). Kuitenkin kuten olen jo edellä maininnut, tietty-

jen maahanmuuttajaryhmien kohdalla vaikutus on suurempi kuin toisten: länsimaalaiset 

maahanmuuttajat ovat asennehierarkioiden kärjessä ja somalit viimeisenä. Tämän perus-

teella voi päätellä, että eri ryhmiin liittyy oululaisten opiskelijoiden, ja laajemminkin suo-

malaisten, ajatuksissa kulttuurisia stereotypioita, joita sosiaalinen status ei helposti 

muuta. 
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Sosiaalisella statuksella ja kulttuurisella stereotypialla on roolinsa myös LS- ja RLS-hy-

poteeseissa, joiden mahdollista toteutumista myös tarkastelen. LS-hypoteesin toteutu-

mista voi tarkastella ainoastaan A-ryhmässä, jossa sen toteutuminen kyseenalaistuu jo 

aivan tutkimusasetelman alussa, kun informanttini tietävät kuuntelevansa maahanmuut-

tajien puhenäyteitä. LS-hypoteesin perustavanlaatuinen ajatus kun on, että juuri kielen 

piirteet yhdistävät puhujan kuulijan mielessä alhaisen prestiisin ryhmään (Kang & Rubin 

2009: 442), jollaisena maahanmuuttajia kokonaisuudessaan voidaan pitää suomalaisiin 

verrattuna (esim. Lepola 2000: 363). Toisaalta informantit eivät tiedä puhujien lähtöalu-

eita tai etnistä taustaa ja joutuvat arvaamaan sen puheen piirteiden perusteella. A-ryh-

mässä maahanmuuttajat asettuvat maahanmuuttajien etnisen hierarkian mukaiseen järjes-

tykseen (Jaakkola 2005: 69–70, 2009: 52–53) ja lähes samaan järjestykseen kuin B- ja C-

ryhmissä, mitä voi pitää merkkinä LS-hypoteesin toteutumisesta.  

 

RLS-hypoteesin toteutuminen tutkimuksessa on jossain määrin epävarmaa. Puhujien et-

nisellä ryhmällä on kyllä vaikutus siihen, kuinka puhetta arvioidaan, mutta on vaikeaa 

sanoa, vaikuttaako etninen ryhmä puheen arviointiin enemmän kuin puheen ominaisuudet 

(Kang & Rubin 2009: 442). Toisaalta tulokseni osoittavat, että informantit kuulevat, mitä 

odottavat kuulevansa, esimerkiksi lääkärintakkiin pukeutuneen iranilaismiehen kohdalla 

(Kang & Rubin 2009: 451). En voi kuitenkaan todeta varmasti, että tämä johtuisi ainoas-

taan etnisyydestä, sillä puhujan arvioitu koulutustaso vaikuttaa puheen arviointiin. 

Vaikka tuloksissani on paljon ominaisuuksia, jotka täyttävät RLS-hypoteesin määritel-

män, en voi osoittaa, että se toteutuisi yhtä läpinäkyvästi kuin aikaisemmassa RLS-tutki-

muksessa (Kang & Rubin 2009). Tutkimusasetelmassani on RLS-hypoteesin kannalta 

liian paljon muita vaikuttavia elementtejä, jotta tuloksia voisi pitää puhtaasti sen vaiku-

tuksena.  

 

 

6.3. Puheen arviointiin vaikuttavat tekijät  

 

Olen luvussa 2.4. esittänyt Leinosen (2015) näkemyksen niistä tekijöistä, jotka vaikutta-

vat puheen arviointiin (Leinonen 2015: 61 kuvio 2). Leinosen esitys jää mielestäni kui-

tenkin puutteelliseksi, sillä sen tarjoamat tekijät eivät riitä kuvaamaan kaikkia niitä osa-

alueita, jotka tutkimukseni mukaan vaikuttavat puheen arviointiin. Kuviossa 2 esittelen-

kin ne puheen arviointiin vaikuttavat tekijät, jotka esiintyvät tässä tutkimuksessa. Kuvion 
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esimerkkinä olen käyttänyt Leinosen (2015) esitystä, mutta olen muokannut sitä vastaa-

maan tutkimukseni tarpeita. 

 

 

KUVIO 2. Puhujan arviointiin vaikuttavat tekijät. 

 

Tutkimuksessani puhujan arviointiin vaikuttavat olennaisesti tämän äidinkieli, jos kuulija 

pystyy tunnistamaan sen. Tästä hyvinä esimerkkeinä voidaan pitää länsimaalaisia maa-

hanmuuttajia, joiden englanninkielisyyden informantit tunnistavat erittäin hyvin.  

 

Vieras aksentti, puheen ymmärrettävyys ja ääntäminen kietoutuvat ilmiöinä tutkimukses-

sani yhteen: en kysy informanteilta niistä erikseen, joten niitä ei voi kunnolla erottaa toi-

sistaan. Toisaalta ryhmäkeskusteluissa vieras aksentti, puheen ymmärrettävyys ja ääntä-

minen kaikki mainitaan erikseen, minkä perusteella esitän ne omina tekijöinään kuviossa 

2. Huomioitavaa on, että puhetta kuvaillaan sujuvaksi silloin, kun edellä mainittujen omi-

naisuuksien katsotaan olevan kohdallaan. Toivolan (2011) mukaan sujuvuutta ja vierasta 
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aksenttia voidaan pitää sekä päällekkäisinä että sisäkkäisinä piirteinä, ja niiden erottele-

minen on monin osin keinotekoista. Toisaalta häneen mukaan sujuvuuteen puheen omi-

naisuutena saattaa liittyä enemmän arvolatausta kuin vieraaseen aksenttiin, ja se saattaa 

esiintyä ikään kuin saavutettuna ominaisuutena. (Toivola 2011: 19.) 

 

Pienryhmäkeskustelijat vertaavat maahanmuuttajien suomen kieltä jatkuvasti yleiskie-

leen. Tämä on maallikoille tyypillistä ja kuvaa erinomaisesti ei-lingvistien käsitystä kie-

len hierarkkisuudesta (Preston 2002: 63–64). Vaikka suomen kielessä esiintyy paljon alu-

eellista variaatioita, mikä kuuluu myös pienryhmäkeskustelijoiden puheessa, arvioivat he 

kaikkein yleiskielisimmin puhuvia maahanmuuttajia kaikkein positiivisimmin.  

 

Puhujan suomen kielen arviointiin vaikuttaa kielellisten tekijöiden lisäksi myös joukko 

muita tekijöitä. Puhujan etninen tausta saattaa vaikuttaa siihen, kuinka hänen puhettaan 

arvioidaan. Tutkimukseni maahanmuuttajien kohdalla vaikutus on selvä ja suoraviivai-

nen: mitä ulkonäöllisesti, kulttuurisesti ja maantieteellisesti läheisemmäksi informantit 

arvioivat maahanmuuttajan, sitä positiivisemmin myös tämän puhetta arvioidaan.  

 

Puhujan ”suomalaisuus” on puheen arviointiin vaikuttava tekijä, joka ilmenee ryhmäkes-

kusteluissa. Keskustelijat arvioivat erityisesti englantilaismiestä ja yhdysvaltalaisnaista 

erittäin positiivisesti ja löytävät heistä paljon ominaisuuksia, jotka yhdistävät puhujat jol-

lain tasolla suomalaisuuteen. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi puheen yleiskieli-

syys, selkeys, puhtaus, rauhallisuus, mollivoittoisuus ja puhujien ulkonäkö. Maahan-

muuttajiin liittyviä suomalaisuuden kommentteja voi kuitenkin pitää verrattain harvinai-

sena tuloksena, sillä Lepolan (2000) mukaan ulkomaalaisuus on tiukasti maahanmuutta-

jaan tarttuva leima, joka ei välttämättä koskaan vaihdu suomalaiseksi (Lepola 2000: 363). 

Suomalaisissa teksteissä ja keskusteluissa rakentuu helposti ”meidän suomalaisten” ja 

”ulkomaalaisten” välinen vastakkainasettelu. Suomen kielellä on tässä mielenkiintoinen 

ja tärkeä rooli, sillä kielitaidon perusteella eräitä väestöryhmiä voidaan rajata enemmän 

suomalaisiksi kuin toisia. Esimerkiksi paluumuutossa suomen kielen taitoa on pidetty tär-

keänä, kun inkerinsuomalaisia määritellään suomalaisiksi. (Lepola 2000: 354–368.) 

 

Maahanmuuttajan motivaatiolla oppia suomea on myös tutkimustuloksissani merkitystä: 

keskustelijat kommentoivat sitä ja arvostavat, jos puhuja oikeasti yrittää puhua suomea, 

vaikka kielitaito ei vielä aivan riittäisi. Sujuva suomen kieli puolestaan kertoo puhujan 
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ahkeruudesta. Tällainen ajattelutapa onkin hyvin tyypillinen äidinkielisille tai standardin 

kielimuodon puhujille (Niedzielksi & Preston 2003: 310–311). 

 

Edellä olen eritellyt monia puhujan niin kielellisiä kuin muitakin ominaisuuksia, jotka 

vaikuttavat puheen arviointiin. Seuraavaksi tarkastelen vielä, miten maahanmuuttajakon-

taktit ja aksentin tuttuus vaikuttavat puheen arviointiin. Muita ominaisuuksia olen tarkas-

tellut jo muissa yhteyksissä aiemmissa alaluvuissa.  

 

Niin sanotun kontaktihypoteesin mukaan kontaktit maahanmuuttajiin olisi tehokkain tapa 

vähentää suomalaisten ja maahanmuuttajien välisiä ennakkoluuloja. Niillä suomalaisilla, 

joilla on henkilökohtaisia kontakteja maahanmuuttajiin, on myös kaikkein myönteisim-

mät asenteet ulkomaalaisten maahanmuuttoa kohtaan. (Jaakkola 2005: 12–13, 2009: 28–

29.) Leinonen katsoo, että maahanmuuttajakontaktit ovat merkittävä tekijä puheen arvi-

oinnissa (Leinonen 2015: 61). Hänen mukaansa myös aksentin tuttuudella on vaikutusta 

siihen, kuinka kuulija arvioi maahanmuuttajan puhetta (Leinonen 2015: 61).  

 

Maahanmuuttajakontaktien sekä aksentin tuttuuden merkitystä puheen arvioinnissa voi-

daan tarkastella tuttuushypoteesia soveltaen. Bezoojienin ja Kunnaksen mukaan ihmiset 

pitävät yleensä kauniina sellaista kielen varieteettia, joka on heille tuttu tai jonka kanssa 

he ovat paljon tekemisissä. (Bezooijen 2002: 14–15; Kunnas 2006: 232.) Maahanmuut-

tajan puheen arvioinnin kohdalla voisin laajentaa tuttuushypoteesia positiiviseen suhtau-

tumiseen: jos kuulijalla on maahanmuuttajakontakteja ja aksentti on kuulijalle tuttu, hän 

suhtautuu siihen todennäköisemmin positiivisemmin kuin henkilö, jolla ei ole maahan-

muuttajakontakteja ja jolle mikään vieras aksentti ei ole tuttu.  
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7. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessani olen tarkastellut oululaisten opiskelijoiden asenteita 

maahanmuuttajien suomen kieltä kohtaan ja heidän käsityksiään maahanmuuttajien suo-

men kielestä. Tarkastelun erityisenä kohteena on ollut kulttuurisen stereotypian ja maa-

hanmuuttajan sosiaalisen statuksen vaikutus opiskelijoiden asenteisiin. Tutkimukseni 

aihe on ajankohtainen, sillä Suomessa asuu yli 300 000 maahanmuuttajataustaista henki-

löä, ja vuoden 2015 aikana Suomeen on saapunut myös yli 30 000 turvapaikanhakijaa. 

Maahanmuuttajien suomen kielen taitoa voidaan pitää heidän hyvinvointinsa edellytyk-

senä, sillä sujuvasta kielitaidosta on hyötyä kaikilla elämän osa-alueilla. Kommunikoin-

nissa on kuitenkin kaksi osapuolta, ja myös suomalaisten asenteet maahanmuuttajien suo-

men kieltä kohtaan vaikuttavat siihen, kuinka onnistuneesti maahanmuuttajat pärjäävät 

suomen kielellään suomalaisessa yhteiskunnassa.  

 

Tutkimukseni aineisto koostuu 45 informantin kuuntelutestiaineistosta sekä kolmesta 

ryhmäkeskustelusta, joihin on osallistunut 14 informanttia. Kaikki informantit ovat Oulun 

yliopiston opiskelijoita. Kuuntelutestissä informantit ovat kuulleet kahdeksan maahan-

muuttajan puhenäytteet: venäläismiehen ja -naisen, somalimiehen ja -naisen, iranilais-

miehen ja pakistanilaisnaisen sekä englantilaismiehen ja yhdysvaltalaisnaisen. Kuuntelu-

testit on toteutettu kolmessa osassa: ensimmäisessä ryhmässä (A) informantit ovat kuul-

leet ainoastaan puhenäytteet. Toisessa ryhmässä (B), informantit ovat kuulleet puhenäyt-

teet ja nähneet lisäksi kuvan jokaisesta ”puhujasta”. B-ryhmän kuvien on tarkoitus ku-

vastaa maahanmuuttajien korkeaa sosiaalista statusta: kuvien maahanmuuttajat ovat pu-

keutuneet pukuun, merkkivaatteisiin, lääkärintakkiin ja esimerkiksi koristeltuihin huntui-

hin. Kolmannessa ryhmässä (C-ryhmä) informantit ovat kuuleet puhenäytteet ja näkevät 

kahdeksan kuvaa, joiden on tarkoitus luoda mielikuva maahanmuuttajan heikosta sosiaa-

lisesta statuksesta: kuvien henkilöt ovat pukeutuneet työmaa- ja tehdasvaatteisiin sekä 

epämuodollisesti, esimerkiksi pipoon.  

 

Ryhmäkeskusteluissa osanottajat ovat kuunnelleet puhenäytteitä ja keskustelleet vapaa-

muotoisesti ilman läsnäoloani. B- ja C-ryhmien keskustelijoilla on myös maahanmuutta-

jien kuvat mukana keskustelussa. Ryhmäkeskustelut on tallennettu sekä tallennuslait-

teella että videokameralla. 
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Tutkimukseni teoreettinen ja metodinen viitekehys yhdistää sosiolingvistiikkaa, kansan-

lingvistiikkaa ja kieliasennetutkimusta. Tutkimukseni edustaa sosiolingvistiikan kolmatta 

aaltoa, joka tarkastelee variaatiota kielen olennaisena ominaisuutena ja osana jatkuvasti 

muuttuvaa sosiokulttuurista arvosysteemiä. Tutkimuksessani yhdistyvät myös suora ja 

epäsuora tutkimusmetodi, minkä ansiosta pystyn saamaan eri metodein saatuja tuloksia 

vertaamalla moniulotteisen kuvan informanttien kieliasenteista ja -käsityksistä. 

 

Olen hyödyntänyt tutkimuksessani niin kansanlingvistiikan kuin kieliasennetutkimuksen-

kin metodiikkaa. Kuuntelutestit on toteutettu verbal guise -tekniikalla, joka on yleinen 

kuuntelutesteissä hyödynnetty matched guise -tekniikan muunnelma. Kuuntelutestin 

ohessa informantit ovat täyttäneet kyselylomakkeeseen semanttisen differentiaalin kus-

takin maahanmuuttajasta sekä Likertin skaalan. Semanttisen differentiaalin avulla analy-

soin informanttien evaluaatioita maahanmuuttajien suomen kielestä, ja Likertin skaalan 

vastaukset kuvastavat informanttien asennoitumista maahanmuuttajien suomen kieltä, 

kielitaitoa ja suomen kielen variaatiota kohtaan.  

 

Analysoin ryhmäkeskusteluja sisältölähtöisen diskurssianalyysin avulla. Keskusteluissa 

olen tarkastellut informanttien metakielen ensimmäistä ja kolmatta tasoa.  

 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenäni on ollut, liitetäänkö eri maahanmuuttajaryhmiin 

erilaisia kulttuurisia stereotypioita. Tutkimustulokseni osoittavat, että oululaiset opiske-

lijat liittävät eri maahanmuuttajaryhmiin erilaisia kulttuurisia stereotypioita. Kuuntelutes-

tissä kaikissa kolmessa ryhmässä informantit evaluoivat maahanmuuttajat lähes saman-

laisen hierarkian mukaisesti: länsimaalaiset maahanmuuttajat saavat kaikkein positiivi-

simmat evaluaatiot ja somalimaahanmuuttajat kaikkein negatiivisimmat evaluaatiot. Ve-

näläisten ja Lähi-idästä kotoisin olevien maahanmuuttajien järjestys ääripäiden välissä 

vaihtelee. Myös ryhmäkeskusteluissa informantit evaluoivat länsimaalaiset kaikkein kou-

luttautuneimmiksi ja varakkaimmiksi – jopa suomalaisimmiksi, kun somalimaahanmuut-

tajat taas evaluoidaan paljon heikommin.  

 

Tulos on odotuksenmukainen, sillä se vastaa niitä tuloksia, joita aiemmin on saatu suo-

malaisten maahanmuuttajiin kohdistuvista asenteista (Jaakkola 2009: 52–53). Suomalai-

set pitävät kaikista eniten maahanmuuttajista, jotka ovat maantieteellisesti tai kulttuuri-
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sesti lähellä heitä itseään, tai maahanmuuttajista, jotka tulevat vauraista maista. Ne maa-

hanmuuttajat, jotka ovat ulkoisesti tai kulttuurisesti suomalaisista erilaisia tai ovat kotoi-

sin köyhistä maista, asettuvat etnisen hierarkian häntäpäähän.  

 

Toinen tutkimuskysymykseni käsittelee sosiaalisen statuksen vaikutusta maahanmuutta-

jan puhuman suomen arviointiin. Maahanmuuttajan sosiaalinen status saattaa vaikuttaa 

maahanmuuttajan puheen arviointiin, mutta vaikutukset vaihtelevat maahanmuuttajaryh-

mittäin. Kuuntelutesteissä B-ryhmän evaluaatiokeskiarvot ovat korkeammat kuin A-ryh-

mässä ja C-ryhmän keskiarvot matalammat kuin A-ryhmässä. Erityisesti B-ryhmässä  

naisinformantit evaluoivat englantilaismiehen todella positiivisesti. Samoin C-ryhmässä 

miesinformantit evaluoivat somali- ja pakistanilaisnaista melko negatiivisesti, kun he pi-

tävät näiden sosiaalista statusta heikkona. Ryhmäkeskusteluissa sosiaalinen status vaikut-

taa erityisesti iranilaismiehen kohdalla: kun Lähi-idästä kotoisin oleva mieshenkilö on 

pukeutunut lääkärintakkiin, on hänen puheensa informanttien mielestä ymmärrettäväm-

pää kuin ilman kuvaa tai lääkärintakkia.  

 

Kuvavihje sosiaalisesta statuksesta ei vaikuta voimakkaasti oululaisten opiskelijoiden kä-

sityksiin länsimaalaisista maahanmuuttajista, sillä heitä pidetään kaikkein miellyttävim-

pinä, älykkäimpinä ja koulutetuimpina kuvasta huolimatta. Somalimaahanmuuttajien 

kohdalla tilanne on päinvastainen: kuvavihje korkeasta sosiaalisesta statuksesta ei pysty 

rikkomaan informanttien stereotypiaa somalimaahanmuuttajista vähävaraisina ja koulut-

tamattomina. Venäläisiin ja erityisesti Lähi-idästä kotoisin olevien maahanmuuttajien pu-

heen arviointiin sosiaalisella statuksella on kuitenkin vaikutusta. 

 

Kolmas tutkimuskysymys koskee sitä, arvioivatko mies- ja naisinformantit maahanmuut-

tajien puhumaa suomea eri tavalla. Tutkimuksen tuloksissa on havaittavissa sukupuolten 

välisiä eroja. Naisinformantit arvioivat maahanmuuttajien puhumaa suomea kaiken kaik-

kiaan jonkin verran positiivisemmin kuin miesinformantit. Naisinformantit reagoivat eva-

luaatioissaan positiivisesti korkeaan sosiaaliseen statukseen (esimerkiksi englantilaismies 

B-ryhmässä), ja miesinformantit taas reagoivat naisia negatiivisemmin matalaan sosiaa-

liseen statukseen (somali- ja pakistanilaisnainen C-ryhmässä). Mies- ja naisinformantit 

ovat monissa evaluaatioissa kuitenkin myös hyvin samanmielisiä. Tämäkin tulos tukee 

aikaisempaa tutkimusta, jossa on havaittu naisten suhtautuvan ylipäätään maahanmuut-

toon, maahanmuuttajiin ja humanitäärisiin näkökulmiin miehiä positiivisemmin.  
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Viimeisenä tutkimuskysymyksenäni on, millaisia kieliasenteita oululaisopiskelijoilla on 

maahanmuuttajien suomen kieltä kohtaan sekä millaisia käsityksiä heillä on maahan-

muuttajien puhumasta suomesta? Kuuntelutestien perusteella informanttien mielestä se, 

miten ihminen puhuu, vaikuttaa siihen millaisen kuvan hänestä saa. Monet kieliasenteista 

kohdistuvatkin itse kielen sijaan sen puhujaan. Ryhmäkeskusteluissa informantit pitävät 

hyvin suomea puhuvaa maahanmuuttajaa älykkäänä ja ahkerana. Maahanmuuttajan pu-

heen aksentti ja puheen ymmärrettävyys vaikuttavat tähän. Informantit huomaavat myös, 

että jos he eivät ymmärrä maahanmuuttajan puhumaa suomea, alkaa puhe ärsyttää heitä.  

 

Vaikka kuuntelutesteissä suurin osa informanteista kertoo pitävänsä maahanmuuttajien 

puhumaa suomea suomena, esiintyy ryhmäkeskusteluissa vastakkaisiakin mielipiteitä. 

Maahanmuuttajien puhumaa suomea kuvaillaan termillä hoono soomi, eli se määritellään 

kielimuodoksi, joka keskustelijoiden mielestä lähenee suomea, mutta ei ole sitä vielä. 

Muutenkin ryhmäkeskusteluissa informantit vertaavat maahanmuuttajien suomea kirja-

kieleen, jota he pitävät oikeana suomena. Ryhmäkeskustelut paljastavatkin maallikoiden 

pyramidimaisen kielikäsityksen, jossa kirjakieltä pidetään aitona ja puhtaana suomena ja 

jonka alapuolelle muut kielimuodot, murteet ja puhekielet ja myös maahanmuuttajien pu-

huma suomi, ryhmittyvät.  

 

Kulttuurinen stereotypia ja maahanmuuttajan sosiaalinen status vaikuttavat maahanmuut-

tajan puhuman suomen arviointiin. Näiden tekijöiden lisäksi arviointiin vaikuttavat muun 

muassa puheen vieras aksentti ja puheen ymmärrettävyys sekä kuulijan kontaktit maa-

hanmuuttajiin sekä vieraan aksentin tuttuus.  

 

Tutkimukseni tuloksia voi hyödyntää maahanmuuttajien suomen kielen opetuksessa seu-

raavasti: erityisesti opetuksessa tulisi kiinnittää huomiota ääntämiseen, sillä voimakas 

vieras aksentti saattaa vaikuttaa siihen, kuinka maahanmuuttajan puhetta arvioidaan ja 

kuinka pätevänä häntä pidetään ammatillisesti. Nämä näkökulmat vaativat kuitenkin vielä 

lisätutkimusta.  

 

Tutkimukseni tulokset osoittavat myös, että kaikkien maahanmuuttajaryhmien asema ei 

ole samanlainen suomalaisessa yhteiskunnassa. Maahanmuuttajan etninen tausta voi vai-

kuttaa siihen, kuinka häneen ja hänen puhumaansa suomen kieleen suhtaudutaan, mikä 
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taas osaltaan vaikuttaa maahanmuuttajan mahdollisuuksiin sopeutua ja tulla toimeen Suo-

messa.  

 

Pidän tutkimukseni tuloksia luotettavina ja uskon niiden edustavan oululaisten korkea-

kouluopiskelijoiden asenteita maahanmuuttajien suomen kieltä kohtaan. Suhtautuminen 

maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia kohtaan vaihtelee kuitenkin eri ikäryhmissä ja eri 

koulutustasoilla sekä alueellisesti.  

 

Tutkimukseni otanta on pro gradu -tutkimukseen laaja, mutta 45 informantin kieliasenteet 

eivät kuitenkaan riitä kuvaamaan ilmiötä laajemmin. Pro gradu -tutkimukseen sopiva 

otanta on myös liian pieni useimpiin tilastollisiin testeihin ja analyyseihin, jotka tarjoai-

sivat tarkemman kuvan esimerkiksi sukupuolten välisten asenne-erojen merkitsevyy-

destä.  

 

Sosiaalisen suotavuuden vääristymä on suorien tutkimusmetodien haaste (Garrett 2010: 

44–45), ja uskon sen vaikuttavan ryhmäkeskustelujen tuloksiin jollain tasolla. Toisaalta 

kuuntelutestien ja ryhmäkeskustelujen tulokset tukevat toisiaan.  

 

Maahanmuuttajien suomen kielen arviointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu Suo-

messa vielä melko vähän. Kuten tutkimukseni tulokset osoittavat, maahanmuuttajien pu-

humaa suomea arvioidaan eri tavoilla monista eri syistä, joten olisi tärkeää selvittää, millä 

tavalla puheen arviointiin vaikuttavat tekijät suhteutuvat toisiinsa. Maahanmuuttajien elä-

mänlaadun kannalta olisi tärkeää tutkia, kuinka maahanmuuttajan puheen arviointi vai-

kuttaa maahanmuuttajien jokapäiväiseen elämään ja esimerkiksi työllistymiseen tai asun-

nonhankintaan.  

 

Maahanmuuttajien puheen arviointi kuvastaa myös suomalaisen yhteiskunnan arvoja. 

Oma tutkimukseni antaa sellaisen kuvan, ettei kaikilla maahanmuuttajaryhmillä ole vielä 

Suomessa samanlaisia lähtökohtia tai samanarvoista asemaa. Aikaisempien tutkimusten 

mukaan suomalaiset muodostavat myös melko tiiviin me suomalaiset -kollektiivin, johon 

maahanmuuttajia ei helposti hyväksytä mukaan. Olisikin tärkeää, että tulevaisuudessa tut-

kimus pystyisi tuomaan ilmi myös näitä yhteiskunnan rakenteita, jotta asenteet voitaisiin 

tiedostaa ja niitä voitaisiin muuttaa.  
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LIITE 1. Litterointimerkit ja -periaatteet 

 

Olen ottanut mallia Lappalaisen (2004: 389) litterointiperiaatteista.  

 

.  laskeva intonaatio prosodisen kokonaisuuden lopussa 

,  tasainen intonaatio 

?  nouseva intonaatio 

↑  seuraava sana lausuttu ympäriostöä korkammalta 

↓  seuraava sana lausuttu ympäristöä matalammalta 

niin sanan, tavun tai äänteen painotus  

JOO kovaäänistä puhetta tai huutoa 

£niin£ hymyillen tai nauraen lausuttu jakso 

@brittish@ jakso, jossa äänenlaadun muutos 

[  päällekkäinpuhunnan alku 

(.) mikrotauko (alle 0,5 sekuntia) 

(0.5) tauon pituus puolen sekuntin tarkkuudella 

(hmm) epävarmasti kuultu jakso 

(- -) jakso, josta ei saa selvää 

((naurua)) litteroijan kommentteja ja selityksiä 

 

- Raja-assimilaatiot ja loppukahdennukset on merkitty. 

- Nauru on osoitettu ainoastaan litteroijan kommentteina, esim. ((naurua)). 

- Taukojen pituutta on merkattu karkeasti puolen sekuntin tarkkuudella ja päällek-

käinpuhunnan loppukohtaa ei ole osoitettu 

- n merkattu k:n edellä ŋ (vrt. Lappalainen 2004: 389). 

- Diftongien avartumisen astetta ei ole merkattu (vrt. Lappalainen 2004: 389) 

- Legaattoääntämystä ei ole merkitty (vrt. Lappalainen 2004: 389).



 
 

LIITE 2. Maahanmuuttajien puhenäytteet 

 

Venäläinen mies 

metsa on oransi ja joutsen (.) halua lentä koti(in) (.) ei koťin e-etelän (.) ((henkäys)) ei 

oĺe lunta vieĺä mutta kohta tule. 

Venäläinen nainen 

se on aahm raken-  rakenuss (.) firma ((henkäys)) mutta kuusi tai visikymen- kusi tai vi-

sikymenta vuotta sitten ja tämaon rakentajat ((henkäys)) mutta se on oikein korkea ja (.) 

e-e-äh ajatelen etä se on amerikasa se on. 

Somalimies 

mmh iso kapuŋki se om paaljon talossa (.) ((henkäys)) siälä onnn alas on ihmisett ehka 

se on tämä ihmiset ehka on (.) (ensin oli) tai . em mä tiedä mut mä luulen että ehkä on 

(.) he thekevät hmm rakennus tai, 

Somalinainen 

tämä on paljon ihmisiä? ((koputus)) ja se on thori (.) kaikki ihmiset iloinen ja käfelefät 

(.) joku juo mehuja joku puhua (.) joku käfelee (.) käfelefät? 

Iranilainen mies 

tämä on eeh luonto ja tai onn ääh ei oo meri mikhä nimi järvi (henkäys) ja (--) tämä on 

luonto ja joutsen monta ja jotsen tämä on ääh hyvä väri ja puitaa(.) ihana näkyä joo. 

Pakistanilainen nainen 

ei ole va- vä- värinen se on mušta ja val- ah valkoinen kuva ((henkäys)) paljon aahv 

vain miesta istuu ((henkäys)) aah tosii korkea asia ((henkäys)) aah hmm esimerkiksi se 

e- ei se ne rakentavat tama hmm rakennus ehka ((henkäys)) ja, 

Englantilainen mies 

se on aahm ((rykäisy)) ((maiskaus)) (.) jo musta ja valkoinen (.) kuva ääh vanha vanha 

kuva aah (.) paljon työ- työntekija aah se on ehka on tauko,  

Yhdysvaltalaisnainen 

ähm sielä on vanhan nainen jolla on vihřeä takki jak keltainen paita hän käveleh (.) ((ki-

lahdus)) hänellä on sateenvařjo tai ei se on (.) ((paperin rapinaa)) sanomalehti. ((naurah-

dus)) 

 



 
 

LIITE 3. KYSELYLOMAKE      

 

Tätä kyselylomaketta täyttäessäsi kuulet kahdeksan erilaista puhenäytettä. Vastaa kysymyksiin, 

joissa esität arvioita ja mielipiteitäsi kuulemastasi puheesta. Tällä lomakkeella ei mitata yleistietojasi 

eikä kysymyksiin ole olemassa oikeita eikä vääriä vastauksia. Älä siis pohdi vastauksiasi turhan tar-

kasti, vaan vastaa ensireaktiosi perusteella. Kaikki kyselylomakkeen vastaukset käsitellään täysin ni-

mettöminä. 

VASTAAJAN TIEDOT 

Sukupuoli: 

□ mies 

□ nainen 

 

Ikä: ________ vuotta 

Oppiaine yliopistossa:  ______________________________ 

 

Nykyinen asuinkaupunki/-kunta: ______________________________ 

 

Edelliset asuinkaupungit/-kunnat: ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

   ______________________________ 

 

Oletko asunut ulkomailla?  

   □ En. 

   □ Kyllä. Missä? ________________________ 

      Kuinka kauan? _______________________



 
 

1. VASTAA SEURAAVIIN KOHTIIN ENSIREAKTIOSI PERUSTEELLA. 

PUHUJA 1. 

HENKILÖN PUHE ON MIELESTÄSI…. 

ärsyttävä  ____     ____    ____     ____      ____   miellyttävä 

vähävarainen  ____     ____    ____     ____      ____  varakas  

tyhmä  ____     ____    ____     ____      ____  älykäs 

kouluttautumaton ____     ____    ____     ____      ____  kouluttautunut 

sivistymätön  ____     ____    ____     ____      ____  sivistynyt  

passiivinen  ____     ____    ____     ____      ____  aktiivinen  

laiska  ____     ____    ____     ____      ____  ahkera 

A. PUHUJA ON: 

□ mies 

□ nainen 

 

B. MISTÄ ARVIOIT PUHUJAN OLEVAN KOTOISIN? VALITSE MIELESTÄSI SOPIVIN VAIHTOEHTO. 

AVOIMEEN KENTTÄÄN VOIT KIRJOITTAA ARVIOSI PUHUJAN KOTIMAASTA JA / TAI ÄIDINKIE-

LESTÄ. 

□ Euroopasta 

□ Aasiasta 

□ Australiasta 

□ Venäjältä 

□ Pohjois-Amerikasta 

□ Etelä-Amerikasta 

□ Lähi-idästä 

□ Afrikasta

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

PUHUJA 2. 

HENKILÖN PUHE ON MIELESTÄSI…. 

ärsyttävä  ____     ____    ____     ____      ____   miellyttävä 

vähävarainen  ____     ____    ____     ____      ____  varakas  

tyhmä  ____     ____    ____     ____      ____  älykäs 

kouluttautumaton ____     ____    ____     ____      ____  kouluttautunut 

sivistymätön  ____     ____    ____     ____      ____  sivistynyt  

passiivinen  ____     ____    ____     ____      ____  aktiivinen  

laiska  ____     ____    ____     ____      ____  ahkera 

 



 
 

A. PUHUJA ON: 

□ mies 

□ nainen 

 

B. MISTÄ ARVIOIT PUHUJAN OLEVAN KOTOISIN? VALITSE MIELESTÄSI SOPIVIN VAIHTOEHTO. 

AVOIMEEN KENTTÄÄN VOIT KIRJOITTAA ARVIOSI PUHUJAN KOTIMAASTA JA / TAI ÄIDINKIE-

LESTÄ. 

□ Euroopasta 

□ Aasiasta 

□ Australiasta 

□ Venäjältä 

□ Pohjois-Amerikasta 

□ Etelä-Amerikasta 

□ Lähi-idästä 

□ Afrikasta

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

PUHUJA 3. 

HENKILÖN PUHE ON MIELESTÄSI…. 

ärsyttävä  ____     ____    ____     ____      ____   miellyttävä 

vähävarainen  ____     ____    ____     ____      ____  varakas  

tyhmä  ____     ____    ____     ____      ____  älykäs 

kouluttautumaton ____     ____    ____     ____      ____  kouluttautunut 

sivistymätön  ____     ____    ____     ____      ____  sivistynyt  

passiivinen  ____     ____    ____     ____      ____  aktiivinen  

laiska  ____     ____    ____     ____      ____  ahkera 

A. PUHUJA ON: 

□ mies 

□ nainen 

 

B. MISTÄ ARVIOIT PUHUJAN OLEVAN KOTOISIN? VALITSE MIELESTÄSI SOPIVIN VAIHTOEHTO. 

AVOIMEEN KENTTÄÄN VOIT KIRJOITTAA ARVIOSI PUHUJAN KOTIMAASTA JA / TAI ÄIDINKIE-

LESTÄ.

□ Euroopasta 

□ Aasiasta 

□ Australiasta 

□ Venäjältä 

□ Pohjois-Amerikasta 

□ Etelä-Amerikasta 

□ Lähi-idästä 

□ Afrikasta

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

PUHUJA 4. 

HENKILÖN PUHE ON MIELESTÄSI…. 

ärsyttävä  ____     ____    ____     ____      ____   miellyttävä 

vähävarainen  ____     ____    ____     ____      ____  varakas  

tyhmä  ____     ____    ____     ____      ____  älykäs 

kouluttautumaton ____     ____    ____     ____      ____  kouluttautunut 

sivistymätön  ____     ____    ____     ____      ____  sivistynyt  

passiivinen  ____     ____    ____     ____      ____  aktiivinen  

laiska  ____     ____    ____     ____      ____  ahkera 

A. PUHUJA ON: 

□ mies 

□ nainen 

 

B. MISTÄ ARVIOIT PUHUJAN OLEVAN KOTOISIN? VALITSE MIELESTÄSI SOPIVIN VAIHTOEHTO. 

AVOIMEEN KENTTÄÄN VOIT KIRJOITTAA ARVIOSI PUHUJAN KOTIMAASTA JA / TAI ÄIDINKIE-

LESTÄ.

□ Euroopasta 

□ Aasiasta 

□ Australiasta 

□ Venäjältä 

□ Pohjois-Amerikasta 

□ Etelä-Amerikasta 

□ Lähi-idästä 

□ Afrikasta

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

PUHUJA 5. 

HENKILÖN PUHE ON MIELESTÄSI…. 

ärsyttävä  ____     ____    ____     ____      ____   miellyttävä 

vähävarainen  ____     ____    ____     ____      ____  varakas  

tyhmä  ____     ____    ____     ____      ____  älykäs 

kouluttautumaton ____     ____    ____     ____      ____  kouluttautunut 

sivistymätön  ____     ____    ____     ____      ____  sivistynyt  

passiivinen  ____     ____    ____     ____      ____  aktiivinen  



 
 

laiska  ____     ____    ____     ____      ____  ahkera 

A. PUHUJA ON: 

□ mies 

□ nainen 

 

B. MISTÄ ARVIOIT PUHUJAN OLEVAN KOTOISIN? VALITSE MIELESTÄSI SOPIVIN VAIHTOEHTO. AVOI-

MEEN KENTTÄÄN VOIT KIRJOITTAA ARVIOSI PUHUJAN KOTIMAASTA JA / TAI ÄIDINKIELESTÄ.

□ Euroopasta 

□ Aasiasta 

□ Australiasta 

□ Venäjältä 

□ Pohjois-Amerikasta 

□ Etelä-Amerikasta 

□ Lähi-idästä 

□ Afrikasta

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

PUHUJA 6. 

HENKILÖN PUHE ON MIELESTÄSI…. 

ärsyttävä  ____     ____    ____     ____      ____   miellyttävä 

vähävarainen  ____     ____    ____     ____      ____  varakas  

tyhmä  ____     ____    ____     ____      ____  älykäs 

kouluttautumaton ____     ____    ____     ____      ____  kouluttautunut 

sivistymätön  ____     ____    ____     ____      ____  sivistynyt  

passiivinen  ____     ____    ____     ____      ____  aktiivinen  

laiska  ____     ____    ____     ____      ____  ahkera 

A. PUHUJA ON: 

□ mies 

□ nainen 

 

B. MISTÄ ARVIOIT PUHUJAN OLEVAN KOTOISIN? VALITSE MIELESTÄSI SOPIVIN VAIHTOEHTO. AVOI-

MEEN KENTTÄÄN VOIT KIRJOITTAA ARVIOSI PUHUJAN KOTIMAASTA JA / TAI ÄIDINKIELESTÄ.

□ Euroopasta 

□ Aasiasta 

□ Australiasta 

□ Venäjältä 

□ Pohjois-Amerikasta 

□ Etelä-Amerikasta 

□ Lähi-idästä 

□ Afrikasta

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

PUHUJA 7. 

HENKILÖN PUHE ON MIELESTÄSI…. 

ärsyttävä  ____     ____    ____     ____      ____   miellyttävä 

vähävarainen  ____     ____    ____     ____      ____  varakas  

tyhmä  ____     ____    ____     ____      ____  älykäs 

kouluttautumaton ____     ____    ____     ____      ____  kouluttautunut 

sivistymätön  ____     ____    ____     ____      ____  sivistynyt  

passiivinen  ____     ____    ____     ____      ____  aktiivinen  

laiska  ____     ____    ____     ____      ____  ahkera 

A. PUHUJA ON: 

□ mies 

□ nainen 

 

B. MISTÄ ARVIOIT PUHUJAN OLEVAN KOTOISIN? VALITSE MIELESTÄSI SOPIVIN VAIHTOEHTO. AVOI-

MEEN KENTTÄÄN VOIT KIRJOITTAA ARVIOSI PUHUJAN KOTIMAASTA JA / TAI ÄIDINKIELESTÄ.

□ Euroopasta 

□ Aasiasta 

□ Australiasta 

□ Venäjältä 

□ Pohjois-Amerikasta 

□ Etelä-Amerikasta 

□ Lähi-idästä 

□ Afrikasta

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

PUHUJA 8. 

HENKILÖN PUHE ON MIELESTÄSI…. 

ärsyttävä  ____     ____    ____     ____      ____   miellyttävä 

vähävarainen  ____     ____    ____     ____      ____  varakas  

tyhmä  ____     ____    ____     ____      ____  älykäs 

kouluttautumaton ____     ____    ____     ____      ____  kouluttautunut 

sivistymätön  ____     ____    ____     ____      ____  sivistynyt  

passiivinen  ____     ____    ____     ____      ____  aktiivinen  



 
 

laiska  ____     ____    ____     ____      ____  ahkera 

A. PUHUJA ON: 

□ mies 

□ nainen 

 

B. MISTÄ ARVIOIT PUHUJAN OLEVAN KOTOISIN? VALITSE MIELESTÄSI SOPIVIN VAIHTOEHTO. AVOI-

MEEN KENTTÄÄN VOIT KIRJOITTAA ARVIOSI PUHUJAN KOTIMAASTA JA / TAI ÄIDINKIELESTÄ.

□ Euroopasta 

□ Aasiasta 

□ Australiasta 

□ Venäjältä 

□ Pohjois-Amerikasta 

□ Etelä-Amerikasta 

□ Lähi-idästä 

□ Afrikasta

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. RENGASTA MIELIPIDETTÄSI PARHAITEN KUVAAVA VAIHTOEHTO SEURAAVISTA VÄITTÄMISTÄ 

 

            Täysin                  Jokseenkin          Jokseenkin          Täysin  

            samaa mieltä        samaa mieltä       eri mieltä            eri mieltä 

On hyvä, että suomea   

puhutaan monilla eri tavoilla          1                           2                          3                         4 

 

Kaikki suomen kielen 

muodot ovat arvokkaita                  1                           2                          3                         4 

 

Hyvä suomen kielen  

taito takaa hyvän palkan                 1                           2                          3                         4 

 

Minulla on maahanmuut- 

tajaystäviä / -tuttuja                        1                           2                          3                         4 

 

Maahanmuuttajan puhu- 

ma suomi on suomea                      1                           2                          3                         4 

 

 

 

 

 

 

3. RENGASTA MIELIPIDETTÄSI PARHAITEN KUVAAVA VAIHTOEHTO SEURAAVISTA VÄITTÄMISTÄ 

 

            Täysin                  Jokseenkin           Jokseenkin          Täysin  

            samaa mieltä        samaa mieltä        eri mieltä             eri mieltä 



 
 

 

Se, miten ihminen puhuu, 

vaikuttaa siihen millaisen  

kuvan hänestä saa                           1                           2                          3                          4 

 

Minua ärsyttää, kun  

suomea ei puhuta kunnolla             1                           2                          3                          4 

 

Hyvä suomen kielen taito 

kertoo maahanmuuttajan  

ahkeruudesta                                   1                           2                          3                          4 

 

Kielitaito kertoo ihmisen  

älykkyydestä                                   1                           2                          3                          4 

 

Kaikkien pitäisi pyrkiä puhumaan 

suomea samalla tavalla                   1                           2                          3                          4 



 
 

LIITE 4. Ryhmäkeskustelujen apukysymykset 

 

Kuunnelkaa puhenäytteitä uudestaan ja puhukaa näytteistä mahdollisimman vapaasti. 

Kiinnittäkää enemmän huomiota puheeseen kuin sen sisältöön. Voitte käyttää apuna 

seuraavia kysymyksiä: 

- Mistä henkilö voisi olla kotoisin? 

- Missä tällaista puhetta voisi kuulla? 

- Kuvaile puhujaa: 

o hänen taustaansa 

o koulutustaan 

o työtään 

o varakkuuttaan. 



 
 

LIITE 5. Miesinformanttien evaluaatiot maahanmuuttajista ryhmässä A. 
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LIITE 6. Naisinformanttien evaluaatiot maahanmuuttajista ryhmässä A. 
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LIITE 7. Maahanmuuttajamiehet mies- ja naisinformanttien arvioimina ryhmässä A. 
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LIITE 8. Maahanmuuttajanaiset mies- ja naisinformanttien arvioimina ryhmässä A. 
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LIITE 9. Miesinformanttien evaluaatiot maahanmuuttajista ryhmässä B. 
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LIITE 10. Naisinformanttien evaluaatiot maahanmuuttajista ryhmässä B. 
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LIITE 11. Maahanmuuttajamiehet mies- ja naisinformanttien arvioimina ryhmässä B. 
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LIITE 12. Maahanmuuttajanaiset mies- ja naisinformanttien arvioimina ryhmässä B. 
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LIITE 13. Miesinformanttien evaluaatiot maahanmuuttajista ryhmässä C. 
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LIITE 14. Naisinformanttien evaluaatiot maahanmuuttajista ryhmässä C. 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

venäläinen mies

venäläinen nainen

somalimies

somalinainen

iranilaisnen mies

pakistanilainen nainen

englantilainen mies

yhdysvaltalainen nainen

keskiarvo



 
 

LIITE 15. Maahanmuuttajamiehet mies- ja naisinformanttien arvioimina ryhmässä C. 
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LIITE 16. Maahanmuuttajanaiset mies- ja naisinformanttien arvioimina ryhmässä C. 
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LIITE 17. Miesinformanttien evaluaatioiden keskiarvot kolmessa eri ryhmässä. 
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LIITE 18. Naisinformanttien evaluaatioiden keskiarvot kolmessa eri ryhmässä. 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Ryhmä A

Ryhmä B

Ryhmä C



 
 

LIITE 19. Venäläismaahanmuuttajat miesinformanttien mukaan kolmessa eri ryhmässä. 
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LIITE 20. Venäläismaahanmuuttajat naisinformanttien mukaan kolmessa eri ryhmässä. 
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LIITE 21. Somalimaahanmuuttajat miesinformanttien mukaan kolmessa eri ryhmässä. 
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LIITE 22. Somalimaahanmuuttajat naisinformanttien mukaan kolmessa eri ryhmässä. 
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LIITE 23. Lähi-idästä kotoisin olevat maahanmuuttajat miesinformanttien arvioimina 

kolmessa eri ryhmässä. 
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LIITE 24. Lähi-idästä kotoisin olevat maahanmuuttajat naisinformanttien arvioimina 

kolmessa eri ryhmässä. 
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LIITE 25. Länsimaalaiset maahanmuuttajat miesinformanttien arvioimina kolmessa eri 

ryhmässä. 
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LIITE 26. Länsimaiset maahanmuuttajat naisinformanttien arvioimina kolmessa eri ryh-

mässä. 
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LIITE 27. Arviot maahanmuuttajien lähtöalueista ryhmässä A. 

 

 

Kuvio 1. Arviot venäläismiehen lähtöalueesta ryhmässä A. 

 

Kuvio 2. Arviot venäläisnaisen lähtöalueesta ryhmässä A. 
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Kuvio 3. Arviot somalimiehen kotimaasta ryhmässä A. 

 

Kuvio 4. Arviot somalialaisnaisen kotimaasta ryhmässä A. 

 

Kuvio 5. Arvio Lähi-idästä kotoisin olevan miehen etnisestä taustasta. 
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Kuvio 6. Arviot Lähi-idästä kotoisin olevan naisen etnisestä taustasta ryhmässä A. 

 

Kuvio 7. Arviot länsimaalaisen miehen etnisestä taustasta ryhmässä A. 

 

Kuvio 8. Arviot länsimaisen naiset etnisestä taustasta ryhmässä A. 
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LIITE 28. Arviot maahanmuuttajien lähtöalueista ryhmässä B. 

 

 

Kuvio 1. Arviot venäläismiehen lähtöalueesta ryhmässä B. 

 

Kuvio 2. Arviot venäläisnaisen lähtöalueesta ryhmässä B. 

 

Kuvio 3. Arviot somalimiehen lähtöalueesta ryhmässä B.
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Kuvio 4. Arviot Somalinaisen lähtöalueesta ryhmässä B. 

 

Kuvio 5. Arviot iranilaismiehen lähtöalueesta ryhmässä B. 

 

Kuvio 6. Arviot pakistanilaisnaisen lähtöalueesta ryhmässä B.
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Kuvio 7. Arviot englantilaismiehen lähtöalueesta ryhmässä B. 

 

Kuvio 8. Arviotyhdysvaltalaisnaisen lähtöalueesta ryhmässä B.
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LIITE 29. Arviot maahanmuuttajien lähtöalueista ryhmässä C. 

 

 

Kuvio 1. Arviot venäläismiehen lähtöalueesta ryhmässä C. 

 

Kuvio 2. Arviot venäläisnaisen lähtöalueesta ryhmässä C. 
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Kuvio 3. Arviot somalimehen lähtöalueesta ryhmässä C. 

 
Kuvio 4. Arviot somalinaisen lähtöalueesta ryhmässä C.  

 
Kuvio 5. Arviot iranilaismiehen lähtöalueesta ryhmässä C. 
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Kuvio 6. Arviot pakistanilaisnaisen lähtöalueesta ryhmässä C. 

 

Kuvio 7. Arviot englantilaismiehen lähtöalueesta ryhmässä C. 

 

Kuvio 8. Arviot yhdysvaltalaisnaisen lähtöalueesta ryhmässä C. 
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LIITE 30. Kuunteluryhmälle B esitetyt kuvat. 

 

 

Venäläismies, B-ryhmä 

Some rights reserved, CC serzlle  

https://www.flickr.com/photos/ 

serzhile/8416571607/ 

 

 

 

 

 

 

Venäläisnainen, B-ryhmä 

Some rights reserved, CC by  

Alberto Novi 

https://www.flickr.com/photos/ 

aldeadle/8006080537/ 

 

 

 

 

 

 

Somalimies, B-ryhmä 

Some rights recerved, CC by  

Charles Roffey 

https://www.flickr.com/photos/ 

charlesfred/1039514368 

 

 

 



 
 

Somalinainen, B-ryhmä 

Some rights recerved, CC by Foreign and  

Commonwealth Office 

https://www.flickr.com/photos/ 

foreignoffice/8342596634  

 

 

 

 

 

Lähi-idästä kotoisin oleva mies, B-ryhmä 

Some rights recerved, CC by Vancouver  

Coastal Health 

https://www.flickr.com/photos/ 

vancouvercoastalhealth/6023843052 

 

 

 

 

 

Lähi-idästä kotoisin oleva nainen, B-ryhmä 

Some rights recerved, CC by Manala l-Sharif  

Haettu Googlen rajatulla hakutyökalulla (saa  

käyttää uudelleen ja muokata) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Manal_al-Sharif 

 

 



 
 

Länsimaalainen mies, B-ryhmä 

Some rights recerved, CC by Gage Skidmore 

https://www.flickr.com/photos/ 

gageskidmore/11895166173 

 

 

 

 

 

Länsimaalainen nainen, B-ryhmä: 

All rights recerved, CC by CC by Mercy Health, Kendall Phillips (PA-C) 

Teklijänoikeudellisista syistä en voi esittää kuvaa tässä liitteessä. Kuvan länsimaalainen 

nainen on vaaleaihoinen ja vaaleatukkainen. Hänellä on harmaanvihertävät silmät, erit-

täin valkoiset hampaat ja päällään vaaleanliila kauluspaita. Lisäksi hänellä on hopeisia 

koruja, ja hän hymyilee kameralle. Kuva osoitteessa: 

https://www.flickr.com/photos/mercyhealth/8393648090 



 
 

LIITE 31. Kuunteluryhmälle C esitetyt kuvat. 

 

Venäläismies, C-ryhmä 

Some rigths reserved, CC by Francisco Osorio 

https://www.flickr.com/photos/ 

francisco_osorio/4864364180/ 

 

 

 

 

 

 

Venäläisnainen, C-ryhmä 

Some rights reserved, CC by United Nations  

Development Programme in Eurrope and CIS 

https://www.flickr.com/photos/ 

undpeuropeandcis/14561898093/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Somalimies, C-ryhmä 

Some rights recerved, CC by Charles Roffey 

https://www.flickr.com/photos/ 

charlesfred/88595840 

 

 

 

 

Somalinainen, C-ryhmä 

Some rights recerved, CC Charles Roffey 

https://www.flickr.com/photos/ 

charlesfred/4418121546 

 

 

 

 

 

 

Lähi-idästä kotoisin oleva mies, C-ryhmä 

Some rights recerved, CC by Sekitar 

https://www.flickr.com/photos/ 

sekitar/8338596687 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Länsimaalainen mies, C-ryhmä 

Some rights recerved. CC by Jorge Quinteros 

https://www.flickr.com/photos/ 

jorgeq82/8293185220 

 

 

 

 

 

 

Länsimaalainen nainen, C-ryhmä 

Some rights recerved. CC by Mait Jürlado 

https://www.flickr.com/photos/ 

mait/4886186851/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 32. Likertin skaalojen tulokset ryhmissä A, B ja C. 
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LIITE 33. Likertin skaalojen keskiarvot ryhmissä A, B ja C. 
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LIITE 34. Naisten ja miesten Likertin skaalojen tulokset kolmessa ryhmässä. 
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LIITE 35 

Likert-väittämät, kaikki informantit Täysin sa-

maa mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Yhteensä Frekvenssi 

yhteensä 

Väite 1 

On hyvä, että suomea   

puhutaan monilla eri tavoilla 

46,7 % 35,6 % 17,8 % 0 % 100 % 45 

Väite 2 

Kaikki suomen kielen 

muodot ovat arvokkaita 

40 % 48,9 % 8,9 % 2,1 % 100 % 45 

Väite 3 

Hyvä suomen kielen  

taito takaa hyvän palkan 

8,9 % 46,7 % 35,6 % 8,9 % 100 % 45 

Väite 4 

Minulla on maahanmuuttajaystäviä  

/ -tuttuja   

35,6 % 33,3 % 11,1 % 20,0 % 100 % 45 

Väite 5 

Maahanmuuttajan puhuma suomi 

on suomea 

66,7 % 20,0 % 11,1 % 2,2 % 100 %  45 

Väite 6 

Se, miten ihminen puhuu, vaikuttaa 

siihen millaisen kuvan hänestä saa 

55,6 % 42,2 % 2,2 %  0 % 100 % 45 

Väite 7 

Minua ärsyttää, kun suomea ei pu-

huta kunnolla 

9,1 % 18,2 % 52,3 % 20,5 % 100 % 44 

Väite 8 

Hyvä suomen kielen taito kertoo 

maahanmuuttajan ahkeruudesta 

22,2 % 48,9 % 26,7 % 2,2 % 100 % 45 

Väite 9 

Kielitaito kertoo ihmisen 

älykkyydestä 

8,9 % 51,1 % 31,1 % 8,9 % 100 % 45 

Väite 10 

Kaikkien pitäisi pyrkiä puhumaan 

suomea samalla tavalla 

0 % 20,0 % 33,3 % 46,7 % 100 % 45 



 
 

LIITE 36 

Likert-väittämät, naisinformantit Täysin sa-

maa mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Yhteensä Frekvenssi 

yhteensä 

Väite 1 

On hyvä, että suomea   

puhutaan monilla eri tavoilla 

48,0 % 32,0 % 20,0 % 0 % 100 %  25 

Väite 2 

Kaikki suomen kielen 

muodot ovat arvokkaita 

40,0 % 48,0 % 12,0 % 0 % 100 % 25 

 

Väite 3 

Hyvä suomen kielen  

taito takaa hyvän palkan 

12,0 % 44,0 % 32,0 % 12,0 % 100 %  25 

 

Väite 4 

Minulla on maahanmuuttajaystäviä  

/ -tuttuja   

28,0 % 36,0 % 8,0 % 28,0 % 100 % 25 

 

Väite 5 

Maahanmuuttajan puhuma suomi 

on suomea 

72,0 % 12,0 % 12,0 % 4,0 % 100 % 25 

Väite 6 

Se, miten ihminen puhuu, vaikuttaa 

siihen millaisen kuvan hänestä saa 

64,0 % 36,0 % 0 % 0 % 100 % 25 

Väite 7 

Minua ärsyttää, kun suomea ei pu-

huta kunnolla 

12,5 % 16,7 % 41,7 % 29,2 % 100 % 24 

Väite 8 

Hyvä suomen kielen taito kertoo 

maahanmuuttajan ahkeruudesta 

12,0 % 52,0 % 32,0 % 4,0 % 100 % 25 

Väite 9 

Kielitaito kertoo ihmisen 

älykkyydestä 

44,0 % 40,0 % 0 % 16,0 % 100 % 25 

Väite 10 

Kaikkien pitäisi pyrkiä puhumaan 

suomea samalla tavalla 

0 % 16,0 % 36,0 % 48,0 % 100 % 25 



 
 

LIITE 37 

Likert-väittämät, miesinformantit Täysin sa-

maa mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

Yhteensä Frekvenssi 

yhteensä 

Väite 1 

On hyvä, että suomea   

puhutaan monilla eri tavoilla 

45,0 % 40,0 % 15,0 % 0 % 100 % 20 

Väite 2 

Kaikki suomen kielen 

muodot ovat arvokkaita 

40,0 % 50,0 % 5,0 % 5,0 % 100 % 20 

Väite 3 

Hyvä suomen kielen  

taito takaa hyvän palkan 

5,0 % 50,0 % 40,0 % 5,0 % 100 % 20 

Väite 4 

Minulla on maahanmuuttajaystäviä  

/ -tuttuja   

45,0 % 30,0 % 15,0 % 10,0 % 100 % 20 

Väite 5 

Maahanmuuttajan puhuma suomi 

on suomea 

60,0 % 30,0 % 10,0 % 0 % 100 % 20 

Väite 6 

Se, miten ihminen puhuu, vaikuttaa 

siihen millaisen kuvan hänestä saa 

45,0 % 50,0 % 5,0 % 0 % 100 % 20 

Väite 7 

Minua ärsyttää, kun suomea ei pu-

huta kunnolla 

5,0 % 20,0 % 65,0 % 10,0 % 100 % 20 

Väite 8 

Hyvä suomen kielen taito kertoo 

maahanmuuttajan ahkeruudesta 

35,0 % 45,0 % 20,0 % 0 % 100 % 20 

Väite 9 

Kielitaito kertoo ihmisen 

älykkyydestä 

20,0 % 60,0 %  20,0 % 0 % 100 % 20 

Väite 10 

Kaikkien pitäisi pyrkiä puhumaan 

suomea samalla tavalla 

0 % 25,0 % 30,0 % 45,0 % 100 % 20 



 
 

LIITE 38. Keskusteluryhmä A:n Likertin skaalojen vastaukset. 

 Anniiina Vilma Jesse Matti 

On hyvä, että suomea 

puhutaan monilla eri 

tavoilla. 

Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä 

Kaikki suomen kielen 

muodot ovat arvok-

kaita. 

Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä 

Hyvä suomen kielen 

taito takaa hyvän pal-

kan. 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä 

Minulla on maahan-

muuttajaystäviä / -tut-

tuja. 

Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin samaa mieltä 

Maahanmuuttajan pu-

huma suomi on suo-

mea. 

Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä 

Se, miten ihminen pu-

huu, vaikuttaa siihen, 

millaisen kuvan hä-

nestä saa. 

Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä 

Minua ärsyttää, kun 

suomea ei puhuta kun-

nolla. 

Täysin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä 

Hyvä suomen kielen 

taito kertoo maahan-

muuttajan ahkeruu-

desta. 

Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä 

Kielitaito kertoo ihmi-

sen älykkyydestä 

Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä 

Kaikkien pitäisi pyrkiä 

puhumaan suomea sa-

malla tavalla. 

Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä 



 
 

LIITE 39. Keskusteluryhmä B:n Likertin skaalojen vastaukset. 

 Krista Petra Sonja Kalle Timo 

On hyvä, että suomea 

puhutaan monilla eri 

tavoilla. 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

Kaikki suomen kielen 

muodot ovat arvok-

kaita. 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

Hyvä suomen kielen 

taito takaa hyvän pal-

kan. 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Minulla on maahan-

muuttajaystäviä / -tut-

tuja. 

Täysin eri mieltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

Maahanmuuttajan pu-

huma suomi on suo-

mea. 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

Se, miten ihminen pu-

huu, vaikuttaa siihen, 

millaisen kuvan hä-

nestä saa. 

Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Minua ärsyttää, kun 

suomea ei puhuta kun-

nolla. 

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä 

Hyvä suomen kielen 

taito kertoo maahan-

muuttajan ahkeruu-

desta. 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Täysin eri mieltä 

Kielitaito kertoo ihmi-

sen älykkyydestä 

Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä 

Kaikkien pitäisi pyrkiä 

puhumaan suomea sa-

malla tavalla. 

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä 



 
 

LIITE 40. Keskusteluryhmä C:n Likertin skaalojen vastaukset. 

 Hertta Maisa Jussi Miika Tuukka 

On hyvä, että suomea 

puhutaan monilla eri 

tavoilla. 

Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri 

mieltä 

Kaikki suomen kielen 

muodot ovat arvok-

kaita. 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin eri 

mieltä 

Hyvä suomen kielen 

taito takaa hyvän pal-

kan. 

Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin eri mieltä Täysin samaa mieltä 

Minulla on maahan-

muuttajaystäviä / -tut-

tuja. 

Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä 

Maahanmuuttajan pu-

huma suomi on suo-

mea. 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri 

mieltä 

Se, miten ihminen pu-

huu, vaikuttaa siihen, 

millaisen kuvan hä-

nestä saa. 

Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

Täysin samaa mieltä 

Minua ärsyttää, kun 

suomea ei puhuta kun-

nolla. 

Täysin samaa mieltä Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin samaa mieltä 

Hyvä suomen kielen 

taito kertoo maahan-

muuttajan ahkeruu-

desta. 

Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

Kielitaito kertoo ihmi-

sen älykkyydestä 

Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Täysin samaa mieltä 

Kaikkien pitäisi pyrkiä 

puhumaan suomea sa-

malla tavalla. 

Jokseenkin samaa 

mieltä 

Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri meiltä Jokseenkin samaa 

mieltä 

 


