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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimusaihe ja -kysymykset  

 

Lainasanat ovat osa kielen jatkuvaa muutosta. Uusia lainasanoja tulvii suomeen erityisesti 

nopeasti kehittyvien alojen, kuten tekniikan kautta. Alkuperäiskielen käyttö voi olla tar-

peen nimettäessä uutta asiaa, joka on kulttuurisidonnainen. Useat suomeen lainautuvat 

termit eivät kuitenkaan siirrä toisen kielialueen kulttuuria mukanaan. Niiden käyttöä pe-

rustellaan sen sijaan sillä, että ne laajentavat suomen ilmaisuvarantoa. (Hiidenmaa 2004: 

97–98.)  

 

Olen pohtinut, onko lainasanan käyttäminen aina todella tarpeen. Lainasanat voivat mie-

lestäni toisinaan turhaan vaikeuttaa esimerkiksi uutistekstien ymmärtämistä. Miksi käy-

tetään termejä ekonomisti, investointi ja konsensus, kun niiden sijasta voitaisiin puhua 

taloustieteilijästä, sijoittamisesta ja yhteisymmärryksestä?  

 

Kieliasenteet vaikuttavat kielen muuttumiseen. Kielenkäyttäjät tekevät päivittäin valin-

toja sen suhteen, käyttävätkö he ennemmin lainasanaa vai mahdollisesti suomenkielistä 

vastinetta. Suomen kielen opiskelijana olen kiinnostunut siitä, mitä suomalaiset nuoret 

ajattelevat lainasanojen käytöstä: heidän asenteensa voivat heijastella sitä, miltä suomen 

kieli huomenna kuulostaa.   

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani lukiolaisten käsityksiä ja asenteita lainasanoja kohtaan. 

Tutkimukseni on osa kansanlingvististä tutkimusta ja kieliasennetutkimusta (tutkimus-

suuntauksista tarkemmin luvussa 2.1). Tarkoituksenani on selvittää, miten lukioikäiset 

suhtautuvat lainasanojen käyttöön kirjallisissa teksteissä: ajatellaanko lainasanojen vai-

keuttavan tekstien ymmärtämistä, vai tekevätkö ne teksteistä kenties uskottavampia? Tut-

kimuskysymykseni ovat seuraavat: 

- Millaisia asenteita lainasanoihin liittyy? 

- Millaisia tiedollisia käsityksiä lukiolaisilla on lainasanoista? 

- Miten maalla asuvien nuorten asenteet eroavat kaupungissa asuvien asenteista?



2 
 

 

 1.2. Aineiston esittely  

 

Olen kerännyt aineistoni kyselylomakkeilla (ks. liite 1). Keskityn tutkimuksessani erityis-

lainoihin ja sitaattilainoihin kohdistuviin asenteisiin. Kyselylomake sisältää kaksi osiota. 

Lomakkeen avoimilla kysymyksillä pyrin selvittämään lukiolaisten ilmikäsityksiä laina-

sanoista. Asenneskaaloilla puolestaan yritän päästä käsiksi mahdollisiin piiloasenteisiin. 

Olen valikoinut asenneskaaloihin lukiolaisten arviotavaksi vierassanoja, joita esiintyy 

muun muassa päivittäisissä uutisissa. 

 

Haluan tutkimuksessani selvittää myös, onko lainasanoja koskevissa käsityksissä ja asen-

teissa eroja riippuen siitä, opiskeleeko informantti maalla vai kaupungissa. Tästä syystä 

olen teettänyt kyselyn kahden eri paikkakunnan lukioissa: maaseutua edustavassa Sodan-

kylän lukiossa sekä kaupunkia edustavassa Oulun Lyseon lukiossa. Mikäli asenneilmas-

tojen väliltä löytyy merkittäviä eroja, voi se kertoa kielen muuttuvan nopeammin siinä 

ympäristössä, jossa lainasanoihin suhtaudutaan myönteisemmin. 

 

Olen teettänyt kyselyn Sodankylän lukiossa 20 nuorelle ja Oulun Lyseon lukiossa 29 nuo-

relle. Käytän tasapuolisuuden vuoksi tutkimuksessa 20 vastausta maalta ja 20 vastausta 

kaupungista, joten olen arponut Oulusta kerätyn aineiston joukosta tutkimuksessa käytet-

tävät vastauslomakkeet. Kaikki kyselyyn vastanneet lukiolaiset ovat olleet vastaushet-

kellä abiturientteja ja yhtä lukuun ottamatta syntyneet vuonna 1997. (Yhden Oulussa 

opiskelevan informantin syntymävuosi on 1996.) Informanteista naisia on 62,5 % ja mie-

hiä 37,5 %. Sekä maaseudun että kaupungin informanteista enemmistö on naisia: maa-

seudun vastaajista naisia on 65 % ja miehiä 35 %, kun taas kaupungin vastaajista naisia 

on 60 % ja miehiä 40 %.  

 

Sodankylän informanteista 18 oli asunut koko ikänsä opiskelupaikkakunnallaan ja 2 

muuttanut sinne lapsina. Oulun informanteista 8 oli asunut koko ikänsä Oulussa ja 8 joko 

muuttanut kaupunkiin lapsena tai syntynyt siellä, mutta asunut välillä muualla. Oulun 

informanteista 4 oli muuttanut kaupunkiin lukiota varten tai muuten vain teini-ikäisenä. 

Noista neljästä kolme oli muuttanut Ouluun pienemmistä kaupungeista Pohjois-Pohjan-

maan alueelta, ja yksi oli asunut Etelä-Suomessa useammassa eri kaupungissa. Kaikkien 

Oulun informanttien voidaan siis katsoa edustavan hyvin kaupunkilaista näkökulmaa ja 

Sodankylän informanttien maaseudun näkökulmaa. 
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2. TEOREETTINEN JA METODINEN VIITEKEHYS 

 

2.1. Sosiolingvistiikka, kansanlingvistiikka ja kieliasennetutkimus 

 

Tutkimukseni on osa sosiolingvistiikkaa. Sosiolingvistiikka on kielitieteen haara, joka 

tutkii kielen ja yhteisöjen suhteita (KS 2016 s.v. sosiolingvistiikka). Sen tavoitteena on 

parempi ymmärrys kielen rakenteesta sekä siitä, kuinka kielet toimivat kommunikaatiossa 

(Wardhaug 2005: 13). 

 

Tarkemmin määriteltynä lähestymistapani tässä tutkielmassa on kansanlingvistinen. 

Kansanlingvistiikka on sosiolingvistiikan tutkimussuuntaus, joka tarkastelee maallikoi-

den1 kielellisiä käsityksiä ja asenteita (Mielikäinen & Palander 2014: 11). Kansanlingvis-

tiikan uranuurtajana voidaan pitää Dennis R. Prestonia, jonka ensimmäiset alan tutkimuk-

set käsittelivät yhdysvaltalaisten murrekäsityksiä. Preston selvitti nuorten aikuisten mie-

likuvia aluemurteista karttatehtävien ja kyselyiden avulla sekä vertaili informanttien 

asuinpaikkojen vaikutuksia murrekäsityksiin. Prestonin tutkimusmenetelmät ja niiden so-

vellukset levisivät pian eri maihin. (Mielikäinen & Palander 2014: 17.) 

 

Murrekäsityksistä kansanlingvistinen tutkimus on laajentunut yleisempäänkin kielitietoi-

suustutkimukseen. Kansanlingvistisellä tutkimuksella on vahva yhteys muun muassa 

asennetutkimukseen. (Mielikäinen & Palander 2014: 17, 19.) Asenteita tutkimalla voi-

daan ennustaa, mihin suuntaan kielen käyttö saattaa olla kehittymässä (Palander 

2001:15). Kieliasenteiden tutkimus pohjautuu sosiologiseen ja sosiaalipsykologiseen tut-

kimukseen. Kieliasenteita on alettu tutkia varsinaisesti 1960-luvulla, ja Suomeen asenne-

tutkimus on rantautunut 1970-luvulla. Tutkimuksen kohteina ovat olleet muun muassa 

kielen valinta monikielisissä yhteisöissä, murrevaihtelut sekä tilanteinen ja sosiaalinen 

vaihtelu. (Mielikäinen & Palander 2002: 86, 88.) Asenteita pyritään selvittämään niistä 

suoraan kysymisen sijaan keräämällä maallikoiden kieltä koskevia havaintoja (Palander 

2001: 150). 

 

Lainasanoihin kohdistuviin asenteisiin liittyviä tutkimuksia ei löydy valtaisia määriä, 

   

1 Aila Mielikäinen ja Marjatta Palander (2014: 11) määrittelevät maallikoiksi tavalliset kielenkäyttäjät, 

jotka ovat vastakohtana kielentutkijoille tai kielitieteellistä koulutusta saaneille. 
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mutta jonkin verran aihetta käsitelevää tutkimusta on tehty. Lainasanoihin kohdistuvia 

asenteita sekä asenne-erojen kytkeytymistä informanttien ikään on Suomessa tutkinut 

Helsingin yliopiston tutkija Saija Tamminen.  Hän on tutkinut puhelunhaastatteluiden 

sekä matched guise -tekniikan2 avulla eri-ikäisten informanttien asennoitumista lainasa-

noihin. (Tamminen 2005: 219.) Lainasanoihin kohdistuvia asenteita on tutkittu myös esi-

merkiksi Hollannissa ja Japanissa. Hollannissa on tutkittu asennoitumista uutislähetyk-

sissä käytettäviin lainasanoihin ja vertailtu, miten asenteet varioivat riippuen sukupuo-

lesta tai iästä (Van der Vegt 2014:5). Japanissa on puolestaan tutkittu, kuinka yliopisto-

opiskelijat suhtautuvat lainasanoihin (Olah 2007: 177). 

 

 

2.2. Keskeisten käsitteiden määrittely 

 

2.2.1. Vierassanat 

 

Vierassanat eli suomen kielen nuoret lainasanat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: yleis-

lainoihin, erityislainoihin ja sitaattilainoihin (Itkonen & Maamies 2011: 41).  

 

Yleislainat ovat kotoistuneita sanoja, eli niitä ei tavallinen kielenkäyttäjä enää erota vie-

rasperäiseksi, ja ne muistuttavat kielen vanhoja sanoja. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi 

kirkko, paraati ja virus. (Itkonen & Maamies 2011: 41.) 

 

Erityislainat ovat osin mukautuneet kotoisten sanojen äännerakenteeseen, mutta ne voi-

vat sisältää kotoisille sanoille outoja konsonanttiyhtymiä, pääteaineksia tai esimerkiksi 

konsonantteja b, d, g ja f. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi banaani ja energia. (Itkonen 

& Maamies 2011: 41.) 

 

Sitaattilainat ovat vieraskielisiä sanoja, jotka kirjoitetaan kuten lähtökielessä. Sanat 

usein myös äännetään lähtökielen tapaan – monissa tapauksissa tosin suomeen osaksi tai 

   

2 Matched guise -tekniikassa informantit kuulevat eri puhenäytteitä, joissa puhuja pysyy samana, mutta 

puhetapaa muutetaan. Kunkin puhenäytteen jälkeen informantit kirjaavat arvioitaan kyselylomakkeelle. 

Tutkimusmenetelmä on epäsuora, sillä informantit eivät tiedä tarkalleen, millaisesta asennetutkimuksesta 

on kyse. (Garrett 2010: 41.)  



5 
 

 

kokonaan mukautuneina. Sitaattilainoja ovat esimerkiksi camping, casting ja help desk. 

(Itkonen & Maamies 2011: 41.) 

 

 

2.2.2. Kieliasenteet, kielikäsitykset, metakieli 

 

Professori Paula Kalaja (Kalaja 1995: 205) määrittelee termin asenteet eri kieliä,  

saman kielen eri kielimuotoja tai niiden puhujia kohtaan kohdistuviksi asenteiksi.  

Mielikäisen ja Palanderin mukaan asenteen käsitettä on käytetty kuitenkin kielentutki-

muksessa melko väljästi (Mielikäinen & Palander 2002, 88).  

 

Preston käyttää asenteiden sijaan termiä kielikäsitykset (engl. language regards), sillä 

hänestä kieltä koskevat uskomukset eivät ole välttämättä aina arvottavia, kuten asenne-

termi antaa ymmärtää. ”Kielikäsitykset” on kattotermi, joka kattaa maallikoiden usko-

mukset ja reaktiot kielen käytöstä, rakenteesta, eroavaisuuksista, historiasta ja statuksesta. 

Prestonin mukaan kielikäsitykset voivat olla tiedostamattomia tai tiedostettuja prosesseja. 

Hän näkee, että kieliasennetutkimus on kiinnostunut tiedostamattomista prosesseista ja 

kansanlingvistiikka tiedostetuista. (Preston 2011: 10–11.) 

 

Kieliasennetutkimuksessa asenteiden voidaan nähdä koostuvan kolmesta eri komponen-

tista: kognitiivisesta (cognitive), affektiivisesta (affective) ja toiminnallisesta (action) 

(Agheyisi & Fishman 1970: 139). Kognitiivinen komponentti koskee tietoa kielestä ja 

kielenpiirteistä, eli sen piiriin kuuluvat esimerkiksi maallikoiden käsitykset murreryh-

mistä ja -piirteistä. Affektiivinen komponentti tarkastelee tunnevaltaista asennoitumista 

kieleen ja kielenpiirteisiin, kuten mitkä kielenpiirteet ovat miellyttäviä tai ärsyttäviä. Toi-

minnallinen komponentti viittaa käyttäytymiseen ja sen muutoksiin: asenteet saattavat 

vaikuttaa tiettyjen varianttien omaksumiseen, välttämiseen tai tilanteen mukaiseen vaih-

teluun. (Mielikäinen & Palander 2014: 19; Deprez & Persoons 2004: 400.) 

 

Tutkimuksessani on mukana kaikki kolme komponenttia, mutta etenkin asenteiden af-

fektiivinen komponentti painottuu. Pääsen asenteiden affektiivisiin komponentteihin kä-

siksi sekä kyselylomakkeen avoimilla kysymyksillä että asenneskaaloilla. Avoimissa ky-

symyksissä informantit ovat päässeet omin sanoin arvioimaan muun muassa lainasanojen 

tarpeellisuutta, ja heidän vastauksiinsa sisältyy myös tunnevaltaisia arviointeja. Avoimet 
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kysymykset mittaavat tiedostettuja prosesseja, kun taas tunnevaltaiset piiloasenteet tule-

vat esiin asenneskaalojen kautta. Niiden avulla informantit ovat arvioineet esimerkiksi eri 

sanojen miellyttävyyttä.  

 

Avoimissa kysymyksissä korostuu affektiivisen komponentin lisäksi kognitiivinen kom-

ponentti: tarkastelen tunnevaltaisen asennoitumisen ohella vastauksissa esiintyviä tiedol-

lisia käsityksiä lainasanoista. Tutkin tiedollisia käsityksiä esimerkiksi selvittämällä, mil-

laisia sanoja lukiolaiset hahmottavat lainasanoiksi ja millaisella faktatiedolla he peruste-

levat lainasanojen käyttöä tai välttelyä. Viimeisen avoimen kysymyksen kautta myös toi-

minnallinen komponentti tulee mukaan: olen kysymyksessä tiedustellut vastaajilta, käyt-

tävätkö he itse ennemmin lainasanoja vai suomenkielisiä vastineita kirjallisissa teksteissä. 

 

Kansanlingvistiikan näkökulmasta tutkimukselleni keskeinen käsite on metakieli. Meta-

kielen voi jakaa kahteen tasoon. Metakieli 1 tarkoittaa maallikoiden kieltä koskevia kom-

mentteja ja tietoisia käsityksiä kielestä. Metakieli 2 puolestaan liittyy niihin kielenkäyt-

täjien oletuksiin, jotka piilevät metakieli 1:n taustalla. Termillä tarkoitetaan kieltä koske-

via uskomuksia, jotka kieliyhteisön jäsenet jakavat keskenään. (Niedzielski & Preston 

2000: 302, 308.) Tässä tutkielmassa kiinnostuksen kohteenani on pääosin metakieli 1, sillä 

analysoin piiloasenteiden ohella informanttien tietoisia kommentteja ja käsityksiä kie-

lestä. Sivuan analyysissäni kuitenkin kevyesti myös metakieli 2:ta, sillä osa informanttien 

kommenteista voi kummuta myös sellaisista olettamuksista ja uskomuksista, jotka kie-

liyhteisön jäsenet jakavat keskenään. 

 

 

2.3. Tutkimuksessa käytetyt metodit  

 

Kansanlingvistiikan tutkimuskohteina ovat avoimet kommentit ja ilmikäsitykset, joten 

tästä syystä kansanlingvistisessä tutkimuksessa hyödynnetään suoria tutkimusmenetel-

miä. Kieliasennetutkimuksessa sen sijaan käytetään epäsuoria menetelmiä, sillä tutki-

muksen keskiössä ovat piiloasenteet kieliä, varieteetteja ja kielenpiirteitä kohtaan. Kan-

sanlingvistiikan tyypillisiä tutkimusmenetelmiä ovat karttatehtävät, kyselylomakkeet ja 

haastattelut, kun taas kieliasenteita tutkitaan haastatteluilla, kuuntelutesteillä ja asenne-

skaaloilla. (Kunnas 2015.) 



7 
 

 

Olen omassa tutkimuksessani yhdistänyt sekä kansanlingvistisiä että kieliasennetutki-

muksen menetelmiä. Olen kerännyt aineiston kyselylomakkeilla, jotka koostuvat kah-

desta osiosta: avoimista kysymyksistä sekä asenneskaaloista. Avoimet kysymykset edus-

tavat kansanlingvistiselle tutkimukselle tyypillisiä suoria menetelmiä ja asenneskaalat 

kieliasennetutkimukselle ominaisia epäsuoria menetelmiä. Analysoin avointen kysymys-

ten vastauksia pääosin kvalitatiivisesti ja asenneskaaloja kvantitatiivisesti. 

 

 

2.3.1. Kyselylomake aineistonkeruumenetelmänä 

 

Valitsin kyselylomakkeen aineistonkeruumenetelmäkseni, sillä sen avulla saa kerättyä 

laajoja aineistoja nopeasti. Lisäksi kyselylomakkeilla pystytään saamaan sekä kvalitatii-

visesti että kvantitatiivisesti analysoitavissa olevaa tietoa; samallakin lomakkeella voi ky-

sellä käsityksiä eri tavoin käyttämällä esimerkiksi asteikkoja, vaihtoehtokysymyksiä ja 

avoimia kysymyksiä. (Mielikäinen & Palander 2002: 89.) 

 

Kyselylomakkeella suoritetun tutkimuksen hyviä puolia on, että tutkija ei vaikuta ole-

muksellaan tutkimustuloksiin, toisin kuin esimerkiksi haastattelussa. Kysymykset myös 

esitetään informanteille täsmälleen samassa muodossa, eivätkä esimerkiksi äänenpainot 

pääse vaikuttamaan kysymysten asetteluun. Menetelmän heikkoutena on toisaalta se, että 

huonosti aseteltujen kysymysten muoto voi aiheuttaa virheitä tuloksiin, kun kyselytilan-

teesta puuttuu tutkijan ja informantin välinen vuorovaikutus. Informantti ei välttämättä 

käsitä kysymystä samalla tavalla kuin tutkija on sen tarkoittanut, eikä kummallakaan (niin 

informantilla kuin tutkijallakaan) ole mahdollisuutta esittää tarkentavia kysymyksiä tai 

pyytää täsmennyksiä. (Valli 2001: 100–101.) 

 

Lomakkeen laadinnassa on kiinnitettävä huomiota muun muassa pituuteen ja rakentee-

seen. Liian pitkissä lomakkeissa vastaajat jättävät helposti vastaamatta kysymyksiin. On 

myös hyvä huolehtia, että kysymykset ovat loogisessa järjestyksessä ja pohtia, onko vas-

tausohjeille tarvetta. Lisäksi kysymysten sanamuoto kannattaa muotoilla henkilökoh-

taiseksi ja laittaa helpot kysymykset alkuun lämmittelykysymyksiksi. (Valli 2001: 109.) 

 

Olen rakentanut tutkimukseni kyselylomakkeen siten, että olen selittänyt sen alussa lai-

nasanoihin liittyvät keskeiset termit ja täsmentänyt tutkimuksen kiinnostuksen kohteen 
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olevan eritoten erityislainoissa ja sitaattilainoissa. Näin olen pyrkinyt varmistamaan, että 

sekä minulla että vastaajilla on sama käsitys siitä, mitä lainasanat ovat. Tutkimusaiheen 

esittelyn jälkeen olen sijoittanut lomakkeen alkuun helppoja ja nopeasti täytettäviä kysy-

myksiä, kuten iän, sukupuolen ja asuinhistorian (kysymykset 1–3). Sen jälkeen olen pyy-

tänyt vastaajia listaamaan mieleen tulevia lainasanoja sekä kommentoimaan, kokevatko 

he ymmärtävänsä yleensä täysin esimerkiksi uutisissa käytettävät lainasanat (kysymykset 

4–5b). Avointen kysymysten lopuksi olen tiedustellut heidän suhtautumistaan siihen, pi-

täisikö lainasanoille kehittää suomalaisia vastineita ja käyttävätkö he itse ennemmin lai-

nasanoja vai suomalaisia vastineita kirjallisissa teksteissä (kysymykset (6–7). 

 

Olen sijoittanut kyselylomakkeen loppuun asenneskaalat (kysymys 8). Olen valikoinut 

skaalatehtävään informanttien arvioitavaksi yhteensä 22 eri lainasanaa. Nuo sanat ovat 

konsensus, modifioida, interaktiivinen, startata, aspekti, bisnes, selfie, freestyle, clean-

tech, downshifting, hashtag, hybridi, mentori, pop-up-ravintola, postaus, shoutbox, su-

perfood, twerkkaus, warettaa, cupcake, vlogata ja crowdfunding. Informanttien on pitä-

nyt arvioida jokaista sanaa viidentoista eri adjektiiviparin avulla. Adjektiiviparit ovat vi-

rallinen – epävirallinen, tuttu – outo, helposti ymmärrettävä – vaikeaselkoinen, fiksun 

kuuloinen – typerän kuuloinen, hienosteleva – tavanomainen, rento – asiallinen, yksin-

kertainen – monimutkainen. kaunis – ruma, tarpeellinen – tarpeeton, sivistynyt – sivisty-

mätön, juhlava – arkinen, täsmällinen – epämääräinen, raikas – kulunut, hyvä – huono, 

tarkoituksenmukainen – tarkoitukseton. 

 

Olen lisännyt kysymyksiin 4–8 olen lisännyt kysymysten alle vastausohjeita ja esimerk-

kejä, jotta informanttien käsitykset siitä, mitä kysymyksillä tarkoitetaan, varioisivat mah-

dollisimman vähän. Esimerkiksi asenneskaalojen kohdalla olen pyytänyt informantteja 

kiinnittämään huomiota siihen, että he arvioisivat itse sanoja eikä sitä, mitä mieltä he ovat 

niistä ilmiöistä, joihin sanoilla viitataan (esim. twerkkaus). 

 

 

2.3.2. Sisällönanalyysi 

 

Analysoin tutkimusaineistoni avointen kysymysten vastauksia sisällönanalyysin keinoin. 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jolla aineistoa analysoidaan systemaatti-
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sesti ja objektiivisesti. Sisällönanalyysillä etsitään tekstin merkityksiä, kun taas esimer-

kiksi diskurssinanalyysissä keskitytään siihen, millä tavoin merkityksiä tuotetaan. Sisäl-

lönanalyysin avulla aineisto pyritään järjestämään tiiviiseen ja selkeään, yleistettyyn 

muotoon. Metodina se sopii hyvin strukturoimattomankin aineiston analysointiin. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009: 103–104.)  

 

Sisällönanalyysin lähtökohtana on luoda selkeyttä aineistoon, jotta sen pohjalta voidaan 

tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston käsittely pe-

rustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto aluksi hajotetaan osiin, käsitteel-

listetään ja lopulta kootaan uudelleen loogiseksi kokonaisuudeksi. Näin edetään empiiri-

sestä aineistoista kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. Analyysillä 

pyritään lisäämään informaatioarvoa, eli hajanaisesta aineistosta pyritään luomaan mie-

lekästä, selkeää ja yhtenäistä tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108, 112 ja mainitut läh-

teet.) Aineiston uudelleenjärjestämisen jälkeen analyysia voidaan jatkaa kvantifioimalla 

eli tuottamalla sanallisesti kuvatusta aineistosta määrällisiä tuloksia. Tällöin aineistosta 

käytännössä siis lasketaan, kuinka monesti sama asia esiintyy esimerkiksi haastateltavien 

vastauksissa tai kuinka moni informantti ilmaisee saman asian. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 

107, 120 ja mainitut lähteet.)  

 

Sisällönanalyysillä voidaan tarkoittaa sekä määrällistä että laadullista analyysiä. Toiset 

tutkijat saattavat puhua sisällönanalyysistä viitatessaan sellaiseen sisällönanalyysiin, 

jossa ilmiötä voidaan myös kvantifioida, kun taas toiset tutkijat käyttävät samaa termiä 

tarkoittaessaan pelkkää laadullista analyysiä, jonka raja kulkee juuri kvantifioinnin reu-

nalla. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 105 ja siinä mainitut lähteet.) Tuomi & Sarajärvi (2009: 

106) erottavatkin selkeyden vuoksi toisistaan sisällönanalyysin ja sisällön erittelyn. Si-

sällönanalyysillä he tarkoittavat pyrkimystä kuvata dokumentin sisältöä sanallisesti. Si-

sällön erittelyllä he puolestaan viittaavat dokumentin analyysiin, jossa kuvataan kvanti-

tatiivisesti esimerkiksi tekstin sisältöä. Erottelussa keskeistä on se, että puhuttaessa sisäl-

lönanalyysistä sen ulkopuolelle jätetään esimerkiksi aineiston kvantifiointi mahdollisena 

analyysimenetelmänä; sen katsotaan kuuluvan sisällön erittelyn piiriin. 

 

Noudatan tässä tutkielmassa Tuomen & Sarajärven (2009) mukaista erottelua. Sovellan 

avointen kysymysten vastausten analysoinnissa sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista 
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tutkimusotetta. Analyysin pääpaino on laadullisessa sisällönanalyysissä, mutta kvanti-

fioin lisäksi sisällönanalyysin pohjalta saatuja tuloksia hyvin kevyesti. Kerron tämän lu-

vun lopussa tarkemmin, kuinka sovellan sisällönanalyysiä ja kvantifiointia aineistoni ana-

lysoinnissa. 

 

Yleinen etenemismalli laadullisessa analyysissä on, että aineistoa ensin teemoitellaan, 

eli aineistoa pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien mukaan. Eri teemoja voidaan 

kuvata informanttien vastauksista irrotetuilla sitaateilla. Teemoittelun jälkeen analyysiä 

voi jatkaa pitemmälle rakentamalla yleisimpiä tyyppejä. Tyypittelyssä aineistoa ryhmi-

tellään etsimällä samankaltaisuuksia, jolloin aineisto esitetään yleensä yhdistettyjen tyyp-

pien avulla. Esimerkiksi tiettyjen teemojen sisältä etsitään näkemyksille yhteisiä ominai-

suuksia, ja niistä muodostetaan eränlainen yleistys, tyyppiesimerkki. Tyypit siis tiivistä-

vät ja tyypillistävät, ja parhaimmillaan ne kuvaavat aineistoa laajasti ja mielenkiintoisesti, 

mutta taloudellisesti. Aineistoa voidaan myös luokitella, eli yksinkertaisimmillaan ai-

neistosta määritellään luokkia ja lasketaan, montako kertaa kukin luokka esiintyy aineis-

tossa. Luokittelua voidaankin pitää enemmän kvantitatiivisena analyysinä kuin kvalitatii-

visena, mutta sitä tehdään sisällön teemoin. Luokittelu eroaa teemoittelusta siten, että tee-

moittelussa ei välttämättä lukumäärillä ole merkitystä, vaan siinä enemmänkin painottuu, 

mitä kustakin teemasta on sanottu. (Eskola & Suoranta 1998: 174–175, 181; Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 93.) 

  

Laadullisessa sisällönanalyysissä sovelletaan tyypillisiä laadullisen analyysin keinoja. Si-

sällönanalyysiä voi tehdä kolmesta eri lähtökohdasta: aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti 

tai teorialähtöisesti. Aineistolähtöisessä analyysissä tutkimusaineistosta pyritään luo-

maan uusi teoreettinen kokonaisuus: analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tar-

koituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti sen sijaan, että ne tulisivat jostain valmiista 

teoriasta. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa teoria voi toimia apuna analyysin ete-

nemisessä, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole niinkään teoriaa testaava, vaan se 

enemmänkin ohjaa uusille ajatusurille. Myös teoriaohjaavassa analyysissä analyysiyksi-

köt valitaan aineistosta, mutta aikaisempi tieto auttaa niiden valinnassa. Teorialähtöinen 

analyysi puolestaan nojaa täysin johonkin teoriaan. Tutkittava ilmiö, tutkimuskysymyk-

set ja käsitteistö siis määritellään jonkin jo tunnetun mukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 

2009: 95–98.)  
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Hyödynnän omassa tutkimuksessani aineistolähtöistä analyysiä. Aineistolähtöisessä ana-

lyysissä avainajatuksena on, että analyysiyksiköt eivät ole etukäteen sovittuja tai harkit-

tuja. Tutkittavaan ilmiöön liittyvillä aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ei 

pitäisi siis olla mitään tekemistä analyysin toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa. Teoria, 

joka tutkimuksessa liittyy analyysiin ja analyysin lopputulokseen, koskee vain analyysin 

toteuttamista eli metodologiaa. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 95.) Koska minulla ei ole käy-

tettävissä aikaisempaa teoreettista viitekehystä tai käsitteistöä, joka toimisi tyypittelyn tai 

luokittelun apuna, soveltuu aineistolähteisyys erinomaisesti analysointitavaksi tutkimuk-

seeni. 

 

Aineistolähtöisen eli induktiivisen aineiston analyysin voi jakaa kolmivaiheiseksi proses-

siksi: ensimmäisessä vaiheessa aineisto redusoidaan eli pelkistetään, toisessa vaiheessa 

se klusteroidaan eli ryhmitellään ja kolmannessa vaiheessa tehdään abstrahointi eli käsit-

teellistetään. Pelkistämisessä aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois 

joko tiivistämällä informaatiota tai pilkkomalla se osiin. Pelkistämisessä aineistosta etsi-

tään ilmaisuja, jotka ovat olennaisia tutkimustehtävän kysymysten kannalta (vrt. teemoit-

telu). Aineiston klusteroinnissa aineistosta nostetut ilmaukset käydään läpi, ja aineistosta 

etsitään samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmi-

tellään ja yhdistetään luokaksi, ja luokka nimetään sisältöä kuvaavalla käsitteellä (vrt. 

tyypittely). Abstrahointivaiheessa erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja 

valikoidun tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Abstrahoinnissa ede-

tään alkuperäisessä aineistossa esiintyneistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsittei-

siin ja johtopäätöksiin. Abstrahointia jatketaan yhdistelemällä luokituksia niin kauan kuin 

se aineiston sisällön näkökulmasta on mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108–111 ja 

siinä mainitut lähteet.) 

 

Lähden omassa analyysissäni liikkeelle siitä, että etsin aineistoista toistuvia ja samankal-

taisia teemoja ja samalla pelkistän aineistoa. Teemoittelun ja pelkistämisen jälkeen tyy-

pittelen aineistoa eri luokkiin ja abstrahoin yhdistelemällä eri luokkia järkeviksi ylä-

luokiksi. Kvantifioin saamiani tuloksia hyvin kevyesti, eli lasken, kuinka monesti kukin 

teema toistuu vastauksissa. Käsittelen erikseen sekä Sodankylästä että Oulusta kerätyn 

aineiston, mutta noudatan molemmissa aineistoissa samoja luokitteluperiaatteita. Analyy-

sin lopuksi vertailen molempien aineistojen tuloksia. 
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2.3.3. Asenneskaalojen kvantitatiivinen analysointi 

 

Kyselylomakkeen toinen osio muodostuu asenneskaaloista. Olen hyödyntänyt osiossa 

viisiportaista Osgoodin skaalaa eli semanttista differentiaalia. Osgoodin skaalassa mita-

taan koehenkilöiden käsityksiä kielestä adjektiivien vastakohtapareilla, jotka sijoitetaan 

asteikon ääripäihin (esim. kaunis _ _ _ _ _ ruma). (Kalaja 1995: 206.) Informanttien teh-

tävänä on valita asteikosta arvo, joka vastaa parhaiten heidän arviotaan sanasta. Osgoodin 

skaalojen etuna on se, että ne ovat nopeita täyttää. Tällöin vastaajat tekevät arviot nopeasti 

eivätkä käytä paljon aikaa mentaaliseen prosessointiin, mikä puolestaan vähentää taipu-

musta vastata sosiaalisesti suotavasti (social desirability bias)3 tai myönteiseen sävyyn 

(acquiescence bias)4. (Garrett 2010: 55–56.) 

  

Kyselylomakkeessa on yhteensä 22 sanaa, joita lukiolaisten on täytynyt arvioida Osgoo-

din skaalojen avulla. Sanoja valitessani määritin kriteeriksi sen, että niiden täytyy olla eri 

mediavälineissä esiintyviä erityis- ja sitaattilainoja. Tästä syystä olen poiminut sanat 

verkko- ja sanomalehtiuutisista sekä Kotimaisten kielten keskuksen Vuoden sanapoimin-

noista (ks. Kotus). 

 

Analysoin skaaloja kvantitatiivisesti. Asenneskaaloilla saadun aineiston laajuuden vuoksi 

analysoin tuloksia keskiarvojen, frekvenssien ja prosenttiosuuksien avulla. Olen käsitel-

lyt aineiston antamalla asteikkojen eri portaille lukuarvot yhdestä viiteen. Olen antanut 

adjektiivipareista aina positiivisemmalla ääripäälle korkeamman lukuarvon ja negatiivi-

semmalle pienemmän lukuarvon, esim. kaunis 5 4 3 2 1 ruma. Lukuarvojen avulla lasken 

kerättyjen vastausten pohjalta jokaiselle sanalle jokaisesta adjektiiviparista keskiarvon. 

Analyysivaiheessa vertailen noita sanojen ja ominaisuuksien välisiä keskiarvoja sekä lo-

puksi vertailen, eroavatko Oulusta kerätyn ja Sodankylästä kerätyn aineiston tulokset. 

 

 

 

   
3 Sosiaalinen suotavuus tarkoittaa ihmisten taipumusta vastata kysymyksiin sen mukaisesti, minkä he us-

kovat olevan sosiaalisesti hyväksyttävää. Toisin sanoen informantit kertovat todellisten asenteidensa sijaan 

niistä asenteista, joita he uskovat, että heillä pitäisi olla. (Garrett 2010: 44.) 
4 Myönteiseen sävyyn vastaamista kutsutaan myöntyvyyden ongelmaksi. Se tarkoittaa informantin taipu-

musta valita vastausskaalasta useimmiten positiivinen arvo. (Collins 2016: 170.)  
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3. AINEISTON ANALYYSI 

 

3.1. Asenneskaalat  

 

Analysoin kyselylomakkeen toisen osion eli Osgoodin skaalojen vastauksia Excel-ohjel-

man avulla. Olen laskenut ohjelmalla jokaiselle sanalle keskiarvot jokaisesta adjektiivi-

parista. Noita arvoja voi tarkastella liitteinä olevista taulukoista. Liitteessä 3 on taulukko 

Sodankylän informanttien antamista arviosta ja liitteessä 4 taulukko Oulun informanttien 

arvioista. Olen merkannut jokaisen adjektiiviparin kohdalle vihreällä, mikä sana sai ky-

seisen ominaisuuden kohdalla korkeimman arvion ja oranssilla mikä sana pienimmän ar-

vion. Olen myös laatinut keskiarvojen pohjalta kuvioita, jotka auttavat visuaalisesti anta-

maan yleiskuvan tuloksista. Liitteessä 4 on sodankyläläisten arvioihin perustuvat kuviot 

(kuviot 1–3) ja liitteessä 5 oululaisten arviointeihin perustuvat kuviot (kuviot 4–6). 

 

Olen nimennyt taulukoihin arvioidut ominaisuudet seuraavasti: virallisuus, tuttuus, ym-

märrettävyys, kuulostaa fiksulta, hienostelevuus, rentous, yksinkertaisuus, kauneus, tar-

peellisuus, sivistyneisyys, juhlavuus, täsmällisyys, raikkaus, hyvyys, tarkoituksenmukai-

suus. Ajatuksena taulukoissa on, että mitä ymmärrettävämpänä sana on esimerkiksi ko-

ettu, sille on annettu sitä korkeampi arvo. Pienin mahdollinen arvo on 1 ja suurin 5.  

 

Katsottaessa taulukkoa Sodankylän arvioista (liite 2) voidaan huomata, että kolme posi-

tiivisimmin arvioitua sanaa ovat hybridi (3,533), interaktiivinen (3,525) ja cupcake 

(3,46). Kolme negatiivisimmin arvioitua sanaa ovat warettaa5, twerkkaus6 ja crowdfun-

ding7. 

 

Oulun aineistossa (liite 3) myönteisimmin on arvioitu täsmälleen samat sanat: hybridi 

(3,59), cupcake (3,57) ja interaktiivinen (3,45). Kielteisimmän arvion saaneet ovat myös 

likipitäen samat, mutta warettamisen (2,48) ja twerkkauksen (2,74) lisäksi kolmen nega-

tiivisimmin arvioitujen sanojen joukkoon nousee shoutbox (2,75). 

 

   
5 ’Warettaa’ tarkoittaa ohjelmistojen ja viihdesisältöjen laitonta lataamista internetistä. 
6 ’Twerkkaus’ tarkoittaa tietynlaista tanssiliikettä, jossa osittaisessa kyykkyasennossa heilu tetaan taka-

puolta ylös ja alas. 
7 ’Crowdfunding’ tarkoittaa joukkorahoitusta, eli jonkin tuotteen tai palvelun rahoituksen keräämistä yksi-

tyisiltä henkilöiltä tai yrityksiltä lähinnä internetin välityksellä (KS 2016 s.v. joukkorahoitus). Tunnettuja 

alustoja joukkorahoituksen keräämiselle ovat esimerkiksi Kickstarter ja Mesenaatti.me. 
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Jos tarkastellaan sitä, mikä sana on saanut useimmiten parhaimman arvion eri ominai-

suusluokissa, on Sodankylän aineistossa tuo sana interaktiivinen. Se on saanut korkeim-

man keskiarvon luokissa kuulostaa fiksulta (4,15), tarpeellisuus (4,0), sivistyneisyys (4,0) 

ja tarkoituksenmukaisuus (4,05). Oulun aineistossa ei noussut vain yhtä sanaa ylitse mui-

den, vaan kolme eri sanaa sai yhtä monessa luokassa parhaimman arvion. Oululaiset an-

toivat sanalle konsensus parhaimman arvion luokissa hienostelevuus (4,32), sivistynei-

syys (4,7) ja juhlavuus (4,05), sanalle bisnes luokissa tuttuus (5), ymmärrettävyys (4,95) 

ja tarpeellisuus (4,3) sekä sanalle selfie luokissa rentous (4,8), täsmällisyys (4,3) ja tar-

koituksenmukaisuus (4,25). 

 

Negatiivisimpia arvioita sai Sodankylän aineistosta eniten sana warettaa. Se arvioitiin 

kielteisemmin kuin muut sanat luokissa tuttuus (1,75), kauneus (2,0), tarpeellisuus (2,2), 

täsmällisyys (2,1), hyvyys (2,15) ja tarkoituksenmukaisuus (2,45). Oulun aineistossa sa-

nat twerkkaus ja startata arvioitiin muita useammassa luokassa negatiivisimmin: twerk-

kaus luokissa kuulostaa fiksulta (1,7), kauneus (1,85), sivistyneisyys (1,95) ja hyvyys 

(2,5) sekä startata luokissa virallisuus (1,3), hienostelevuus 1,2), juhlavuus (1,05) ja raik-

kaus (2,1). 

 

Asennoitumisessa eri lainasanoja kohtaan ei vaikuta olevan mitään selkeää kaavaa: posi-

tiivisia arvioita ovat saaneet niin tekniikkaan (interaktiivinen), ruokaan (cupcake) kuin 

tieteisiinkin (hybridi) liittyvät sanat. Myöskään sanojen tuttuus ei vaikuttanut korreloivan 

asennoitumisen kanssa, sillä esimerkiksi sosiaalisen mediaan liittyvät sanat eivät saaneet 

erityisen korkeita arviointeja (vrt. luvussa 3.2.1. lukiolaisten mainitsemat yleisimmät lai-

nasanat). 

 

Taulukossa 1 olen verrannut sanojen yleistä keskiarvoa Sodankylän ja Oulun välillä. Olen 

korostanut taulukkoon vihreällä värillä kunkin sanan kohdalle aina sen paikkakunnan kes-

kiarvon, kummassa sana on arvioitu positiivisemmin. Sanoista 8 arvioitiin Sodankylässä 

yleisesti positiivisemmin kuin Oulussa ja 13 sanaa Oulussa positiivisemmin kuin Sodan-

kylässä. Yhden sanan kohdalla keskiarvo oli molemmilla paikkakunnilla sama (downshif-

ting).  
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TAULUKKO 1. Sanojen yleiset keskiarvot. 

 Sodankylä Oulu 

konsensus 3,03 3,00 

modifioida 3,07 3,28 

interaktiivinen 3,53 3,45 

startata 3,19 3,11 

aspekti 3,21 3,37 

bisnes  3,27 3,38 

selfie 3,17 3,22 

freestyle 3,38 3,23 

cleantech 2,90 2,85 

downshifting 2,86 2,86 

hashtag 3,03 3,05 

hybridi  3,53 3,59 

mentori 3,27 3,11 

pop-up-ravintola 2,82 3,29 

postaus  3,01 3,21 

shoutbox 2,79 2,75 

superfood 3,10 3,24 

twerkkaus  2,65 2,74 

warettaa  2,23 2,48 

cupcake 3,46 3,57 

vlogata 3,00 3,28 

crowdfunding 2,70 2,91 

 

Taulukon 1 perusteella Sodankylän aineistossa kolmentoista sanan yleinen keskiarvo oli 

suurempi kuin 3 ja seitsemän sanan keskiarvo pienempi kuin 3. Yhden sanan keskiarvo 

oli tasan 3. Oulussa puolestaan viisitoista sanaa sai yleiskeskiarvoksi suuremman luvun 

kuin 3 ja kuusi sanaa pienemmän keskiarvon kuin 3. Oulun aineistossakin yksi sana sai 

keskiarvoksi 3. Näiden lukujen perusteella voidaan siis todeta, että sekä Sodankylän että 

Oulun aineistoissa suurin osa sanoista arvioitiin ominaisuuksiltaan ennemmin positiivi-

sesti kuin negatiivisesti. Olen havainnollistanut positiivisten ja negatiivisten arvojen ja-

kaantumista vielä taulukossa 2.  

 

Koska sanojen yleisten keskiarvojen laskeminen tasapäistää ne arvot, joka ovat hyvin ne-

gatiivisia tai positiivisia, päätin laskea myös frekvenssit siitä, kuinka monesti informantit 

ovat antaneet sanoille positiivisia arvioita ja kuinka monta kertaa negatiivisia arvoja. Toi-

sin sanoen laskin Excelin avulla kaikista Exceliin syöttämistäni evaluoinneista, montako 
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kertaa informantit ovat arvioineet sanan sävyä suuremmalla luvulla kuin 3, montako ker-

taa pienemmällä luvulla kuin 3 ja montako kertaa tasan luvulla 3. Näiden lukujen jakaan-

tumista voi tarkastella taulukosta 2. 

 

TAULUKKO 2. Evaluaatioiden jakaantuminen kielteisiin ja myönteisiin arviointeihin 

määrällisesti. 

 Sodankylä, kpl Oulu, kpl Sodankylä % Oulu % 

Evaluaation arvo 

suurempi kuin 3 
2 559 2 767 38,8 42,0 

Evaluaation arvo 
pienempi kuin 3 

2 195 2 211 33,3 33,5 

Evaluaation arvo 
yhtä suuri kuin 3 

1 841 1 617 27,9 24,5 

 

 

Sekä Oulun että Sodankylän aineistossa evaluointeja on annettu yhteensä 6 595 kappa-

letta. Molemmissa aineistoissa viisi kohtaa oli jätetty tyhjäksi. (Arvioitavia sanojen määrä 

22 kpl x arvioitavien ominaisuuksien määrä 15 kpl x 20 informanttia per aineisto = 6 

600). Kuten taulukosta 2 näkee, Sodankylän informanttien arvioista 38,8 % oli positiivi-

sesti sävyttyneitä ja Oulun informanttien arvioista 42,0 %. Negatiivisesti painottuneiden 

arvioiden välillä oli hyvin pienet erot, sillä Sodankylässä arvioiden prosentuaalinen osuus 

oli 33,3 % ja Oulussa 33,5 %. Neutraaleja arvioita eli luvulla 3 arvioituja vastauksia oli 

Sodankylän aineistossa 27,9 % ja Oulussa 24,5 %.   

  

Sekä taulukkojen 1 että 2 pohjalta tekemissäni vertailuissa tuloksena on, että molemmilla 

paikkakunnilla lainasanoille annetaan enemmän positiivisia arviointeja kuin negatiivisia. 

Tulosten pohjalta voi tehdä myös sen johtopäätöksen, että kaupungissa lainasanoihin suh-

taudutaan hieman positiivisemmin. Molemmilla paikkakunnilla kuitenkin myös neutraa-

lien ja negatiivistenkin arvioiden osuudet vastauksista olivat kohtalaisen suuret eli erot 

myönteisten, kielteisten ja neutraalien suhtautumisten välillä eivät ole valtaisia. Tästä voi-

daan päätellä, että vastakkaisia näkemyksiä löytyy lähes yhtä paljon, mutta hienoinen 

enemmistö pitää lainasanojen käyttöä ihan hyvänä asiana.  
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3.2. Avoimet kysymykset 

 

Olen käsitellyt avointen kysymysten vastaukset aineistolähtöisen sisällönanalyysin peri-

aatteita seuraten. Aloitin analyysin teemoittelemalla suoria sitaatteja ja pelkistämällä 

niitä. Teemoittelun pohjalta jatkoin käsittelyä ryhmittelemällä vastauksia eri luokkiin ja 

nimeämällä nuo luokat vastaustyyppien mukaan. Lopuksi yhdistelin eri luokkia niin pit-

källe kuin se oli järkevää ilman, että tutkimukselle oleellista laadullista tietoa katoaisi.  

 

On syytä ottaa huomioon, että kukin informantti on saanut vapaasti päättää vastaustensa 

laajuuden, ja saman informantin vastauksessa voi esiintyä useita eri teemoja. Tästä syystä 

eri luokkien alle jaettujen mainintojen yhteismäärä on eri kuin informanttien yhteismäärä 

40. Kaikkia analyysiyksiköitä ei välttämättä myöskään esiinny sekä Oulun että Sodanky-

län aineistoissa. 

 

Kyselylomakkeen ensimmäisillä avoimilla kysymyksillä selvitin, minkä ikäisiä infor-

mantit ovat, mitä sukupuolta he edustavat ja millainen heidän asumishistoriansa on. Näi-

den kysymysten vastaukset olen käsitellyt aiemmin jo luvussa 1.2.  

 

Kysymykset 4–7 keskittyivät informanttien tiedollisiin käsityksiin lainasanoista. Niiden 

avulla selvitin, 

- mitä ovat tyypillisimmät lainasanat, jotka tulevat lukiolaisille mieleen 

- kokevatko lukiolaiset aina ymmärtävänsä lainsanojen merkityksen 

- millaisia lainasanoja lukiolaiset eivät koe ymmärtävänsä 

- mitä mieltä he ovat suomenkielisten vastineiden kehittämisestä lainasanoille 

- miten he suhtautuvat lainasanojen käyttöön kirjallisissa teksteissä ja käyttävätkö he itse 

ennemmin lainasanoja vai suomenkielisiä vastineita. 

 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen kysymyksittäin, millaisiin luokkiin vastaukset jakaantu-

vat ja kerron eri luokkien tyypillisimmistä vastauksista esimerkkien avulla. Lasken myös 

kevyehkösti, mihin luokkiin vastaukset ovat painottuneet. Lisäksi vertailen, esiintyykö 

oululaisten ja sodankyläläisten informanttien käsitysten välillä selkeitä eroja sekä, mitkä 

käsitykset he jakavat keskenään. 
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3.2.1. Tyypillisimmät mieleen tulevat lainasanat 

 

Tässä alaluvussa kerron, mitkä ovat tyypillisimpiä lainasanoja, joita vastaajilla on tullut 

mieleen. Olen tyypitellyt mainitut sanat seuraaviin luokkiin:  

- Sosiaaliseen mediaan ja internettiin liittyvät sanat 

- Ilmiöt 

- Sivistyssanat 

- Tekniikka 

- Harrastukset, ammatit 

- Ruoka 

- Muut sitaattilainat 

- Muut yleis- ja erityislainat. 

 

Ylivoimaisesti eniten sekä Sodankylän että Oulun aineistoissa on mainintoja sosiaaliseen 

mediaan liittyvistä sanoista: Sodankylän aineistossa on 21 mainintaa ja Oulun aineistossa 

25 eli yhteensä 46. Luokassa esiintyy erityisesti mainintoja sosiaalisen median palveluista 

ja niiden johdoksista. Toistuvia teemoja tässä luokassa ovat myös sosiaaliseen mediaan 

liittyvät sisällöntuottamisen tavat. Tyypillisiä tämän luokan sanoja ovat esimerkiksi  

 

(1) twiitti, selfie, selfiestick -- 
(2) snapchat, whatsapp -- 

(3)  -- twitteri, instagram, facebook  
(4) Ebin, -- snäppi, insta, tviitti, --, selfie, belfie, selfie-stick, catfish --  

(5)  vloggaus  

(6) selfie, -- googlettaa, --  
(7) -- snäpätä, tviitata 

(8)  -- tweet (twiitti), facettaa, hashtag, selfie, belfie, blogi, tubettaa --. 
 

Muissa luokissa mainintojen määrä jakautuu huomattavasti epätasaisemmin Sodankylän 

ja Oulun välillä: 

 

Sodankylä Oulu 

Tekniikka   12  8 

Harrastukset, ammatit  9  5 

Sivistyssanat   5  17 

Ruoka    2   6 

Ilmiöt    1  9 
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Muut sitaattilainat  6  11 

Muut yleis- ja erityislainat 16  10 

(Ei luokkaa)     (1) 

 

Yhteismäärällisesti seuraavaksi isoimpia luokkia ovat muut yleis- ja erityislainat (26 mai-

nintaa), sivistyssanat (22 mainintaa) sekä tekniikka-aiheiset sanat (20 mainintaa). Yllä-

olevasta vertailusta voi huomata, että suurin ero mainintojen määrässä on sivistyssanojen 

kohdalla: Oulun informanteille on tullut sivistyssanoja mieleen yli 3 kertaa enemmän 

kuin Sodankylän informanteille.  

 

Yleis- ja erityislainojen luokkaan olen listannut sanoja, jotka ovat olleet jo pitkään va-

kiintuneina suomen kielessä. Sodankylän aineistosta tähän luokkaan on noussut erityisesti 

oppiaineiden nimiä. Luokassa esiintyviä sanoja ovat esimerkiksi: 

 

(9) psykologia, biologia, -- bisnes --  

(10) geometria, trigonometria --  

(11) pankki, tuutori -- 
(12)  -- energia, idea  

(13)  psykologia, -- ekologia 
(14) -- tiimi --. 

 

Sivistyssanoista koostuvassa luokassa esiintyy erityisesti adjektiiveja. Toisaalta niiden 

joukosta voi huomata myös sanoja, joita informantit ovat todennäköisesti oppineet lukion 

eri oppiaineista, kuten psykologiasta. Mainittuja sivistyssanoja ovat esimerkiksi: 

 

(15) -- brutaali, abstrakti 

(16) -- essentiaalinen 
(17) konsensus, aspekti -- 

(18) infrastruktuuri, aspekti, introvertti, projektio, defenssi, validiteetti, relia-
biliteetti  

(19) -- groteski 

(20) -- prograstinoida --. 
 

Tekniikka-aiheiset sanat puolestaan koostuvat pitkälti kodinelektroniikkaan liittyvistä 

asioista. Tekniikka-aiheisia sanoja ovat muun muassa: 

 

(21)  -- blue-ray 
(22)  -- stand by - toiminto, blue ray (cd-levy) -- 

(23)  -- wifi, bluetooth 
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(24)  Auto, -- satelliitti 
(25)  televisio, internet, radio -- 

(26)  CD-levy, -- radio  

(27) radio.  
 

Viidenneksi isoin luokka on Muut sitaattilainat. Tähän luokkaan olen sisällyttänyt seka-

laiset sitaattilainat, jotka eivät selkeästi kuulu mihinkään muuhun luokkaan. Tässä luo-

kassa kuitenkin toistuu erityisesti sana (28) burn out. Muita luokan sanoja ovat esimer-

kiksi: 

 

(28) -- fail 
(29)  -- chillata, match -- 

(31)  tuning -- 
(32)  -- tulla blackout -- 

(33) show, booking. 

 

Loput vastaukset jakaantuvat luokkiin harrastukset ja ammatit (14 mainintaa), ilmiöt (10 

mainintaa) sekä ruoka (8 mainintaa). Esimerkkeinä mainittakoon harrastus- ja ammatti-

sanoista (34) cheerleader, (35) flippi ja (36) geologi, ilmiöistä (37) twerkkaus ja (38) 

multitasking sekä ruokasanoista (39) mudcake ja (40) pizza. 

 

Tulokset osoittavat lukiolaisten hahmottavan laaja-alaisesti, millaiset sanat ovat lainasa-

noja riippumatta siitä, ovatko ne jo pitkälti mukautuneet suomen kieleen vai ovatko ne 

sitaattilainoja. Parhaiten he selkeästi hahmottavat lainasanoiksi sosiaalisesta mediasta tu-

tut sanat ja ilmaisut. Aineistosta käy toisaalta myös ilmi, että lainsanojen kirjoittamisessa 

esiintyy variaatiota ja lukiolaisilla on jonkin verran vaikeuksia lainsanojen oikeinkirjoit-

tamisen kanssa. Esimerkiksi sosiaalisen median palveluiden nimiä kirjoitetaan pienellä 

alkukirjaimella, kuten (2) whatsapp ja (3) facebook. Tekniikkasanoista parikin informant-

tia on maininnut blu-ray-levyformaatin kirjoittaen sen virheellisesti muodoissa (21) blue-

ray ja (22) blue ray. Vaikeuksia tuottivat muun muassa myös sanojen stand by -toiminto, 

burnout, beatboxaus ja prokrastinoida8 oikeinkirjoittaminen (virheellisesti muodoissa 

(22) stand by - toiminto ja (20) prograstinoida). 

 

Oulun aineistossa on myös yksi vastaus, jota ei pysty sijoittamaan mihinkään luokista, 

sillä se ei kuulu yleis-, erityis- eikä sitaattilainoihin. Tuo vastaus on (41) pitkässä juoksus- 

   

8 ’Prokrastinoida’ tarkoittaa viivyttelyä tai asioiden (yleensä velvollisuuksien) lykkäämistä.  
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sa, ja informantti itsekin on määritellyt ilmauksen anglismiksi. Ilmaisun voi määritellä 

vielä tarkemmin käännöslainaksi englanninkielisestä ilmaisusta in a long run. Käännös-

lainoilla tarkoitetaan ilmauksia, jotka muodostetaan kääntämällä vieraskielinen ilmaisu 

osa osalta toiselle kielelle (Häkkinen 1997: 265). Vaikka en ole sisällyttänyt tähän tutki-

mukseen käännöslainoja, on mielenkiintoista silti huomata, että myös osan vanhahtavan-

kin kuuloisista sanonnoista on oivallettu tulevan lainauksina muista kielistä.  

 

 

3.2.2. Lainasanat, joita ei ymmärretä 

 

Kyselylomakkeen kysymyksellä 5a olen selvittänyt, kokevatko lukiolaiset aina ymmär-

tävänsä täysin, mitä painetuissa julkaisuissa, kuten uutisjutuissa ja oppikirjoissa, esiinty-

vät lainasanat tarkoittavat. Lisäksi kysymyksellä 5b olen tiedustellut, tuleeko heidän mie-

leensä lainasanoja, joiden merkitystä he eivät ymmärrä. 

 

Kysymyksen 5a vastaukset on jaettu seuraaviin luokkiin: 

- En aina 

- Useimmiten  

- Kyllä. 

 

Sodankylän aineistossa ”En aina” -tyypin vastauksia on yhteensä 8 ja Oulun aineistossa 

5. ”Useimmiten”-tyypin vastauksia on puolestaan Sodankylän aineistossa 9 ja Oulun ai-

neistossa 15. ”Kyllä”-tyypin vastauksia on Sodankylän aineistossa 3 ja Oulun aineistossa 

0. 

 

Vastausten tyypittely ei ollut täysin selvärajaista, sillä vastauksia on täsmennetty ja eh-

dollistettu paljon. Esimerkiksi Oulun aineistossa eräs informanteista on vastannut (52) En  

aina, politiikkaan liittyviä lainasanoja en yleensä ymmärrä, ja olen sijoittanut tuon vas-

tauksen luokkaan ”En aina”. On kuitenkin hyvin vaikea tietää, onko informantti tarkoit-

tanut vastauksellaan enemmänkin sitä, että ymmärtää lainasanat yleensä tai useimmiten 

lukuun ottamatta politiikkaan liittyviä sanoja. Tästä syystä esittelen seuraavaksi sitaatteja, 

joissa vastausta ehdollistettiin jollain tapaa. 
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Yhteensä neljässä vastauksessa (1 Sodankylästä, 2 Oulussa) on nostettu esille kontekstin 

tai sanan taustan vaikutus lainasanojen ymmärtämiseen: 

 

 (53) En ymmärrä, mutta kontekstin avulla saa jonkinlaisen kuvan. 

(54)  En välttämättä [ymmärrä], varsinkin jos ei ole kuullut sanaa aikaisemmin 
tai asiayhteys on epäselvä. 

(55) -- Monesti ymmärrän sanat jos hoksaan mikä niiden alkuperä on. 
(56) -- muiden sanojen merkityksen pystyn yleensä päättelemään  

 asiayhteydestä. 

 

Kolmessa Oulun vastauksessa on myös täsmennetty, että tiettyjen alojen sanoja on vai-

keampi ymmärtää: 

 

(57) Useimmiten [ymmärrän] elleivät lainasanat esiinny täysin uudella alu-

eella esim. tieteisalan lainasanat voivat olla outoja. 
(58) En aina [ymmärrä], politiikkaan liittyviä lainasanoja en yleensä ym-

märrä. 

(59) Esim. politiikkaan ja tekniikkaan liittyviä sanoja en aina ymmärrä --. 
 

Kyselylomakkeen kysymyksellä 5b olen tiedustellut informanteilta, tuleeko heidän mie-

leensä sellaisia lainasanoja, joita he eivät ymmärrä. Tämä on avoimista kysymyksistä ai-

noa, johon osa informanteista ei ole vastannut. Informatiivisia vastauksia on tähän koh-

taan tullut melko vähän, sillä Sodankylän informanteista 9 on vastannut kysymykseen 

”Ei” ja 2 jättänyt kohdan kokonaan tyhjäksi, ja Oulun vastaajista 6 on vastannut ”Ei” ja 

9 jättänyt kohdan tyhjäksi. Näin ollen ”Ei”-vastauksia voidaan tulkita olevan yhteensä 26. 

Oulun aineistossa kaksi informanttia, jotka ovat jättäneet 5b-kohdan tyhjäksi, ovat kui-

tenkin jo 5a-kysymyksessä maininneet sanaryhmiä, joihin kuuluvia sanoja eivät koe ym-

märtävänsä. Lisäksi yksi Oulun informanteista on vastannut sekä 5a- että 5b-kysymyk-

siin, mutta jättänyt mainitsematta 5b:ssä sanaryhmän, jonka sanojen on kertonut 5a-ky-

symyksen kohdalla olevan itselleen vaikeita ymmärtää. Päätin siis sisällyttää nuo kolme 

vastausta myös 5b-kysymyksen vastausten luokitteluun. 

 

Lopputuloksena olen jaotellut ne vastaukset, joissa oli mainintoja joistain sanoista kah-

teen ryhmään: 

- kyselylomakkeen kysymyksissä mainitut sanat 

- alakohtaiset erikoissanastot. 
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Ensimmäisen ryhmän sanat olivat sellaisia, jotka olen itse maininnut joko esimerkkeinä 

avointen kysymysten vastausohjeiden yhteydessä tai jotka esiintyvät kyselylomakkeen 

asenneskaaloissa arvioitavina sanoina. Sodankylän aineistossa tällaisista sanoista on mai-

nintoja 14 (yhteensä kahdeksassa eri vastauksessa) ja Oulun aineistossa 9 (yhteensä nel-

jässä eri vastauksessa). Vastauksissa on mainittu esimerkiksi seuraavat sanat: 

 

 (60)  aspekti 

(61) downshiftaaminen  
(62) Cleantech.  

(63)  logistiikka, interaktiivinen, referenssi 

(64)  warettaa, modifioida, cleantech 
(65) -- warettaa, mentori, crowdfunding  

(66)  -- referenssi 
(67)  interaktiivinen, vlogata  

(68)  referenssi, -- modifioida. 

 

Toisessa ryhmässä esiintyy puolestaan mainintoja tiettyjen alojen erikoissanastoista, joita 

ei ymmärretä niin hyvin. Tällaisia vastauksia on yhteensä vain 5 (Sodankylän aineistossa 

1 ja Oulun aineistossa 4), joten luettelen ne kaikki alla: 

 

(69) Joidenkin ammattinimikkeiden merkitys tai mitä hän tekee työkseen, 
esim. metallurgi[.] 

(70)  Jotain lääketieteellisiä sanoja[.]  
(71)  -- esim. tieteisalan lainasanat voivat olla outoja. 

(72)  -- politiikkaan liittyviä lainasanoja en yleensä ymmärrä. 

(73) -- tekniikan ja lääketieteen jotkin sanat[.] -- [P]olitiikkaan -- liittyviä lai-
nasanoja en aina ymmärrä --. 

 

Aineistoista käy ilmi, että Sodankylä informanteista hienoisesti isompi osa ei koe aina 

ymmärtävänsä täysin lainasanojen merkitystä. Toisaalta Sodankylästä löytyy ne ainoat 3 

vastaajaa, jotka kokevat ehdollistamatta ymmärtävänsä lainasanojen merkityksen aina 

täysin. Oulun vastaajista 15 on ilmoittanut hieman maltillisemmin ymmärtävänsä laina-

sanat suurimmaksi osaksi, mutta vain 5 on vastannut, ettei ymmärrä lainasanoja aina. 

Molemmille vastaajaryhmille on tuottanut selkeästi vaikeuksia keksiä äkkiseltään, mil-

laisten lainasanojen ymmärtäminen tuottaisi heille vaikeuksia. Mainitut sanat ovat kui-

tenkin hyvin pitkälti joko melko tuoreita sitaattilainoja, sivistyssanoja tai alakohtaisia eri-

koissanastoja, kuten lääketieteen, tekniikan ja politiikan termistöt.  
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3.2.3. Suhtautuminen suomenkielisiin vastineisiin 

 

Kuudennen kysymyksen avulla olen selvittänyt, pitäisikö informanttien mielestä lainasa-

noille kehittää suomenkieliset vastineet. Lisäksi olen pyytänyt heitä perustelemaan kan-

nanottonsa. Olen jakanut ensimmäisen kysymyksen vastaukset seuraaviin luokkiin: 

- Ei 

- Ei, mutta 

- Kyllä 

- Kyllä, mutta 

- Kyllä ja ei. 

 

”Ei”-luokkaan olen sijoittanut vastaukset, joissa on todettu yksinomaan ”ei”, eikä ole 

pohdittu asiaa vaihtoehtoisesta näkökulmasta. ”Ei, mutta” -luokassa ovat vastaukset, joi-

den pääpaino on kielteisellä suhtautumisella ajatukseen, mutta jotka on jollain tapaa eh-

dollistettu. Ehdollistamisessa on voitu esimerkiksi nostaa esille se, mitä haittaa siitä voi 

toisaalta olla, jos suomenkielisiä vastineita ei kehitetä. 

 

”Kyllä”-luokassa ovat ne vastaukset, joissa selkeästi ollaan sitä mieltä, että kaikille laina-

sanoille pitäisi kehittää vastineet. ”Kyllä, mutta” -luokassa on puolestaan ne vastaukset, 

joissa painottuu myönteinen suhtautuminen, mutta jotka on myös ehdollistettu jotenkin. 

”Kyllä ja ei” -vastauksissa on huomioitu molemmat näkökannat, eli miksi pitäisi kehittää 

vastineet ja miksi taas ei. Nämä vastaukset ovat sisältäneet muun muassa teemoja (74) 

toisaalta ei, toisaalta kyllä, (75) riippuu sanasta, (76) osalle kyllä, osalle ei. 

 

Vastaukset jakaantuivat Oulun ja Sodankylän aineistojen välillä seuraavasti: 

 

Sodankylä Oulu 

Ei   4  6 

Ei, mutta   2  1 

Kyllä   6  1 

Kyllä, mutta   2  4 

Kyllä ja ei   6  8 
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Mikäli ”Ei”- ja ”Ei mutta” -vastaukset lasketaan yhteen sekä ”Kyllä”- ja ”Kyllä, mutta” -

vastaukset lasketaan yhteen, on Sodankylän aineistossa yhteensä 6 vastausta, joissa suh-

taudutaan vastineiden kehittämiseen kielteisesti. Samalla periaatteella myönteisiä vas-

tauksia on yhteensä 8. Oulussa kielteisten vastausten yhteismäärä on 7 ja myönteisten 

vastausten 5. Tämän lisäksi Sodankylässä molempia vaihtoehtoja pohtivia vastauksia on 

6 ja Oulussa 8. Lukujen perusteella voi siis väittää, että kaupungissa suhtaudutaan hieman 

kielteisemmin ajatukseen suomenkielisistä vastineista, tai vähintäänkin siihen suhtaudu-

taan varovaisemmin. Erot ovat kuitenkin suhteellisen pieniä. (Myönteisiä vastauksia on 

Sodankylässä 40 %, kielteisiä 30 % ja molempia vaihtoehtoja pohtivia 30 %. Oulussa 

myönteisiä vastauksia on 25 %, kielteisiä 35 % ja molempia vaihtoehtoja pohtivia 40 %.) 

 

Olen luokitellut myös informanttien antamia perusteita siitä, miksi vastineita toisaalta 

pitäisi keksiä ja miksi ei.  Minun on pitänyt tulkita vastauksia melko paljon ja yleistää 

niiden merkityksiä, jotta olen saanut ryhmiteltyä ne mieluisasti eri luokkiin. 

 

Olen luokitellut seuraavasti syyt, miksi lainasanoille ei pitäisi keksiä vastineita: 

- Englanninkielinen sana kuulostaa paremmalta 

- Lainasanat ajavat asiansa  

- Kääntäminen on vaikeaa 

- Lainasanojen käyttö on selkeämpää 

- Lainasanat sopivat suomeen 

- Muut syyt. 

 

Vastaukset jakaantuivat Sodankylän ja Oulun aineistojen välillä seuraavasti: 

 

 Sodankylä  

(yht. 14 mainintaa) 

Oulu 

(yht. 27 mainintaa) 

Englanninkielinen sana kuulostaa 
paremmalta 

4 7 

Lainasanat ajavat asiansa 3 7 

Kääntäminen on vaikeaa 4 5 

Lainasanojen käyttö on selkeämpää 1 3 

Lainasanat sopivat suomeen 1 2 

Muut syyt 1 3 
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Eniten vastauksia on siis luokissa ”Englanninkielinen sana kuulostaa paremmalta” (yht. 

11 mainintaa), ”Lainasanat ajavat asiansa” (yht. 10 mainintaa) ja ”Kääntäminen on vai-

keaa” (yht. 9 mainintaa). 

 

Luokassa ”Englanninkielinen sana kuulostaa paremmalta” tyypillisiä vastauksia ovat esi-

merkiksi seuraavat: 

 

 (77) -- suomenkieliset vastineet kuulostavat yleensä oudoille.  
(78) -- toisaalta suomenkieliset vastineet voivat kuulostaa tyhmiltä[.] 

(79) Lainasanat -- kuulostavat monesti järkevämmiltä kuin niiden suomen-
kieliset vastineet. 

(80) -- koska ne on fiksumman kuulosia englannin kielellä. 

 

Luokassa ”Lainasanat ajavat asiansa” on melko hajanaisia vastauksia, mutta tyypillisim-

missä vastauksissa annetaan ymmärtää, että lainasanojen merkitys ymmärretään ihan hy-

vin tai niillä on oma funktionsa. Tällaisia vastauksia ovat esimerkiksi seuraavat: 

  

(81) Usein suomalaiset sanat voivat olla liian arkisia tieteellisiin  teksteihin. 
Esim. älyllinen - intellektuelli 

(82) -- yleensä lähes kaikki ymmärtävät ne [= lainasanat]. 
(83) Suomalaiset osaavat sen verran hyvin englantia, että lainojen merkitys 

ymmärretään -- 

(84) -- tieteis- ja muut erityistermit ovat aina oma juttunsa. 
(85) -- lainasanatkin ajavat asiansa. 

 

Kuten esimerkistä (84) voi huomata, minun on pitänyt sen kohdalla tehdä melko paljon 

tulkintaa siitä, mitä informantti on hakenut vastauksellaan. Olenkin sisällyttänyt saman 

maininnan useampaan luokkaan. Se on mukana myös luokissa ”Kääntäminen on vaikeaa” 

ja ”Lainasanojen käyttö on selkeämpää”. 

 

Luokassa ”Kääntäminen on vaikeaa” korostuu näkemys siitä, että lainasanojen kääntämi-

nen on haasteellista eri syistä, joten siksi niitä ei kannattaisi kääntää. Osassa tämän luokan 

vastauksista minun on pitänyt jälleen tehdä abstrahointia melko pitkälle. Tästä esimerk-

kinä seuraava vastaus: 

 

(86)  Lainasanat ovat kuitenkin niin vakiintuneita, ja niitä tulee jatkuvasti 

lisää, joten en näe tarvetta keksiä suomenkielisiä vastikkeita jokaisella 
lainasanalle. 
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Olen tulkinnut vastaajan tarkoittavan ilmauksella niitä tulee jatkuvasti lisää, että lainasa-

noja tulee niin paljon ja koko ajan, että niiden kääntäminen olisi turhan työlästä. Hieman 

samaan tapaan ajatus lainsanojen kontrolloinnin vaikeudesta esiintyy seuraavissa esimer-

keissä:  

 

(87)  Nuorison mukana tulevia lainasanoja ja niiden sanontatapaa/kääntä-

mistä voi olla tosi hankala kontrolloida.  

(88)  Itse en tunne niitä [lainasanoja] ongelmallisiksi, koska koko ajan tulee 

uutta teknologiaa ja kaikille pitäisi alkaa kehittää uusia suomenkielisiä 

vastineita.  

 

Toinen tyypillinen teema, joka tässä luokassa toistuu, on sanan merkityksen muuttuminen 

käännöksen yhteydessä. Esimerkiksi 

 

(89) -- usein käännösten yhteydessä myös alkuperäinen merkitys muuttuu.  
(90) Lainasanoja suomennettaessa merkitys voi muuttua ja suomennettu 

sana ei tarkoita enää samaa asiaa kuin alkuperäinen erikielinen sana. 
 

Muissa luokkaan kuuluvissa vastauksissa nousevat esiin esimerkiksi sanojen pysyminen 

yksinkertaisempina, jos niitä ei käännetä, kääntämisen yleinen vaikeus sekä kääntämisen 

väkinäisyys: 

 

(91) Sanat pysyvät yksinkertaisempina ja kansainvälisinä. 

(92)  -- jotkut sanat on vaikea kääntää ja siksi niiden on parempi olla lainasa-

noina 
(93) Esim. selfietä ei kannata väkisin kääntää meitsieksi tai itsariksi. Ei se 

sovi suuhun enää. 
 

Luokkaan ”Lainasanojen käyttö on selkeämpää” olen sisällyttänyt vastauksia, joissa on 

todettu suomenkielisten sanojen voivan aiheuttaa sekaannusta ja implikoitu, että lainasa-

nojen kansainvälisyyden vuoksi ne ovat selkeämpiä muuallakin. 

 

(94) Jotkin sanat, jotka ovat yleisessä käytössä muualla maailmassa ja niiden 

suomenkieliset vastikkeet aiheuttaisivat hämmennystä, on hyvä pitää 
englannin tai jonkun muun kielisenä.  

(95)  [suomenkielinen vastine] -- luo sekavuutta. 

 

Muutamassa vastauksessa on mainittu yllättäen lainasanojen istuvan suomen kieleen. 

Näistä vastauksista muodostuu luokka ”Lainasanat sopivat suomeen”: 
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(96)  Lainasanat sopivat mielestäni hyvin suomen kieleen --. 
(97) Suomalaiset osaavat sen verran hyvin englantia, että lainojen merkitys 

ymmärretään ja ääntäminen taipuu helposti suomen kieltä mukaile-

vaksi.  

 

Muut-luokkaan ovat päätyneet vastaukset, jotka eivät sovellu muihin luokkiin ja joita 

esiintyy koko aineistossa niiden teeman näkökulmasta ainoastaan kerran. Näitä vastauk-

sia on yhteensä neljä. Näissä vastauksissa on todettu muun muassa, että lainsanojen avulla 

voi oppia englantia ja pienet määrät englantia eivät haittaa: 

 

(98)  Jos lainasanoille ei kehitetä vastineita, samalla oppii esim. englantia[.] 

(99) Lainasanat ovat kuitenkin niin vakiintuneita --. 

(100) Pieni määrä englantia arkikielessä on jotenkin hyväksyttävää -- [.] 

(101)  -- oudotkin sanat oppii kuitenkin muistamaan. 

 

Oulun informanttien vastauksista löytyy kaiken kaikkiaan 27 lainsanojen käyttämisen 

puolesta argumentoivaa mainintaa, kun taas Sodankylän vastauksista vastaavia mainin-

toja on ainoastaan 14. 

 

Olen tehnyt luokittelua myös niistä maininnoista, joissa argumentoitiin suomenkielis-

ten vastineiden kehittämisen puolesta. Olen jaotellut nuo maininnat seuraaviin luok-

kiin: 

- Ymmärrettävyys 

- Suomen käyttö on luontevampaa 

- Suomenkieliset sanat kuulostavat paremmilta 

- Suomen säilyminen ja kehittyminen. 

 

Mainintojen lukumäärä jakautuu seuraavasti Sodankylän ja Oulun aineistojen välillä: 

 

Sodankylä  Oulu  

  (yht. 18 mainintaa) (yht. 16 mainintaa) 

Ymmärrettävyys    9   8 

Suomen käyttö on luontevampaa  2   3 

Suomenkieliset sanat kuulostavat paremmilta 1   3 

Suomen säilyminen ja kehittäminen  6   2 
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Ylivoimaisesti suurimmassa osassa maininnoista todetaan suomen käytön helpottavan sa-

nojen ymmärtämistä. Ymmärrettävyys-luokkaan sijoittuu yhteensä jopa 17 mainintaa. 

Luokassa esiintyviä tyypillisiä vastauksia edustavat hyvin muun muassa seuraavat esi-

merkit: 

 

(102) -- Toisaalta kaikki eivät ymmärtäisi lainasanoja eivätkä osaisi lausua 
niitä. 

(103) -- Toisaalta lainasanojen merkitys suomentamattomina jää monille eten-

kin vanhemmille ihmisille, joilla ei ole kielitaitoa, arvoitukseksi. 
(104) -- koska niitä [suomenkielisiä vastineita] olisi helpompi ymmärtää ja 

käyttää. 
 

Samantyylinen toistuva teema on se, että suomen käyttäminen on helpompaa. Näitä vas-

tauksia olen sijoittanut luokkaan ”Suomen käyttö on luontevampaa”: 

 

(105)  Joillekin sanoille on hyvä kehittää suomenkieliset vastikkeet. Varsinkin 

sanoille, jotka ovat monimutkaisia ja vaikeita sanoa suomalaisille. Nii-
den suomentaminen helpottaa niiden käyttöä. 

(106)  Jos lainasana on virallisessa käytössä, ois toki luontevampaa käyttää 
suomalaisen suuhun hyvin istuvaa sanaa.  

(107) Esimerkiksi joidenkin [on] vaikea muistaa tai lausua lainasanoja. 

 

Luokkaan ”Suomenkieliset sanat kuulostavat paremmilta” sijoittuu muutama maininta. 

Tässä luokassa on kuitenkin erikoista se, että yksi informanteista ei pidä suomenkielisiä 

vastineitakaan välttämättä kovin hyvän kuuloisina, mutta hän ajattelee niiden olevan kui-

tenkin parempi vaihtoehto sille, että lainasanat esimerkiksi mukautettaisiin suomen ään-

neasun mukaisiksi (esimerkiksi match  mätsätä). Alla esimerkki myös hieman tyypil-

lisemmästä vastauksesta: 

 

(108)  -- kun englantia kuulee yhä enemmän muuttuu puhe epäyhtenäiseksi ja 

rumaksi suomi-englanti-mössöksi. Näin siis sitaattilainoista. 

 

Toinen hieman useammin toistuva teema sanojen ymmärrettävyyden ohella on huoli suo-

men kielen säilymisen ja toisaalta myös kehittymisen puolesta. Tässä luokassa on mai-

nintoja lisäksi esimerkiksi kielen kuolemasta. Seuraavat esimerkit kuvaavat luokkaa par-

haiten: 

 

(109) Toisaalta se myös samalla vähentää kielien eroja ja ne alkavat sulautua 

yhteen, joka aiheuttaa kielen kuolemista ja samalla se vähentää kulttuurieroja.  
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(110)  Olisi hyvä laatia suomenkielisiä vastineita, että suomen kieli  kehittyisi 
eikä jäisi taka-alalle[.] 

(111)  On hyvä, että joillekin hankalille sanoille keksitään suomenkieliset vasti-

neet, ettei kielemme ole pian täynnä lainasanoja. 
(112) -- jotta suomen kieli säilyy suomen kielenä[.] 

(113)  Kyllähän niitä saisi olla suomalaisina versioina, että kaikki  ymmärtäi-
sivät eikä kuole koko kieli. 

 

Analyysini on tähän asti painottunut tiedollisten käsitysten mittaamiseen, mutta kuuden-

nen kysymysten vastausten pohjalta on mahdollista tutkia hieman myös affektiivisia kä-

sityksiä. Oulun aineistossa kymmenessä vastauksessa on kerrottu suomenkielisten vasti-

neiden voivan kuulostaa oudoilta, tyhmiltä, hassuilta tai olevan muuten vain epäselkeitä, 

kun taas lainasanoja on kuvattu fiksun kuuloisiksi tai selkeämmiksi. Toisaalta taas laina-

sanojen käytön on todettu vaikeuttavan ymmärtämistä seitsemässä eri Oulun aineiston 

vastauksessa ja Sodankylän aineistossa jopa 14 kertaa. Tästä voi tulkita, että vastineille 

olisi kenties tarvetta, mutta mikäli käännös on kömpelö, pidetään lainansanan käyttämistä 

parempana vaihtoehtona. 

 

Vertailtaessa Oulun ja Sodankylän aineistoja sen osalta, pitäisikö informanttien mielestä 

lainasanoille keksiä vastineita, on suorien kannanottojen välillä melko pieniä eroja. Vas-

tauksista on huomattavissa oululaisten suhtatutuvan suomenkielisten vastineiden kehittä-

miseen hieman varautuneemmin, mutta erot ovat kiinni vain muutamista vastaajista. Sen 

sijaan kysyttäessä perusteluita sille, miksi vastineita pitäisi keksiä tai miksi ei, on Oulun 

informanteilla huomattavasti enemmän argumentteja lainasanoissa pitäytymisen puolesta 

kuin Sodankylän informanteilla. Suomenkielisten vastineiden puolesta on Sodankylästä 

mainintoja yhteensä 18 ja Oulusta 17. Näiden kahden luku on keskenään pieni, mutta jos 

verrataan sitä, paljonko Sodankylästä tulee mainintoja lainasanojen puolesta (14 kpl) ja 

paljonko suomenkielisten vastineiden puolesta (18 kpl), puoltavat Sodankylän informan-

tit selkeästi ennemmin vastineiden kehittämistä kuin lainasanojen käyttöä. Tehtäessä 

sama vertailu Oulun aineistolle on kannanottojen määrä lainasanojen puolesta ylivoimai-

nen verrattuna vastineiden kannattamiseen: lainasanoja puoltavia mainintoja on yhteensä 

27, kun taas suomenkielisten vastineiden kehittämistä puoltaa vain 17 mainintaa. 

 

On myös mielenkiintoista, miten sodankyläläisten informanttien argumentit eroavat ou-

lulaisten argumenteista. Oulun aineistossa suomenkielisten vastineiden kehittämistä on 

perusteltu ennen kaikkea sillä, että suomenkieliset vastineet helpottavat ymmärrettävyyttä 
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(8 mainintaa). Myös Sodankylän aineistossa ymmärrettävyys on nostettu useimmiten pe-

rusteluksi vastineiden kehittämiselle (9 mainintaa), mutta toinen paljon mainintoja kerän-

nyt luokka on ”Suomen säilyminen ja kehittäminen”. Sodankylän aineistossa tämä teema 

on mainittu jopa 6 kertaa, kun Oulun aineistossa mainintoja on vain 2. Sodankylän infor-

mantit ovat siis pohtineet aihetta syvällisemmin kuin vain käytön vaivattomuuden kan-

nalta: he ovat huolissaan suomen kielen tulevaisuudesta. 

 

 

3.2.4. Lainasanojen käyttö  

 

Kysymyksellä 7 olen tiedustellut informanteilta, käyttävätkö he itse paljon lainasanoja 

kirjoittaessaan sekä pyytänyt heitä perustelemaan, miksi käyttävät tai miksi eivät käytä. 

Tämän kysymyksen avulla olen päässyt käsiksi myös asenteiden toiminnalliseen kompo-

nenttiin: miten informantit itse toimivat lainasanojen kohdalla. Olen ryhmitellyt ensim-

mäisen kysymyksen vastaukset seuraaviin luokkiin: 

 

- Jonkin verran 

- Melko paljon 

- En kovin paljon 

 

Luokkaan ”Jonkin verran” olen sijoittanut vastaukset, joissa esiintyy muun muassa sel-

laisia vastaustyyppejä kuin käytän joskus, riippuu kontekstista, kyllä jos, käytän jonkin 

verran, silloin tällöin, tarpeen vaatiessa, sekä että. ”Melko paljon” -luokassa puolestaan 

on vastauksia, joissa esiintyy sellaisia teemoja kuin käytän yleensä, melko paljon, jok-

seenkin paljon. Luokkaan ”En kovin paljon” olen kerännyt vastaukset, joissa mainitaan 

sen tapaisia fraaseja kuin en käytä, en kai, useimmiten käytän suomenkielistä vastinetta, 

en yleensä, en kovin paljon.  

 

Vastaukset jakaantuvat Oulun ja Sodankylän välillä seuraavasti: 

 

Sodankylä Oulu 

Jonkin verran   9  8 

Melko paljon   1  7 

En kovin paljon 10   5 
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”Jonkin verran” -tyypin vastauksien määrässä on hyvin pieni ero Oulun ja Sodankylän 

vastaajien välillä, mutta luokissa ”Melko paljon” ja ”En kovin paljon” erot tulevat hyvin 

selkeästi esille. Sodankylän informanteista vain yksi on vastannut käyttävänsä lainasanoja 

melko paljon ja jopa 10, ettei kovin paljon. Oulussa puolestaan hienoinen enemmistö on 

ilmoittanut käyttävänsä lainasanoja melko paljon ja vain 5 informanttia on sitä mieltä, 

ettei käytä kovin paljon. Nämä tulokset vaikuttavat olevan siis linjassa kyselylomakkeen 

kuudennella kysymyksellä saatujen tulosten kanssa: kaupungissa suhtaudutaan lainasa-

nojen käyttöön myönteisemmin kuin maalla. 

 

Olen luokitellut myös niitä perusteita, miksi informantit käyttävät tai eivät käytä lainsa-

noja. Käyttämisen puolesta argumentoivia mainintoja olen luokitellut seuraavasti: 

- Lainasanat kuulostavat paremmilta 

- Lainasana on täsmällisempi 

- Lainasana tulee ensin mieleen 

- Muut 

 

Aineiston maininnat jakaantuivat seuraavasti: 

 

Sodankylä  Oulu 

(yht. 12 mainintaa)  (yht. 20 mainintaa) 

Lainasanat kuulostavat paremmilta 3   9 

Lainasana on täsmällisempi   3   5 

Lainasana tulee ensin mieleen   1   3 

Muut      5   3 

 

”Lainasanat kuulostavat paremmilta” -luokassa ovat ne maininnat, joissa on todettu lai-

nasanan kuulostavan jollain tapaa fiksummalta tai hienommalta sekä ne maininnat, joissa 

on implikoitu suomenkielisen vastineen kuulostavan oudolta tai hölmöltä. Esimerkkeinä 

seuraavat maininnat: 

 

(114)  Monesti käytän lainasanoja myös kirjoittaessa, koska ne kuulostavat niin 

paljon fiksummilta kuin suomenkieliset vastineet.  

(115) Monet lainasanat kuulostavat sivistyneemmiltä, kuin niitä vastaavat suo-
men kieliset versiot --. 
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(116)  Lainasanojen vierasperäisyys luo viisaan vaikutelman ja tätä hakiessani 
käytän niitä. 

(117) Suomenkielinen vastine saattaa kuulostaa oudolta tai sitä harvemmin 

käytetään. Jotkin lainasanat kuulostavat hienommilta. 
 

 ”Lainsana on täsmällisempi” -luokkaan olen sijoittanut ne vastaukset, joissa on mainittu 

suomenkielisen vastineen muuttavan sanan merkitystä tai lainasanan olevan joko täsmäl-

lisempi tai informatiivisempi. Esimerkiksi: 

 

(115)  -- ne [lainasanat] saattavat kertoa enemmän kuin vastine. Vastineen 

käyttö voi tietyllä tavalla muuttaa sanan merkitystä.  
(116)  Käytän lainasanoja, koska ne usein ovat täsmällisiä. Suomenkielellä 

asian joutuisi ilmaisemaan paljon monimutkaisemmin. 

(117) -- joskus saatan käyttää lainasanoja myös tuodakseni asiani selkeämmin 

ja ymmärrettävämmin esille. 

 

”Lainasana tulee ensin mieleen” -luokassa ovat puolestaan sellaiset maininnat, joissa in-

formantti on todennut käyttävänsä lainasanoja tiedostamatta tai niiden tulevan mieleen 

nopeammin tai luonnollisemmin: 

 

 (118) -- niitä [lainasanoja] tulee vain luonnollisesti käytettyä --. 
 (119) Se [lainasana] tulee myös nopeammin. 

 (120) En ajattele kirjoittaessani, että tämä sana on lainasana, --. 

 

”Muut luokassa” ovat ne teemat, jotka on mainittu aineistossa vain kerran ja jotka eivät 

sovi muihin luokkiin. Esimerkiksi 

 

(121) Suomenkielinen vastine saattaa kuulostaa oudolta tai sitä harvemmin 

käytetään. 
(122) -- se [lainasana] on sopinut lauseeseen parhaiten. 

(123)  -- ne [lainasanat] ovat niin pinttyneitä jo ettei mitään muita sanoja keksi 

tilalle. 
(124) Lainasanan käyttäminen myös kertoo mielestäni siitä, että on perillä 

maailman menossa (ja trendeissä.) 
 

Osa informanteista on vastannut käyttävänsä ennemmin suomenkielistä vastinetta laina-

sanan sijaan. Luokittelin vastineita puoltavat argumentit seuraavasti: 

- vastineet sopivat paremmin käyttötarkoitukseen 

- ymmärrettävyys 

- suomen kieli kuulostaa paremmalta 
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- lainasanojen käyttö ei ole minulle luonnollista 

- muut. 

 

Maininnat jakaantuivat määrällisesti luokkiin seuraavasti: 

 

 Sodankylä 

(mainintoja yht. 11) 

Oulu 

(mainintoja yht. 9) 

vastineet sopivat paremmin 

käyttötarkoitukseen 
0 6 

ymmärrettävyys 3 1 

suomen kieli kuulostaa 
paremmalta 

4 1 

lainasanojen käyttö ei ole 
minulle luonnollista 

3 1 

muut 1 0 

 

Luokkaan ”Vastineet sopivat paremmin käyttötarkoitukseen” päätyi vastauksia, joiden 

kohdalla minun piti tehdä melko paljon tulkintaa. Muutama informantti on esimerkiksi 

todennut vastauksissaan, että ei käytä lainasanoja kirjoitelmissa tai kirjakielessä, joten 

olen tulkinnut vastauksen tarkoittavan sitä, että heidän mielestään suomenkieliset vasti-

neet sopivat paremmin kirjoitettuun tekstiin. Esimerkkejä vastauksista:  

 

(125) Jos pitää kirjoittaa jotain virallista, en käytä lainasanoja. Kavereille kir-

joittaessa käytän lainasanoja --. 
(126) En käytä kirjoitelmissani yleensä ollenkaan sitaattilainoja.  

(127) Muutoin ne [lainasanat] ovat jokseenkin riskialttiita tekstin lukijan suh-

tautumisesta niitä kohtaan riippuen. 
(128) Tekstiviesteissä ja puhekielessä käytän enemmän lainasanoja kuin kir-

joittaessani esimerkiksi esseetä koulua varten. 
 

Ymmärrettävyys-luokkaan olen sisällyttänyt maininnat, joissa on todettu suomenkielisten 

vastineiden olevan ymmärrettäviä ja selkeämpiä, tai toisesta näkökulmasta katsoen laina-

sanojen vaikeuttavan ymmärtämistä. Esimerkiksi: 

 

(129) Usein käytän suomenkielistä vastinetta, koska tavoitteena on kirjoittaa 

selkeää tekstiä. Suomenkieliset sanat on helppo ymmärtää, mutta laina-
sanojen merkitystä on mietittävä. 

(130)  -- ne [lainasanat] ovat vaikeasti ymmärrettäviä --. 
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(131) Jos niitä [lainasanoja] käyttää liikaa voi kokonaisuudesta tulla sekava ja 

vaikeasti ymmärrettävä. 

 

”Suomen kieli kuulostaa paremmalta” -luokkaan sisältyy vastauksia, joissa on mainittu 

suomen kuulostavan kauniimmalta tai lainasanojen kuulostavan jollain tapaa huonom-

milta: 

 
(132) Jos puhutaan sitaattilainoista niin en, koska silloin tekstistä katoaa se 

suomen[ ]kielen runollisuus ja sointuisuus.  

(133)  Lainasanojen viljeleminen tekstissä kuulostaa tyhmältä ja liian näsävii-

saalta kaupunkilaiselta. 

(134) En käytä lainasanoja usein kirjoitettavassa[ ]kielessä, koska se kuulostaa 

puhekieliseltä. 

 

Luokka ”Lainasanojen käyttö ei ole minulle luonnollista” sisältää vastauksia, joissa in-

formantit ovat kertoneet välttävänsä lainasanoja, koska eivät koe osaavansa käyttää niitä 

tai koska se ei ole heille luontaista. Esimerkiksi: 

 

(135) En käytä, sillä en tiedä mitkä ovat asiallisia ja sopivia.  
(136) En, koska en tiiä niitä niin hyvin, että voisin käyttää[.] 

(137) -- jos niitä [lainasanoja] käyttää ei voi oikeen olla varma tuliko sana 

oikeassa vai väärässä muodossa/taivutuksessa. 
 

Muut-luokassa on vain yksi vastaus, ja siinä informantti on todennut, ettei käytä lainasa-

noja (138) -- koska ei vain tule käytettyä sellaisia sanoja. 

 

Huomion arvoista sekä Oulun että Sodankylän aineistoissa on se, että molemmista löytyy 

viittauksia siihen, että lainasanojen käyttö on usein kontekstista riippuvaa. Olen pyytänyt 

tehtävässä 7 informantteja kertomaan, käyttävätkö he lainasanoja kirjoittaessaan, mutten 

ollut eritellyt minkälaisessa kirjoittamisessa. Mainintoja kontekstin vaikutuksesta on 

etenkin Oulun aineistossa (10 kpl), mutta muutama myös Sodankylän aineistossa (4 kpl). 

Maininnoissa korostuvat seuraavat ajatusmallit: 

- lainasanojen käyttöä harkitaan siitä näkökulmasta, ymmärtääkö tekstin kohderyhmä sa-

nojen merkityksen 

- pohditaan, sopiiko lainasana kirjoitustyyliin 

- mietitään, sopiiko lainasana asiayhteyteen. 
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Osasta vastauksista ilmenee, missä yhteyksissä informantti valitsee ennemmin lainasa-

nan. Oulun aineistossa viisi henkilöä toteaa käyttävänsä lainasanoja lähinnä vain epävi-

rallisissa yhteyksissä, kuten tekstiviesteissä ja internetissä. Tulkinnasta riippuen 1–3 hen-

kilöä Oulun informanteista kertoo käyttävänsä lainasanoja myös virallisissa yhteyksissä. 

Kaksi noista vastauksista on tulkinnanvaraisia, sillä informantit ovat maininneet käyttä-

vänsä lainasanoja kirjoittaessaan, mutta he eivät ole tarkentaneet kirjoittamisen tapaa. 

Voisi kuitenkin olettaa, että he tarkoittavat esimerkiksi kouluaineisiin liittyvää kirjoitta-

mista. Sodankylän informanteista vain yksi on tarkentanut, ettei käytä lainasanoja usein 

(139) kirjoitettavassa[ ]kielessä, koska se kuulostaa puhekieliseltä. Varsin usea infor-

manteista siis mieltää lainasanat ennemmin puhekieliseksi ja niiden sopivan paremmin 

epävirallisiin käyttöyhteyksiin kuin virallisiin.  
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4. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tässä tutkimuksessa tavoitteenani on ollut selvittää, miten lukiolaiset suhtautuvat laina-

sanoihin ja niiden käyttöön kirjallisissa teksteissä. Lähestymistapa tutkimuksessani on 

kansanlingvistinen. Olen tutkinut ennen kaikkea lukiolaisten tunnepitoista asennoitu-

mista lainasanoja kohtaan, mutta myös heidän tiedollisia käsityksiään lainasanoista sekä 

käyttävätkö he itse lainasanoja kirjoittaessaan. Lisäksi olen vertaillut, miten maalla ja 

kaupungissa asuvien lukiolaisten käsitykset ja asenteet eroavat toisistaan.  

 

Olen kerännyt tutkimusaineiston kyselylomakkeilla Sodankylän lukiosta ja Oulun Ly-

seon lukiosta. Tutkimuksessa käytetyn aineiston laajuus on 40 vastausta, eli 20 vastausta 

maalta ja 20 kaupungista. Kyselylomake muodostui kahdesta osiosta: avoimista kysy-

myksistä ja asenneskaaloista. Olen analysoinut avointen kysymysten vastaukset laadulli-

sen sisällönanalyysin periaatteita noudattaen sekä asenneskaalojen vastaukset kvantitatii-

visesti vertaillen prosenttiosuuksia, frekvenssejä sekä keskiarvoja.  

 

Analyysin perusteella tutkimukseni informantit hahmottavat melko laaja-alaisesti, millai-

set sanat ovat lainasanoja. Parhaiten he kuitenkin käsittävät lainsanoiksi sosiaalisesta me-

diasta tutut sanat (luku 3.2.1). Asennoitumisessa eri lainasanoja kohtaan ei vaikuta olevan 

mitään selkeää kaavaa: asenneskaaloissa positiivisimpia arvioita ovat saaneet varsin eri-

tyyppiset sanat, ja sanojen tuttuuskaan ei vaikuta korreloivan asennoitumisen kanssa. Tu-

loksissa on erittäin mielenkiintoista se, että niin maalla kuin kaupungissa on arvioitu täs-

mälleen samat sanat positiivisimmin. Myös negatiivisimmin arvioiduista sanoista jopa 

kaksi kolmesta on samoja.  

 

On vaikea tietää, mikä on todellinen syy ilmiön taustalla. On mahdollista, että myöntei-

simmin arvioitujen sanojen äänteet ja kirjoitusasu ovat informanteista miellyttäviä. Vas-

taavasti kielteisimmin arvioidut sanat voivat kuulostaa tai näyttää heistä epämiellyttäviltä. 

Toisaalta on myös mahdollista, että informantit mieltävät myönteisimmin arvioitujen sa-

nojen merkitykset positiivisiksi ja kielteisesti arvioitujen sanojen merkitykset negatiivi-

siksi. Kehotin asenneskaalojen kohdalla vastaajia kiinnittämään huomiota siihen, että he 

arvioisivat skaaloilla nimenomaan lainasanojen sävyä eivätkä niinkään niitä ilmiöitä, joi-

hin sanat viittaavat. Ohjeistuksesta huolimatta ei voi kuitenkaan sulkea pois sitä mahdol-
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lisuutta, että informantit ovat saattaneet sisällyttää arvioihinsa myös asenteitaan itse ilmi-

öitä kohtaan. Tämä selittäisi esimerkiksi sanojen twerkata ja warettaa suuren epäsuosion: 

molemmat ovat tietyllä tapaa stigmatisoituneita ilmiöitä ja herättävät voimakkaita tunteita 

sekä kannanottoja ihmisissä. 

 

Kyselylomakkeen avoimilla kysymyksillä ilmeni, että hieman isompi osa informanteista 

pitää lainasanojen käyttöä parempana vaihtoehtona kuin suomalaisten vastineiden kehit-

tämistä. Vastakkaisiakin näkemyksiä toisaalta löytyy paljon, ja erot ovatkin hyvin maltil-

lisia lainasanoja kannattavien ja vastustavien välillä. Eniten lainasanojen käyttöön tun-

tuisi kuitenkin vaikuttavan konteksti: vaikka osa vastaajista kokee lainasanat selkeäm-

miksi tai älykkäämmän kuuloisemmiksi, kommentoivat he käyttävänsä niitä ennen kaik-

kea epävirallisissa yhteyksissä ja puhekielessä tai hakiessaan tietynlaista kirjoitustyyliä. 

Myös sillä on mainittu olevan merkitystä lainasanojen käytölle, miten hyvin kirjoittaja 

uskoo lukijan käsittävän lainasanan merkityksen.  

 

Piiloasenteet vaikuttaisivat olevan melko hyvin linjassa ilmikäsitysten kanssa.  Sekä asen-

neskaalojen että avointen kysymysten tulokset viittaavat siihen, että lainasanoihin suh-

taudutaan melko positiivisesti niin maalla kuin kaupungissa.  

 

Oulun aineistossa ilmikäsitykset ja piiloasenteet korreloivat täysin: sekä asenneskaaloissa 

että avoimissa kysymyksissä lainsanojen puolesta on annettu enemmän positiivisia arvi-

oita kuin negatiivisia. Toisaalta myös neutraalia suhtautumista esiintyy paljon niin avoin-

ten kysymysten kuin asenneskaalojenkin puolella. 

 

Sodankylän aineistossa ilmikäsitykset ovat hieman ristiriidassa piiloasenteiden kanssa. 

Luvussa 3.2.3. esitellyissä tuloksissa hieman isompi osa sodankyläläisnuorista kannattaa 

enemmän suomenkielisten vastineiden kehittämistä kuin lainasanojen käyttöä. Luvussa 

3.2.4. kysyttäessä, käyttävätkö informantit itse lainasanoja kirjoittaessaan, jakautuvat So-

dankylän vastaukset kuitenkin puoliksi: 10 informanttia on vastannut käyttävänsä laina-

sanoja jonkin verran tai melko usein ja 10, ettei käytä niitä kovin paljoa. Samassa luvussa 

vertailtaessa mainintojen määrää lainasanojen puolesta ja niitä vastaan vaaka kallistuukin 

jo niin päin, että sodankyläisten vastauksissa on yksi maininta enemmän lainasanojen 

käytön puolesta kuin vastineiden käytön.  
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Tulosten valossa on siis mahdollista päätellä, että ajatuksen tasolla Sodankylässä ollaan 

suomenkielisten vastineiden kehittämisen kannalla muun muassa ymmärrettävyyden 

vuoksi sekä koska siellä mahdollisesti ihannoidaan suomen kieltä enemmän. Toiminnan 

tasolla lainasanoja kuitenkin käytetään siinä missä suomenkielisiä vastineitakin ja suh-

tautuminen lainasanoihin on varovaisen myöntyväinen. Piiloasenteiden onkin todettu vai-

kuttavan julkiasenteita enemmän kielenmuutokseen (Kunnas 2015 ja siinä mainitut läh-

teet). 

 

Suhtautuminen lainasanoihin vaikuttaa kallistuvan siis myönteisen puolelle sekä kaupun-

gissa että maalla. Oulun informanttien keskuudessa lainasanojen hyväksyminen on kui-

tenkin selkeämpää kuin Sodankylän informanttien. Tämä voi viitata siihen, että lainasa-

nojen omaksuminen kieleen tapahtuu nopeammin ja helpommin kaupungissa kuin 

maalla. Tulosten voidaan nähdä korreloivan myös sen kanssa, että esimerkiksi puhekielen 

muutosten on todettu usein lähtevän liikkeelle tai vahvistuvan ensin eteläisessä Suomessa 

ja leviävän vähitellen pohjoisen suuntaan (Piippo, Vaattovaara & Voutilainen 2016: 62).  

Erojen Oulun ja Sodankylän aineistojen välillä voidaan nähdä olevan kuitenkin suhteel-

lisen pieniä. Asia voi selittyä pitkälti sillä, että nykypäivänä kaikilla on pääsy samojen 

mediakanavien äärelle riippumatta asuinpaikasta, ja sen seurauksena myös samojen sa-

nojen käyttö leviää nopeasti niin kaupunkeihin kuin maaseudullekin. 

 

Verrattaessa tuloksiani muihin alan tutkimuksiin ovat erot mielenkiintoisia. Tutkimuk-

sessa ”Ikä ja asenteet lainasanoja kohtaan” (2005) Saija Tamminen selvitti eri-ikäisten 

informanttien asennoitumista lainasanoihin. Hänen tutkimuksessaan informanttien tietoi-

nen suhtautuminen lainasanoihin oli ristiriidassa tiedostamattoman suhtautumisen 

kanssa: kun tutkimuksen osallistujille oli esitetty suora kysymys lainasanoista, nuoret oli-

vat vastanneet suhtautuvansa lainasanojen runsaaseen käyttöön suhteellisen myönteisesti, 

kun taas vanhempien ihmisten vastauksissa korostui ajatus siitä, että lainasanoja käyte-

tään suomessa liikaa. Tutkimuksen toisessa osiossa, jossa selvitettiin informanttien piilo-

asenteita, olivat nuoret reagoineet lainasanoihin kielteisesti, kun taas vanhempien infor-

manttien suhtautuminen oli neutraali. (Tamminen 2005: 219.) 

 

Tamminen tulkitsi piiloasenteiden ja ilmikäsitysten erojen johtuvan mahdollisesti siitä, 

että huolimatta vanhempien ihmisten taipumuksesta konservatiivisuuteen, heidän suhtau-

tumistapansa asioihin on yleensä nuoria sallivampi. Nuorilla ihmisillä Tamminen toteaa 
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esiintyvän tietynlaista innokkuutta. Hän pohtii, voisiko tällä asialla yhdistettynä koulu-

maailmassa esiintyvään ajatusmalliin suomen kielen tärkeydestä olla vaikutusta nuorten 

tiedostamattomiin asenteisiin: esimerkiksi lukion kirjoituksiin valmistautuville nuorille 

korostetaan paljon suomen kielen taidon merkitystä ylioppilaskirjoituksissa. Tamminen 

toteaa: ”Kouluopin mukaan kirjoitetussa ja varsinkin julkisessa kielessä tulee käyttää suo-

menkielisiä sanoja englanninkielisten sijaan.” (Tamminen 2005: 219.)  

 

Omat tulokseni poikkeavat siis merkittävästi Tammisen (2005) nuoria informantteja kos-

kevista tuloksista. Omissa tuloksissani piiloasenteet ovat jopa ilmikäsityksiä sallivampia 

lainasanoja kohtaan eli täsmälleen päinvastaisia kuin Tammisen tutkimuksessa. Tammi-

sen tutkimus on kuitenkin tehty yli 10 vuotta sitten, joten on täysin mahdollista, että asen-

neilmapiiri on tuossa ajassa ehtinyt jo muuttua.  

 

Tamminen esittää oman tutkimukseni kannalta joka tapauksessa mielenkiintoisen väit-

teen: hän toteaa saamiensa tutkimustulosten kertovan mahdollisesti siitä, että ympäristö 

ja ympäristön odotukset muokkaavat sekä tietoista käsitystä mielipiteistämme että todel-

lisia asenteitamme (Tamminen 2005:219). Omassa tutkimuksessani jopa kuusi sodanky-

läläistä perustelee suomalaisten vastineiden kehittämistä sillä, että sen avulla suomen 

kieli säilyisi ja kehittyisi, eikä kuolisi ja täyttyisi lainasanoista. Asenneskaalojen perus-

teella sodankyläläisnuorten todellinen suhtautuminen lainasanoihin on kuitenkin ilmikä-

sityksiä sallivampi. Mielestäni on täysin mahdollista, että sodankyläläisnuoret ovat omak-

suneet koulumaailmasta ajatusmallin, jonka mukaan englanti ja muut valtakielet syrjäyt-

tävät pienempiä kieliä ja täyttävät ne lainasanoilla. Varmasti koulumaailmassa myös edel-

leen korostetaan sitä, että kirjoitetussa kielessä tulee käyttää suomenkielisiä sanoja eng-

lanninkielisten sijaan. Väittämää voi katsoa tukevan kansanlingvistiikassa esiintyvä (me-

takieli 2:ta koskeva) ajatus siitä, että informantit jakavat kieliyhteisön olettamukset 

(Niedzielski & Preston 2000: 308.). 

 

Tammisen (2005) tutkimuksen lisäksi vertailen vielä lyhyesti tuloksiani tuoreempaan tut-

kimukseen, joka käsittelee asennoitumista lainasanoihin. Hollannissa on tehty vuonna 

2014 tasoltaan pro gradua vastaava tutkielma, jossa on tutkittu, kuinka suhtautuminen 

lainasanoihin varioi, kun muuttujina ovat ikä ja sukupuoli. Tuloksissa todetaan, että naiset 

suhtautuvat lainasanoihin miehiä positiivisemmin ja vanhemmat ihmiset nuoria negatii-

visemmin. Valtaosa tutkimuksen informanteista pitää englanninkielisiä sanoja parempina 
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kuin niiden hollaninkielisiä vastineita. Yleisimmäksi syiksi lainasanojen kannattamiselle 

informantit ovat maininneet sen, että lainasanat ovat heidän mielestään täsmällisempiä 

kuin hollannin sanat ja lisäksi englanninkieliset sanat kuulostavat heistä ääntämisen osalta 

paremmilta. (Van der Vegt 2014:52–53.) Tutkimuksessa on saatu siis samoja tuloksia 

kuin omassanikin: tutkimukseni informantit ovat maininneet hyvin usein syyksi lainasa-

nojen suosimiselle sen, että ne ovat joko ilmaisultaan täsmällisempiä, fiksumman kuuloi-

sia tai istuvat hyvin suomen kieleen. Asenneilmapiiri vaikuttaisi siis muuttuneen noin 

kymmenen vuoden aikana (vrt. Tammisen (2005) tutkimus) sallivammaksi lainasanoja 

kohtaan. 

 

Koin tutkimuksessani vaikeaksi avointen kysymysten kohdalla vastausten tyypittelyn 

mielekkäisiin luokkiin. Eskola ja Suoranta (1998: 166–167) toteavatkin luokittelukehikon 

laatimisen olevan monesti vaikeaa: useita kriteerejä käyttävä luokitus kuvaa heidän mu-

kaansa osuvammin tutkittavaa ilmiötä, mutta toisaalta taas kriteerejä yhdistäessä vastaus-

ten sijoittelu eri luokkiin vaikeutuu. Olen mielestäni onnistunut kategorisoimaan vastaus-

tyypit suhteellisen mielekkäällä tavalla ja esittelemään vastauksia siten, että ne antavat 

realistisen käsityksen vallitsevasta asenneilmapiiristä. Tuomi & Sarajärvi (2009) toteavat 

sisällönanalyysistä yleensä, että useissa sisällönanalyysillä tehdyissä tutkimuksissa tut-

kija on kuvannut itse analyysin hyvin, mutta mielekkäät johtopäätökset sen pohjalta ovat 

jääneet tekemättä (2009:103). Olen pyrkinyt kiinnittämään tähän seikkaan erityisesti huo-

miota ja tekemään selkeitä johtopäätöksiä sen sijaan, että esittelisin vain aineistoa. 

 

Tutkimustulosteni pohjalta voi olettaa, että lainasanojen yleistyminen puhekielen lisäksi 

myös kirjakielessä tulee jatkumaan, muttei luonnollisestikaan yhtä nopeasti kuin puhe-

kielessä. Suomea käyttävistä nuorista valtaosa suhtautuu lainasanojen käyttöön joko po-

sitiivisesti tai neutraalisti. Nuoret eivät varsinaisesti katso lainasanojen käytön olevan 

paha asia, sillä lainasanat ovat heistä monesti ilmaisultaan täsmällisempiä kuin suomen-

kieliset vastineet, ja keinotekoisesti kehitetyt vastineet saattavat kuulostaa heistä myös 

omituisilta.  

 

Toisaalta nuoret mieltävät lainasanat useimmissa tapauksissa ennemmin puhekieleen 

kuin kirjoitettuun kieleen kuuluviksi; virallisissa asiayhteyksissä he eivät koe lainasa-

noille olevan niin selkeää tarvetta. Koulun antama malli soveliaasta kirjoitustyylistä mah-

dollisesti ohjaa heidän sanavalintojaan virallisemmissa teksteissä, eivätkä lainasanat 
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pääse täten yleistymään niin vauhdilla kirjoitetussa kielessä kuin esimerkiksi puhekie-

lessä. Suomenkielisen vastineen todetaan olevan usein lisäksi helpommin ymmärrettä-

vissä kuin lainasanan.  

 

Kaisa Häkkinen arveleekin, että käyttöön jäävien uusien sanojen menestyksessä ratkaise-

vaa on sanan käyttökelpoisuus, eikä niinkään sanan alkuperä. Tuoreista käyttöön jääneistä 

lainasanoista esimerkiksi pop-up on hänen mielestään varsin käyttökelpoinen ja mukava 

puhuttuna: sana istuu kieleen hyvin ja on hauska. Toisaalta Häkkinen mainitsee sanan 

nyhtö olevan erinomainen esimerkki uusista kotoperäisistä sanoista, jotka ovat tulleet 

suomeen jäädäkseen: ”Nyhtöpossulle ei pulled pork pärjää mitenkään.” (Andersson 

2014.)  
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LIITE 1. Kyselylomake. 

 

KYSELYLOMAKE 

 

Hei! Olen suomen kielen opiskelija Oulun yliopistosta ja teen kandidaatintutkielmaani. 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä lukiolaisilla on lainasa-

noista. Olen erityisesti kiinnostunut siitä, miten lukioikäiset suhtautuvat lainasanojen 

käyttöön kirjallisissa teksteissä. Vertailen myös, onko lukiolaisten opiskelupaikkakun-

nalla merkitystä sille, miten he suhtautuvat lainasanoihin. Pyytäisinkin sinua vastaamaan 

tällä lomakkeella oleviin kysymyksiin. Kirjoita selkeällä käsialalla. 

 

Ennen kysymysosioon siirtymistä pyydän sinua lukemaan läpi alla olevat termit ja niiden 

määritelmät. Kyseiset termit liittyvät keskeisesti tähän tutkimukseen, joten sinun on hyvä 

ymmärtää niiden merkitykset. 

 

Lainasanat jaotellaan a) yleislainoihin, b) erityislainoihin ja c) sitaattilainoihin.  

 

A) Yleislainat ovat lainasanoja, joita ei enää eroteta vierasperäiseksi, esimerkiksi kahvi 

ja paraati.  

 

B) Erityislainat ovat lainasanoja, joissa on vieraita äänteitä (esim. b, g, d), mutta jotka 

ovat loppuosastaan kotoistettuja esimerkiksi lisäämällä niihin a tai i. Tällaisia sanoja ovat 

muun muassa banaani, energia ja gastronomia. 

 

C) Sitaattilainat ovat vieraskielisiä sanoja, jotka kirjoitetaan kuten lähtökielessä. Sanat 

usein myös äännetään lähtökielen tapaan. Sitaattilainoja ovat esimerkiksi burn out, 

casting ja help desk.  

 

Tässä kyselyssä viitataan termillä lainasanat ainoastaan erityislainoihin ja sitaattilai-

noihin. 

 

1. Syntymävuosi ___________ 

 



 

 

2. Sukupuoli □ nainen □ mies 

 

3. Oletko asunut aina opiskelupaikkakunnallasi? Jos et, missä olet asunut aiemmin ja 

koska olet muuttanut opiskelupaikkakunnallesi? 

 

            

            

            

 

4. Listaa lainsanoja, joita sinulle tulee mieleen.  

(Mieti esimerkiksi, mitä lainasanoja olet nähnyt käytettävän uutisissa tai kirjoissa ja mitä lainasanoja olet 

huomannut itse käyttäväsi esseissä tai muissa sellaisissa yhteyksissä, kun käytät kirjakieltä.)  

 

           

           

            

 

5a. Koetko aina ymmärtäväsi täysin, mitä uutisjutuissa, oppikirjoissa ja muissa paine-

tuissa teksteissä käytetyt lainasanat tarkoittavat? (Esimerkkejä uutisissa ja muissa painetuissa 

teksteissä käytettävistä lainasanoista: ekonomi, funktio, interaktiivinen, referenssi, logistiikka.)  

 

            

            

            

            

 

5b. Tuleeko mieleesi lainasanoja, joiden merkitystä et ymmärrä? 

 

            

            

            

            

 



 

 

6. Pitäisikö lainasanoille mielestäsi kehittää ennemmin suomenkieliset vastineet? 

Miksi/miksi ei?  

(Esimerkiksi internet-sivustoilla käytettävät evästeet on käännetty suomeen englanninkielisestä sanasta 

cookies. Sen sijaan internet-yhteyden omaaviin televisioihin viitataan termillä Smart TV, eikä esimeriksi 

termillä älytelevisio (vrt. smart phone = älypuhelin).) 

 

            

            

            

            

            

           

            

            

            

 

 

7. Käytätkö itse paljon lainasanoja kirjoittaessasi? Jos et, miksi? / Jos käytät, miksi valit-

set lainasanan suomenkielisen vastineen sijaan?  

(Ovatko lainasanat esimerkiksi mielestäsi ilmaisultaan täsmällisempiä ja fiksumman kuuloisia, tai päinvas-

toin epämääräisiä ja vaikeasti ymmärrettäviä?) 

 

           

           

            

            

            

           

            

            

            

 

 

 



 

 

8. Seuraavassa tehtävässä pääset arvioimaan lainasanojen sävyä ja niihin liittämiäsi mie-

likuvia 5-portaisten asteikkojen avulla. Asteikkojen eri päihin on sijoitettu adjektiivit, 

jotka ovat toistensa vastakohdat. Ruksi asteikkoon, kumpaa adjektiivia käsityksesi 

sanasta lähestyy.  

(Huom! Vastatessasi muista ajatella sanaan mieltämääsi sävyä sen sijaan, että ajattelisit mitä mieltä olet 

itse ilmiöstä. Esim. onko twerkkaus sanana mielestäsi hyvä tai huono, eikä niinkään onko twerkkaus asiana 

hyvä tai huono.) 

 

Onko mielestäsi sana … 

 
 

konsensus     

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 

 
modifioida 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 
fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton  



 

 

interaktiivinen 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 

 

startata 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 

 
aspekti 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 



 

 

bisnes 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 
 

selfie 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 
hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 
 

freestyle 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 
hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 



 

 

cleantech 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 
 

downshifting 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 

 
hashtag 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 



 

 

hybridi 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 
 

mentori 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 

 
pop-up-ravintola 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 



 

 

postaus 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 
 

shoutbox 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 

 
superfood 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 



 

 

twerkkaus 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 
 

warettaa 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 

 
cupcake 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 



 

 

vlogata 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 

 
 

crowdfunding 

virallinen  __  __  __  __  __  epävirallinen 

tuttu  __  __  __  __  __  outo 

helposti ymmärrettävä  __  __  __  __  __  vaikeaselkoinen 

fiksun kuuloinen  __  __  __  __  __  typerän kuuloinen 

hienosteleva  __  __  __  __  __  tavanomainen 

rento  __  __  __  __  __  asiallinen 

yksinkertainen  __  __  __  __  __  monimutkainen 

kaunis  __  __  __  __  __  ruma 

tarpeellinen  __  __  __  __  __  tarpeeton 

sivistynyt  __  __  __  __  __  sivistymätön 

juhlava  __  __  __  __  __  arkinen 

täsmällinen  __  __  __  __  __  epämääräinen 

kulunut  __  __  __  __  __  raikas 

hyvä  __  __  __  __  __  huono 

tarkoituksenmukainen  __  __  __  __  __  tarkoitukseton 
 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 

  



 

 

LIITE 2. Sodakyläläislukiolaisten lainasanoja koskevien evaluaatioiden keskiarvot. 

 

 

 

 

  

KESKIARVOT cupcake vlogata
crowd-

funding

virallisuus 3,05 2,30 2,95 2,84         

tuttuus 4,35 3,90 2,30 3,58         

ymmärrettävyys 4,00 3,35 2,30 3,36         

kuulostaa

fiksulta
3,60 2,70 2,55 2,96         

hienostelevuus 3,35 2,60 3,05 2,90         

rentous 3,35 3,65 3,10 3,29         

yksinkertaisuus 4,15 3,95 2,50 3,47         

kauneus 3,40 2,65 2,50 2,82         

tarpeellisuus 3,20 3,00 2,60 3,06         

sivistyneisyys 3,10 2,40 2,85 2,90         

juhlavuus 2,95 2,10 2,60 2,46         

täsmällisyys 3,80 3,15 2,60 3,25         

raikkaus 2,85 2,60 3,25 2,83         

hyvyys 3,10 3,10 2,55 2,94         

tarkoituksen-

mukaisuus
3,70 3,50 2,75 3,33         

sanojen 

keskiarvot
3,46 3,00 2,70

luonnehdin-

tojen 

keskiarvot

1,853,25

2,154,304,554,752,904,753,65

2,454,254,603,30

3,702,451,802,803,90

2,803,353,303,302,95

2,703,904,704,203,05

2,903,383,1673,273,213,193,525

2,953,603,753,903,403,754,05

3,03      3,07 2,79

2,05

3,45

2,90

2,70

2,35

3,55

3,45

2,79

2,94

2,55

2,05

2,55

3,10 2,65 2,23

3,05 2,45

2,86 3,03 3,533 3,27 2,82 3,01

3,30 3,20 3,30 3,302,953,10 3,20 3,55

3,10 2,90 2,40 2,152,652,65 2,85 3,60 2,80 2,85

2,55 3,00 2,40 2,602,902,95 2,90 3,00 2,90 2,95

2,45 1,45 2,25 3,20

3,30 3,35 2,95 2,102,65 3,55 3,50 3,70 3,35

3,00 2,00 2,85 2,75 3,10

3,35 3,65 3,65 3,15 3,25

3,75 3,30 2,10 2,70 3,00

1,65 2,25 1,45 1,952,45

2,20 2,85 1,85 1,952,80 2,50 3,80 3,40 2,85

1,65 3,20 3,15 2,603,35

4,00 3,25 3,10 3,70 3,15 3,50 2,75 2,70 3,00

3,75 2,75 2,95

4,25 3,60 3,85 2,85

3,30 3,10 2,40 2,20

3,00 2,10 2,00

3,95 3,25 2,55

2,70 3,60 2,45 2,40 2,50

4,803,15

3,45 4,55 3,65

2,79 4,20 2,85 3,25 3,05

3,95 2,40 2,35 3,30 4,15

3,15 1,85 2,20

2,55 1,70 1,75

3,00 2,20 3,55 3,75 2,85

2,40 3,90 3,35 2,40

4,65 1,75

2,85 3,95 3,65 3,85 2,75 4,00

4,55 4,55 3,60 3,55

1,85

3,25 2,35 2,90

2,65 4,304,85 4,55 4,50 2,05 3,303,95 4,70 3,00

2,503,85 2,55 3,60 3,20 2,75

3,45

2,30

2,90 2,85

4,00 2,30

3,80 3,95

2,90 2,35

3,53 3,00

3,00 1,35

3,00

3,60

3,00      

3,26      

2,80      

2,95      

2,20

2,35

3,25

3,70

2,40

2,55

3,00

3,05

3,55

3,35

3,10

3,20

2,55      

3,15      

2,65      

3,95      

3,70      

2,00      

1,90      

3,50      

4,20      

1,90      

1,90 3,90 4,00 2,60 1,703,70 1,65 2,65 3,50 2,454,00      3,75 4,05 2,15 4,10

4,15 2,75 3,50

2,15 4,50

4,15 2,85 2,00

aspekti bisnes selfie
free-

style

clean-

tech

down-

shifting
hashtag hybridi mentori

pop-up-

ravintola
postaus

shout-

box

super-

food
twerkkaus warettaa

2,35 1,75 1,90

modifioida
inter-

aktiivinen
startatakonsensus



 

 

LIITE 3. Oululaislukiolaisten lainasanoja koskevien evaluaatioden keskiarvot. 

 

 

 

 

KESKIARVOT cupcake vlogata
crowd-

funding

virallisuus 2,50 1,85 3,45 2,63         

tuttuus 4,95 4,60 1,95 3,86         

ymmärrettävyys 4,40 3,85 2,25 3,49         

kuulostaa

fiksulta
3,40 2,70 2,95 2,99         

hienostelevuus 3,40 2,70 3,75 2,77         

rentous 3,80 4,40 2,35 3,49         

yksinkertaisuus 3,90 4,10 2,05 3,44         

kauneus 4,10 2,10 2,85 2,77         

tarpeellisuus 3,10 3,55 2,60 3,21         

sivistyneisyys 3,10 2,90 3,50 3,15         

juhlavuus 2,55 1,75 2,75 2,22         

täsmällisyys 4,25 4,16 2,90 3,42         

raikkaus 2,65 2,85 3,75 2,79         

hyvyys 3,50 3,55 3,05 3,19         

tarkoituksen-

mukaisuus
3,95 4,21 3,45 3,70         

sanojen 

keskiarvot
3,57 3,28 2,91

luonnehdin-

tojen 

keskiarvot
konsensus modifioida

inter-

aktiivinen
startata aspekti bisnes selfie freestyle

clean-

tech

down-

shifting
hashtag hybridi mentori

pop-up-

ravintola
postaus

shout-

box

super-

food
twerkkaus warettaa

4,35       4,05 4,10 1,30 4,40 2,85 1,35 1,90 3,70 2,30 1,65 4,10

4,65 4,60 2,50

1,65 1,70

1,70       2,85 4,30 4,80 3,40 5,00 4,95 4,70 1,55 2,85 4,75 4,50 4,25 4,20

2,60 2,05 1,55 1,85 2,60

1,90 2,401,45       2,85 3,60 4,95 3,15

4,90 3,00

2,45 4,35 3,20 2,10

3,65       4,00 4,15 2,50 3,75 3,70 2,30 2,95 3,40 2,85 2,00 4,05

3,70 3,85 3,85 3,80 4,604,95 4,65 4,50

3,25 2,10 2,50

1,70 2,05

4,32       3,70 3,10 1,20 3,85 2,00 1,65 2,25 3,55 2,70 1,65 3,40 3,00 2,80

2,85 3,10 2,70 2,15 2,90

2,55 3,701,30       2,30 2,30 4,70 1,80

1,55 2,60

3,85 3,35 4,70 4,35

2,10       2,45 2,85 4,90 3,00 4,45 4,25 3,90 2,60 2,55 4,20 3,05

4,45 2,25 3,05 4,15 4,703,65 4,80 4,25

2,85 1,85 2,00

3,40 2,95

2,55       3,25 3,05 2,20 2,95 3,05 2,90 3,25 2,70 2,90 2,55 3,60 2,40 2,70

3,80 3,70 4,65 3,35 3,50

2,65 2,902,65       3,25 3,65 3,35 3,25

2,60 2,55

2,45 2,95 2,55 2,75

4,70       4,05 4,20 2,20 4,15 3,30 2,05 2,80 3,55 3,30 2,60 4,05

3,25 3,90 3,10 3,60 3,904,30 3,65 3,20

2,15 1,55 1,50

1,95 2,30

4,05       3,30 2,75 1,05 3,25 1,85 1,45 1,70 2,80 2,45 1,60 2,70 2,00 2,10

3,25 2,85 2,60 2,70 3,25

2,45 2,703,30       3,25 3,75 3,80 3,60

1,35 2,15

2,90 3,05 3,50 2,35

3,15       3,05 2,80 2,10 3,30 2,10 2,35 2,25 3,65 3,10 2,25 2,90

3,80 3,85 3,45 3,50 3,553,55 4,30 3,25

2,65

2,30 2,40

2,80       3,20 3,45 3,60 3,05 3,60 3,45 3,65 2,70 2,80 3,35 3,60 3,10 3,30

2,60 3,45 2,35 3,05 2,90

3,00       3,65 3,70 3,95 3,70

3,40 2,80 3,05 2,50

2,86 3,05 3,59

3,95 4,00 3,40 4,00 3,754,20 4,25 3,95 3,00 3,40

3,00       3,28       3,45 3,11 3,37 3,38 3,22 3,23 2,85 2,74 2,483,11 3,29 3,21 2,75 3,24

3,40 3,75 3,60 3,11



 

 

LIITE 4. Kuviot sodankyläläislukiolaisten evaluaatioista. 
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Kuvio 3. 
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LIITE 5. Kuviot oululaislukiolaisten evaluaatioista. 
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Kuvio 5. 
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Kuvio 6. 
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