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1. JOHDANTO 
 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä kielen rekistereistä. 

Karkeimmillaan kieli voidaan jakaa kahteen rekisteriin eli puhuttuun ja kirjoitettuun 

kieleen tai puhe- ja kirjakieleen. Ihmiset kuitenkin kirjoittavat nykyään entistä enemmän 

esimerkiksi internetissä, joten eri rekistereiden käyttöala on muuttunut eikä muutokselle 

näy loppua. (Voutilainen 2016: 128-129.) Siksi haluankin selvittää, miten peruskoulun-

sa pian päättävät yhdeksäsluokkalaiset - tulevaisuuden aikuiset kielenkäyttäjät ja kie-

lenhuoltajat - ryhmittelevät kieltä erilaisiin rekistereihin. 

 

Erityisesti tutkin pro gradu -tutkielmassani sitä, millaisten kielellisten piirteiden perus-

teella yhdeksäsluokkalaiset määrittelevät ja jaottelevat erilaisia rekistereitä. Lisäksi sel-

vitän, miten yhdeksäsluokkalaiset kuvailevat nimeämiään rekistereitä. Olen kerännyt 

aineistoni puolistrukturoiduilla ryhmähaastatteluilla, joissa olen pyrkinyt saamaan in-

formanttini keskustelemaan esimerkkinäytteistä ja niiden kielestä vapaasti ja mahdolli-

simman vähän ohjatusti. Tutkielmassani haluan saada selville: 

- Mitkä kielenpiirteet nousevat esimerkkinäytteistä esiin? Nouseeko jokin tietty 

kielenpiirre erityisesti esiin rekisterin merkiksi? 

- Millaista metakieltä yhdeksäsluokkalaiset käyttävät näytteiden kielestä? Millai-

sia asenteita ja uskomuksia etenkin toisen tason metakieli paljastaa? 

- Miten yhdeksäsluokkalaiset yhdistävät esimerkkinäytteitä toisiinsa kielen perus-

teella? Millainen rekisteriluokittelu näiden piirteiden perusteella hahmottuu? 

 

Esittelen seuraavaksi luvussa 2.1. tutkimusaineistoni sekä käyttämäni haastattelumene-

telmän. Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen eli kansanlingvistiikan ja rekisterin 

käsitteen esittelen luvussa 2. Lisäksi määrittelen luvussa 2.1.3. myös sen, mitä tarkoitan 

metakielellä tässä tutkielmassa. Luvussa 3 kerron analyysimenetelmistäni eli sisäl-

lönanalyysista ja sisältölähtöisestä diskurssianalyysista. Lisäksi teen luvussa 3.3. lyhyen 

katsauksen myös keskusteluntutkimukseen, jonka käsitteistöä hyödynnän jonkin verran 

analyysissa. Aineiston analyysi alkaa luvusta 4.  
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1.2. Tutkimusaineisto 

 
Tutkimuskohteenani on joukko oululaisia yhdeksäsluokkalaisia kahdesta eri yläkoulus-

ta. Toisessa koulussa olen tehnyt kaksi haastattelua syksyllä 2014 ja yhden tammikuus-

sa 2016 ja toisessa kolme haastattelua syksyllä 2014 ja neljä haastattelua syksyllä 2015. 

Yhdeksäsluokkalaiset ovat tutkimuskohteenani siksi, että teoriassa haastatteluihin olisi 

mahdollista saada mahdollisimman monipuolinen otanta erilaisille urille suuntautuvia 

nuoria. Ilmeisesti tutkimuksen luonne on kuitenkin innostanut osallistujiksi lähinnä lu-

kioon aikovia yhdeksäsluokkalaisia. 

 

Tutkimusaineistoni olen kerännyt tekemällä kymmenen ryhmähaastattelua, joihin on 

osallistunut kolmesta kuuteen yhdeksäsluokkalaista kerrallaan. Olen antanut jokaiselle 

ryhmälle tunnuskirjaimen ja nimennyt kaikki ryhmäläiset tunnuskirjaimella alkavilla 

peitenimillä. Ryhmät ovat seuraavat: 

1. A-ryhmä: Aatu, Aino, Aleksi ja Anni 

2. E-ryhmä: Elisa, Emma ja Eveliina 

3. J-ryhmä: Jaakko, Jalmari, Jutta ja Juulia 

4. K-ryhmä: Kaisa, Katja, Kerttu ja Krista 

5. L-ryhmä: Leo, Liisi, Linda ja Lumi 

6. M-ryhmä: Martta, Matleena, Meri, Minttu ja Moona  

7. O-ryhmä: Olga, Olivia ja Oona. 

8. S-ryhmä: Salla, Samuel, Santeri, Simo ja Sonja 

9. T-ryhmä: Taneli, Tatu, Teemu, Tero, Topi ja Tuomas  

10. V-ryhmä: Valtteri, Veikka, Venla ja Viivi. 

 

Ryhmähaastattelun pohjana olen luetuttanut yhdeksäsluokkalaisilla neljä muutaman 

virkkeen pituista tekstikatkelmaa ja kuunteluttanut kolme noin puolen minuutin mittais-

ta ääninäytettä (tekstinäytteet ja kuuntelunäytteiden litteraatit sekä litterointiperiaatteet 

liitteenä)1. Oppilaat ovat perehtyneet ensin hetken näytteeseen, ja sen jälkeen siitä on 

keskusteltu yhdessä. Jokaisen kuuntelunäytteen oppilaat ovat kuulleet kerran. Näytteiksi 

olen pyrkinyt löytämään aitoja tekstejä, jotka edustavat mahdollisimman erilaisia rekis-

                                                
1 Olen litteroinut ryhmähaastatteluissa keräämäni aineiston perinteistä murteentutkimusta karkeammalla 
tarkekirjoituksella pääasiassa Kunnaksen (2013) mallin mukaan.  Litterointimerkit olen selittänyt liittees-
sä 2. 
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tereitä mutta ovat kuitenkin yhdeksäsluokkalaiselle tuttuja tai ymmärrettäviä. Ensim-

mäinen luettu näyte on ote opiskelijan kesätyöhakemuksesta (KN1), toinen kappale seit-

semäsluokkalaisen aineesta (KN2), kolmas ote kalastuslaista (KN3) ja viimeinen kes-

kustelukatkelma Demi.fi -keskustelupalstalta (KN4). Kuuntelunäytteitä puolestaan ovat 

katkelma teini-ikäisten oululaistyttöjen keskustelusta (ÄN1), osa keskisuomalaisen 

kunnan nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelusta (ÄN2) sekä kappale yläkoulun 

opettajan kevätjuhlapuheesta (ÄN3). Kolmas ääninäyte on hieman poikkeuksellinen, 

koska puhe on aito, mutta se on luettu ääneen tätä tutkimusta varten. Näin olen kuiten-

kin voinut varmistaa, että näyte on lukupuhuntaa. 

 

Ryhmähaastattelussa on tarkoituksena, että ryhmän jäsenten mielipiteet stimuloivat toi-

siaan, jolloin haastattelutilanne voisi olla enemmän keskustelu kuin haastattelu (Eskola 

& Suoranta 1998: 96–97). Kokemusten mukaan vastausten saaminen esimerkiksi pienil-

tä lapsilta voi myös olla hankalaa yksilöhaastatteluissa. Vaikka tutkimukseni informan-

tit eivät ole pieniä lapsia, on haastattelussa selkeästi olemassa lapsi–aikuis-asetelma, 

jota ryhmä häivyttää. (Hirsjärvi & Hurme 2001: 63.) 

 

Eskolan ja Suorannan (1998: 96–97) mukaan varsinaiseen keskustelevaan dialogiin 

päästään ryhmähaastatteluissakin harvoin, vaikka jäsenet kommentoisivat toistensa pu-

heenvuoroja. Tämän olen huomannut myös tekemissäni haastatteluissa. Olen kertonut 

ryhmille haastattelutilanteen alussa, että he saavat vapaasti keskustella luettavien ja 

kuunneltavien tekstikatkelmien kielestä, mutta useimmissa haastatteluissa keskustelu 

etenee käytännössä niin, että ryhmäläiset vastaavat vuorotellen kysymyksiin, joita heille 

esitän. Haastattelut etenevät siis puolistrukturoidusti: haastattelun aihe ja näytteiden 

varassa kulkeva rakenne on sama kaikissa haastatteluissa, mutta haastattelijan esittä-

mien kysymysten määrä ja järjestys vaihtelevat (Hirsjärvi & Hurme 2001: 47). 

 

Olen pyrkinyt esittämään haastatteluissa mahdollisimman konkreettisia kysymyksiä, 

kuten oppilaiden äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat ovat ohjeistaneet. Kysymyksillä 

selvitän: 

- Kuka näytteessä puhuu tai kirjoittaa? 

- Millaisessa tilanteessa ja millaisissa muissa tilanteissa samankaltaista kieltä voisi 

käyttää? 
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- Ovatko yhdeksäsluokkalaiset itse käyttäneet samankaltaista kieltä tai ajattelevatko 

he tarvitsevansa sitä tulevaisuudessa? 

Vastauksissa pyydän tarkentamaan sitä, mikä asia kielessä paljastaa puhujan, tilanteen 

tai tyylin. Myös mielipiteet kyseisen rekisterin tarpeellisuudesta kiinnostavat. Ryhmä-

haastattelun lopuksi olen pyytänyt oppilaita vielä vertaamaan tekstien kieltä keskenään: 

mitkä näytteistä ovat eniten samanlaisia tai erilaisia keskenään ja miksi. 

 

Käytännön syistä olen toteuttanut haastattelut koulussa oppilaiden äidinkielen oppitun-

tien aikana. Vaikka olen pyrkinyt haastatteluissa tuomaan esiin, että haastattelukysy-

myksiin ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia eikä kyseessä ole koe, on mahdollista, että 

haastateltavat ovat pyrkineet tuomaan esiin kouluympäristöön soveltuvia näkemyksiä. 

Olen pyrkinyt esittelemään itseni oppilaille nimenomaan suomen kielen opiskelijana ja 

pro gradu -tutkielman tekijänä, en tulevana äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana. On 

kuitenkin mahdollista, että kouluympäristö ja haastattelijan läsnäolo aiheuttavat sen, että 

informantit pyrkivät tietynlaisiin vastauksiin joko tietoisesti tai tiedostamatta (ks. Gar-

rett 2010: 45). Myös muiden haastatteluun osallistujien mielipiteet ovat voineet vaikut-

taa haastateltavien vastauksiin. 

 

Edellisessä kappaleessa esittelemieni haasteiden vuoksi suhtaudun analyysivaiheessa 

erityisen varoen etenkin vastauksiin, jotka koskevat tietyn rekisterin tarpeellisuutta tai 

miellyttävyyttä. Näin varmistan sen, ettei mahdollinen sosiaalisen suotavuuden vääris-

tymä pääse liian suureksi ja häiritse liikaa tutkimuksen luotettavuutta. Sosiaalisen suo-

tavuuden vääristymällä tarkoitetaan tilannetta, jossa informantti ei haastattelutilanteessa 

tuo esiin todellista mielipidettään. Sen sijaan hän tuo esiin mielipiteen, jonka ajattelee 

haastattelijan tai muiden osallistujien haluavan kuulla. Ryhmähaastattelussa riski on 

esimerkiksi kyselylomakkeeseen verrattuna erityisen suuri, koska puhuja ei voi ilmaista 

mielipidettään anonyymisti vaan se sanotaan julkisesti usealle kuulijalle kerralla. Tätä 

sosiaalisen anonymiteetin puutteesta mahdollisesti aiheutuvaa ongelmaa olemme ryh-

mien opettajien kanssa pyrkineet minimoimaan niin, että haastattelut pohjautuvat oppi-

laiden vapaaehtoisuuteen ja haastateltavat ovat samaa ystäväpiiriä, jolloin haastattelut 

olisivat mahdollisimman keskustelevia. (Garrett 2010: 44–45; Oppenheim 1992: 126.) 

Tekemieni haastatteluiden perusteella uskon, että oppilaiden esittämät näkemykset ovat 

aitoja, koska keskustelu on polveillut hyvin spontaanisti ja oppilaat ovat kommentoineet 

esimerkiksi opettajiensa käyttämää kieltä varsin vapaasti. 
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2. TEORIATAUSTA 
 

Jo usean vuosikymmenen ajan on tutkittu ihmisten kielellisiä asenteita, käsityksiä, kie-

lihavaintoja ja kielitietoisuutta (Vilhula 2012: 3). Tässä luvussa esittelen oman tutkiel-

mani kannalta oleellista teoreettista viitekehystä, joka koostuu karkeasti jaoteltuna kah-

desta osasta. Yhtäältä tutkin yhdeksäsluokkalaisten maallikoiden eli tavallisten kielen-

käyttäjien kielikäsityksiä, joten tutkielmani edustaa kansanlingvistiikkaa (Mielikäinen 

& Palander 2002). Toisaalta selvitän, miten yhdeksäsluokkalaiset jaottelevat esimerkki-

näytteitä eri rekistereihin, joten rekisterin määritteleminen on tutkielmani kannalta 

oleellista. Kansanlingvistiikasta kerron tarkemmin luvussa 2.1. ja rekisterin määritel-

mään paneudun luvussa 2.2. Ensin esittelen kuitenkin hieman sosiolingvististä tutkimu-

straditiota, koska kansanlingvistiikka on sosiolingvistiikan ja dialektologian välimaas-

toon sijoittuva tutkimussuuntaus (Mielikäinen & Palander 2002: 90, 2014b: 11).  

 

Sosiolingvistiikassa tutkitaan, miten kielellisten muotojen vaihtelu kytkeytyy sosiaali-

siin tekijöihin, kuten ikään, sukupuoleen ja sosioekonomiseen asemaan sekä kieltä käyt-

tävään yhteisöön (Vaattovaara 2009: 20; Lappalainen 2004: 13; Nieminen 1999: 3). 

Sosiolingvistinen variaationtutkimus käynnistyi 1960-luvulla, jolloin William Labov 

julkaisi tutkimuksensa New Yorkin puhekielestä (Nuolijärvi & Sorjonen 2005:11; Lap-

palainen 2004: 13). Myös suomalaisen tutkimuksen painopiste on ollut etenkin variaati-

onanalyysissa, jonka alkuna voidaan pitää 1970-luvulla tehtyä Nykysuomalaisen puhe-

kielen murros -hanketta (Lappalainen 2004: 13, 2001: 76). Suomalaisessa sosiolingvis-

tisessä tutkimuksessa onkin tavoitteena näyttää, miten ja miksi kieli vaihtelee. Lisäksi 

tärkeä on tietää, miten kieleen ja kielenkäyttöön suhtaudutaan. (Nuolijärvi 2010: 419.) 

Myös oma tutkimukseni liittyy melko väljästi tähän sosiolingvistiikan traditioon, koska 

haluan selvittää, miten kieleen suhtaudutaan ja millaisia käsityksiä yhdeksäsluokkalai-

silla on kielestä. Koska tutkielmani keskiössä ovat kuitenkin maallikoiden eli tavallisten 

kielenkäyttäjien kielikäsitysten lisäksi metakieli sekä erilaiset puhutun ja kirjoitetun 

kielen rekisterit, on perinteisesti sosiolingvistisestä variaationtutkimuksesta irtauduttu 

kuitenkin jo melko kauas. 
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2.1. Kansanlingvistiikka ja kielikäsitykset 

 

Kansanlingvistiikka (folk linguistics) on tutkimussuuntaus, jossa tarkastellaan maalli-

koiden2 eli tavallisten kielenkäyttäjien käsityksiä kielestä sekä kielellisiä asenteita (Mie-

likäinen & Palander 2002: 90, 2014b: 11). Vaikka sosiolingvistit ovat aina olleet jossain 

määrin kiinnostuneita kielenkäyttäjien kieliasenteista, on mielenkiinto syntynyt pikem-

minkin valmiista tuotoksesta kuin kielenpuhujan omasta näkemyksestä. Kansanlingvis-

tinen tutkimus on kuitenkin osoittanut, että maallikoiden havaintojen ja kielellisten käsi-

tysten selvittäminen on välttämätöntä, jotta kuilu tavallisten kielenkäyttäjien mentaalis-

ten rakenteiden ja lingvistien variaatiotulkintojen välillä on mahdollista kuroa umpeen. 

(Vaattovaara 2009: 26–27.) 

 

Kansanlingvistinen tutkimus on saanut metodologiansa pitkälti sosiolingvistiikasta, ja 

myös kansanlingvistiikan on sanottu olevan kielellisten asenteiden tutkimusta (Mieli-

käinen & Palander 2002: 90). Termiä kieliasenne (tai kielellinen asenne, language atti-

tude) ei ole helppo määritellä tyhjentävästi ja yksiselitteisesti, koska asenteet ovat 

yleensä piileviä (Garrett, Coupland & Williams 2003: 2). Kieliasenteen sijaan Dennis 

Preston onkin ottanut käyttöön termin language regard, joka suomennetaan yleisesti 

kielikäsitykseksi. Termi on kattotermi, joka sisältää kaikenlaisen maallikoiden näke-

myksien tutkimisen kielen käytöstä, historiasta, vaihtelusta, statuksesta ja eroavaisuuk-

sista. Preston perustelee termin käyttöä sillä, että kaikki maallikoiden uskomukset eivät 

välttämättä ole arvottavia, kuten termi asenne antaa ymmärtää. Kielikäsitykset yhdistä-

vät sekä tiedostamattoman että tietoisen puolen, joista ensimmäinen liittyy usein juuri 

asenteisiin ja jälkimmäinen kansanlingvistiikkaan. (Preston 2011: 10–11; Vilhula 2012: 

6.) Pro gradu -tutkielmassani tarkoituksenani on pääasiassa tutkia juuri kielikäsityksiä 

eli niitä näkemyksiä, joita informantit tuovat ilmi. Toki arvottavuuskin tulee välillä 

esiin, mutta pohjaoletuksenani ei ole se, että kaikki informanttieni tuottama puhe kieles-

tä olisi aina arvottavaa. 

 

 

                                                
2 Tavallisesta kielenkäyttäjästä käytetään kansanlingvistisessä tutkimuksessa myös termejä ei-lingvisti 
(non-linguist), naiivi kielenpuhuja tai -käyttäjä (naive speaker) tai ei-kielitieteilijä (Mielikäinen & Palan-
der 2002: 90). 
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2.1.1. Kansanlingvistiikka ulkomailla 

 

Kansanlingvistiikan alku omana tutkimusalanaan voidaan sijoittaa 1980-luvun Yhdys-

valtoihin, jossa Dennis R. Preston julkaisi ensimmäiset alan tutkimukset yhdysvaltalais-

ten murrekäsityksistä. Murrekäsitysten selvittämiseen keskittyvän kansanlingvistiikan 

alalajin, kansandialektologian (folk dialectology) tai havaintodialektologian (perceptual 

dialectology), alku voidaan kuitenkin jäljittää 1880-luvun Hollantiin, jossa on selvitetty 

sitä, missä maallikoiden mielestä murre vaihtuu toiseen. Vastaavanlaista tutkimusta on 

tehty myös Hollannissa ja Japanissa 1940–1950-luvuilla. Kansanlingvistisen tutkimuk-

sen uranuurtajana voidaan kuitenkin pitää Dennis R. Prestonia, johon tutkimusalan teo-

reettinen ja metodologinen kehitys henkilöityy. (Mielikäinen & Palander 2002: 91, 

2014b: 17; Vaattovaara 2009: 27.) 

 

Kansanlingvistinen tutkimus on myöhemmin laajentunut murrekäsitysten selvittämises-

tä myös laajemmin maallikoiden kielitietoisuuden tutkimiseen (Mielikäinen & Palander 

2014b: 18). Dennis R. Preston julkaisi vuonna 2000 yhdessä Nancy A. Niedzielskin 

kanssa kansanlingvistiikan alan perusteoksen Folk Linguistics, jossa he tarkastelevat 

alueellisia eroja koskevien käsitysten lisäksi erilaisia sosiaalisia tekijöitä koskevia sekä 

kielen omaksumiseen ja oppimiseen liittyviä käsityksiä. Teoksessaan Niedzielski ja 

Preston esittävät myös maallikoiden käyttävän rikasta metakieltä, jonka kaksi tasoa he 

hahmottelevat teoksensa lopuksi. Esittelen metakielen ja sen tasot tarkemmin luvussa 

2.1.3. (Palander 2001; Niedzielski & Preston 2003.) 

 

 

2.1.2. Kansanlingvistiikka Suomessa 

 

Vaikka sosiolingvistisellä tutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet, on kansanlingvis-

tinen tutkimus ollut hyvin pitkälti kansandialektologiaa. Ensimmäisenä suomalaisena 

kansanlingvistisenä julkaisuna voidaan pitää Aila Mielikäisen ja Marjatta Palanderin 

artikkelia Suomalaisten murreasenteista vuodelta 2002, jossa he esittelevät ja kokoavat 

yhteen Joensuun eli nykyisen Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistoissa tehtyjä opinnäyte-

töitä, joissa on tutkittu maallikoiden murre- ja kielikäsityksiä. Vaikka maallikoiden kie-

liasenteista ja -matkimuksista on kirjoitettu aikaisemminkin ja Dennis Prestonin ja Nan-

cy Niedzielskin Folk Linguistics -teoksesta on tehty kirja-arvostelu jo vuonna 2001 (Pa-
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lander), on Mielikäisen ja Palanderin artikkeli ensimmäinen, jossa he yhdistävät kansan-

lingvistisen teorian ja menetelmät sekä suhteuttavat analyysia niihin. (Mielikäinen & 

Palander 2002; Vaattovaara 2009: 27.) 

 

Palander ja Mielikäinen ovat yhdistäneet omissa tutkimuksissaan keräämänsä maalli-

koiden metakielen sekä ohjaamiensa opinnäytetöiden metakielen yhdeksi kokonaisuu-

deksi, joka on julkaistu vuonna 2014. Mielikäisen ja Palanderin teoksen Miten suoma-

laiset puhuvat murteista? Kansanlingvistinen tutkimus metakielestä (2014b) tavoitteena 

on ollut koota yhteen kaikki Suomessa tehty fennistinen kansanlingvistinen tutkimus ja 

koota katsaus siitä, millaista metakieltä suomalaiset käyttävät murteista puhuessaan. 

Teoksessaan Mielikäinen ja Palander erittelevät muun muassa sitä, millaisia murrepiir-

teitä maallikot yleensä huomaavat, miten he niitä nimeävät ja millaista kielitieteellistä ja 

kansanomaista termistöä maallikot käyttävät murteista puhuessaan. Teoksensa aineis-

tosta Mielikäinen ja Palander ovat koonneet myös kansanlingvistisen sanakirjan Miten 

murteista puhutaan (2014a), joka on internetissä vapaasti kaikkien käytettävissä. 

 

Suomessa on tehty tähän mennessä kolme kansanlingvististä väitöskirjaa. Ensimmäinen 

on Johanna Vaattovaaran vuonna 2009 julkaistu teos Meän tapa puhua: Tornionlaakso 

pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja murrealueena, jossa hän tutkii yhden pello-

laisen abiturienttivuosikerran käsityksiä omasta puhetavastaan ja sen suhteutumisesta 

muihin kielimuotoihin. Toinen Suomessa tehty kansanlingvistiikan alan väitöskirja on 

Anne-Maria Nupposen Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2011 hyväksytty väitöskirja 

”Savon murre” savolaiskorvin. Kansa murteen havainnoijana. Nupposen väitöskirja 

edustaa kansandialektologiaa, ja siinä hän selvittää lomake- ja haastatteluaineistojen 

avulla sitä, millaisista aineksista Savon murre (kansankielinen termi, joka vastaa lähinnä 

pohjoissavolaisia murteita) koostuu syntyperäisten ja ei-syntyperäisten savolaisten mu-

kaan, miten informantit erottavat oman puhetapansa lähiseudun murteista ja millaisia 

havaintoja informantit tekevät kielestä. (Nupponen 2011.) Kolmas kansanlingvistinen 

väitöskirja on Maija Saviniemen On noloa, jos ammattilaiset tekevät tökeröitä kieliop-

pivirheitä. Toimitushenkilökunnan kielenhuoltotiedot, -käytännöt ja -diskurssit vuodelta 

2015. Työssään Saviniemi pyrkii selvittämään, millaisia toimitushenkilökunnan kielen-

huoltotiedot ovat, millaista on suhtautuminen standardikielen huoltoon sekä millaisia 

kielenhuoltodiskursseja toimitushenkilökunta vastauksissaan rakentaa. Saviniemen väi-

töskirja ei ole yhtä selkeästi kansanlingvistinen kuin Vaattovaaran ja Nupposen työt, 
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koska hänen aineistonsa edustaa toimitushenkilökuntaa eli semimaallikoita. Lisäksi Sa-

viniemi on kerännyt aineistonsa jo ennen kuin kansanlingvistiikka yleistyi fennistiikas-

sa. Vaikka Saviniemen väitöskirja ei vastaa kansanlingvistisen väitöskirjan stereotypiaa, 

on etenkin variaation tarkastelun näkökulma kansanlingvistinen. (Saviniemi 2015.) 

 

Väitöskirjojen lisäksi Suomessa on tehty vuosituhannen vaihteesta lähtien jo useita kan-

sanlingvistisiä pro gradu -tutkielmia, jotka ovat edustaneet erityisesti kansandialektolo-

giaa ja kaupunkilaisten kielikäsityksiä (Mielikäinen & Palander 2014a, 2014b: 19–20). 

Mielikäinen ja Palander ovat molemmat itämurteiden tutkijoita, ja kansanlingvistinen 

tutkimus onkin keskittynyt lähinnä itämurteen puhujien sekä kaupunkilaisten murrekäsi-

tyksiin. Myös muunlaista lingvististä kieliasennetutkimusta on tehty satunnaisesti jo 

1980-luvulta lähtien, ja asenteet ovat olleet paljon esillä myös pro gradu -tutkielmissa ja 

variaationtutkimuksessa. (Vaattovaara 2009: 27–28.) Vaikka kansanlingvistiset asenne-

tutkimukset voivatkin samalla sivuta erilaisia rekistereitä ja niiden ymmärrettävyyttä 

(ks. Niedzielski & Preston 2003: 154–190), ei Suomessa ole vielä tehty tutkimusta siitä, 

mitkä kielenpiirteet maallikon näkökulmasta määrittävät rekisterin. 

 

 

2.1.3. Metakielen määritelmä 

 

Tavoitteenani on ryhmähaastatteluiden avulla saada esiin oppilaiden käyttämää meta-

kieltä, joka voidaan yksinkertaisimmillaan määritellä kieleksi kielestä (Jaworski ym. 

1998: 4). Metakieli voi tarkoittaa kaikkiin kielen eri osa-alueisiin viittaavaa kieltä, ja 

sitä voivat käyttää sekä maallikot että kielitieteilijät (Jaworski ym. 1998: 5; Preston 

1998: 75). Usein maallikoiden ja kielitieteilijöiden metakieli kuitenkin poikkeaa toisis-

taan, vaikka molemmat voivat olla sanastoltaan laajoja ja rikkaita (Niedzielski & Pres-

ton 2003: 5). Tässä tutkielmassa tutkin nimenomaan maallikoiden metakieltä, johon 

metakielen tutkimus yleensä keskittyy. Kuitenkin myös kielitieteilijöiden tai niin sanot-

tujen semimaallikoiden (esim. toimitushenkilökunta) metakieltä on tutkittu (esim. Savi-

niemi 2015; Mäntynen 2003). 

 

Metakieltä voidaan luokitella eri tavoin etenkin sen mukaan, millaisiin asioihin metakie-

lellä viitataan. Esimerkiksi Yoshio Masen (1999: 103-106) mukaan maallikoiden meta-

kieli voidaan jaotella neljään kategoriaan: kielioppiin, fonologiaan, leksikkoon tai muu-
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hun. Mielikäinen ja Palander ovat puolestaan julkaisseet oman metakielen luokittelunsa 

tähän asti kattavimmassa suomalaisten metakieltä kartoittavassa teoksessaan Miten 

suomalaiset puhuvat murteista? Kansanlingvistinen tutkimus metakielestä (2014b). 

Mielikäinen ja Palander (2014b: 27-28) luokittelevat metakielen kahdella eri tavalla: 

aihealueittain ja käsiteryhmittäin sekä jatkumona kielitieteellisistä termeistä arki- ja 

puhekielisiin sekä ekspressiivisiin ja affektisiin sanoihin. Mielikäisen ja Palanderin 

(2014b) jaottelu on kuitenkin saanut kritiikkiä esimerkiksi siitä, ettei se ole riittävän 

yksityiskohtainen ja kuvaa suomalaisten metakielen ominaispiirteitä, kuten erilaisia 

muotteja, riittävän tarkasti (Kunnas 2015: 605). 

 

Tässä tutkielmassa pohjaan erityisesti Niedzielskin ja Prestonin (2003) määritelmään, 

joka on muokattu Prestonin (1998) määritelmän pohjalta. Teoksessaan Folk Linguistics 

(2003) Niedzielski ja Preston määrittelevät metakielen kaksi tasoa, joista ensimmäinen, 

metakieli 1 (metalanguage 1), on kielenkäyttäjän kieltä kielestä. Se on kieltä, jolla kie-

lenkäyttäjä pyrkii tuomaan esiin niitä havaintoja kielestä, joihin hän on syystä tai toises-

ta kiinnittänyt huomiota ja on niistä tietoinen. Koska maallikolla ei ole kielitieteellisiä 

termejä apunaan havaintojensa kielentämiseen, myös eleet, ilmeet ja matkimukset ovat 

merkittävä osa hänen tuottamaansa metakieli 1:tä sanojen lisäksi. (Niedzielski & Pres-

ton 2003: 302–306.) 

 

Metakielen toinen taso, metakieli 2 (metalanguage 2), tarkoittaa Niedzielskin ja Presto-

nin (2003) mukaan niitä presuppositioita, jotka usein vaikuttavat metakieli 1 käytön 

taustalla. Ne ovat jonkinlaisia kieliyhteisön yhteisiä määrittämättömiä uskomuksia, jot-

ka muodostavat eräänlaisen selkärangan keskustelun tueksi. Metakieli 2 ei ole varsinais-

ta kieltä, mutta esimerkiksi Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 26) mukaan nimitykset ja 

kuvaukset voivat olla kielellisessä muodossa ja ilmetä samalla tavalla kuin kielestä pu-

huttaessa. (Preston 1998: 87; Niedzielski & Preston 2003: 308.) Preston on aiemmin 

määritellyt metakielelle myös kolmannen tason, jolloin edellä esitelty metakieli edus-

taakin kolmannen tason metakieltä (metalanguage 3), ja metakielen toisella tasolla vii-

tataan lähinnä puheen referointiin (Preston 1998). Esimerkkinä puheen referoinnista 

Kunnas (2015: 605-606) mainitsee virkkeen ”Maija kuiskasi, että hän on lähdössä”, 

jossa puhe kielestä ei ole varsinaisesti keskustelun pääaihe. Koska tarkoituksenani on 

omassa tutkielmassani pitää kieli keskustelun varsinaisena aiheena, en usko metakielen 
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kolmijaon olevan tarpeellista. Siksi käytän Niedzielskin ja Prestonin Folk Linguistics -

teoksen (2000) metakielen kahden tason määritelmää. 

 

 

2.2. Rekisteri 

 

Suomalaisessa fennistisessä kansanlingvistisissä ja sosiolingvistisessä tutkimuksissa on 

tutkittu jonkin verran nuorten kielen tilanteista vaihtelua ja sivuttu myös rekistereiden 

tutkimusta. Rekisterin käsitettä ei kuitenkaan yleensä ole määritelty tarkasti, vaan tut-

kimuksissa on ainoastaan todettu sen liittyvän kielen tilanteiseen vaihteluun. (Esim. 

Lappalainen 2008: 88; Mielikäinen & Palander 2014b: 231-232.) Rekisterin ja muiden 

tilanteiseen vaihteluun liittyvien käsitteiden käyttö on tutkimuksissa ollut myös hyvin 

epäyhtenäistä (Lappalainen 2012: 663). Rekisterin lähtökohtana voidaan Douglas Bibe-

rin (1995: 7) mukaan pitää tilannetta ja erilaisia ei-kielellisiä seikkoja, joita siihen liit-

tyy. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteen osallistujien väliset suhteet sekä kokoontumisen 

tarkoitus. Kielelliset piirteet eivät välttämättä määritä tilannetta ja rekisteriä siis lain-

kaan, vaan kielelliset piirteet paljastuvat vasta, kun tilanteen kielenkäyttöä analysoi-

daan. Näin rekisterin käsite eroaa esimerkiksi tekstityyppien käsitteestä, jossa kielen-

piirteet ovat pohja tekstityyppien nimeämiselle. (Biber 1995: 7.) 

 

Jako eri rekistereihin voi olla hyvin hienovarainen, jolloin esimerkiksi yhden tieteellisen 

artikkelin eri osien voidaan ajatella edustavan eri rekistereitä. Toisaalta jako voi olla 

myös hyvin karkea, jolloin eri rekistereiksi määritellään esimerkiksi vain puhe ja kirjoi-

tus. (Halliday 1988: 162; Biber 1995: 7.) Myös suomen yleiskieli on vanhastaan määri-

telty jakautuvan kahteen eri rekisteriin, joita ovat virallinen ja epävirallinen (Itkonen 

1972: 380; Karlsson 1975: 53-55). Laajasti määriteltynä rekisteri voidaan kuitenkin 

käsittää kielenkäytön kokoelmana, joka määräytyy käytetyn kielen ja käyttötilanteen 

lisäksi myös kielenkäyttäjien mukaan eikä jakaudu selvästi erillisiksi kokonaisuuksiksi 

vaan muodostaa jatkumon (Biber 1995: 31; Agha 2001: 212). 

 

Rekisterillä voidaan tilanteisen vaihtelun lisäksi viitata yleisesti kaikenlaiseen kielen 

sosiaaliseen vaihteluun. Rekisterin tarkempi merkitys on kuitenkin riippuvainen tutki-

muksen lähestymistavasta. Esimerkiksi systeemis-funktionaalinen kielentutkimus käsit-
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tää rekisterin tietyssä tilanteessa käytettäväksi odotuksenmukaiseksi kielimuodoksi, kun 

taas strukturalistinen kielentutkimus näkee sen kieliopin alajärjestelmänä, joka voi ai-

heuttaa jossain tilanteessa epäkieliopillisen muodon käytön suotavuuden. Tällä tarkoite-

taan sitä, ettei kaikissa tilanteissa ole odotuksenmukaista käyttää kieliopillisesti oikeana 

pidettyä muotoa, vaan rekisterin vaikutuksesta esimerkiksi puhekielinen muoto voi olla 

kieliopillista tavallisempi. (Voutilainen 2012: 70–74.) 

 

Pro gradu -tutkielmassani lähestymistapa rekisteriin on eniten sosiolingvistinen, vaikka 

yleensä sosiolingvistiikka tutkiikin lähinnä puhuttua kieltä. Sosiolingvistinen rekiste-

riajatus ei kuitenkaan esimerkiksi systeemis-funktionaalisen kielentutkimuksen tavoin 

pidä tiettyyn tilanteeseen sidottua rekisteriä vakiona, vaan huomioi sen, että puhujan 

rooli tilanteessa luo hänelle vaihtuvia identiteettejä. Vaikka sosiaaliset tilanteet ovat 

vakiintuneita, on yksilölliselle ja sosiaaliselle vaihtelulle silti tilaa. (Agha 2007: 177; 

Voutilainen 2012: 73.) Sosiaalisten toimintatapojen voidaan ajatella kuuluvan kielen-

käyttötilanteeseen osana kontekstia. Nämä toiminnot riippuvat paitsi kielenkäyttäjästä ja 

tilanteesta, myös kulttuurista, jossa kieltä käytetään. Rekisteri muodostuu niistä kielen-

piirteistä, jotka odotuksenmukaisesti liittyvät tiettyyn tilanteeseen. Vaikka rekisterillä 

onkin yhteisöllinen luonne, on jokaisen kielenkäyttäjän suhde rekisteriin yksilöllinen. 

(Agha 2001: 212; Voutilainen 2012: 73–74.) Rekisterin, genren ja tekstilajin käsitteiden 

rajat ovat häilyvät, ja usein käsitteitä käytetään toistensa synonyymeina (Voutilainen 

2012: 75–76). Rekisteri voidaan kuitenkin edellä mainituista käsitteistä kiinteimmin 

liittää kieleen eikä kokonaisiin teksteihin tai niiden konteksteihin (Nieminen 2010: 96). 

 

Rekisterin, genren ja tekstilajin lisäksi etenkin kansanlingvistiikassa käytetään myös 

termiä kielimuoto. Osittain käyttö on synonyymista rekisterin käsitteen kanssa (esim. 

Lappalainen 2004: 42). Mielikäinen ja Palander (2014b: 256) määrittävät kielimuodon 

olevan ’kielen alalaji, osakieli, varieteetti, esim. murre, kirjakieli’. Rekisteri puolestaan 

määritellään tilanteen mukaan vaihtelevaksi osakieleksi, josta esimerkkejä ovat lukupu-

hunta, yleiskieli ja ammattislangi (Mielikäinen & Palander 2014b: 258). Itse käytän pro 

gradu -tutkielmassani pelkästään käsitettä rekisteri toisaalta yksinkertaisuuden vuoksi, 

mutta suurimmaksi osaksi siksi, että yhdeksäsluokkalaisten keskusteluissa kieltä, tilan-

netta ja sen osallistujia ei välttämättä ole mahdollista erottaa toisistaan. Myöskään ter-

mien käyttö ja erilaisten kielimuotojen tai rekistereiden nimeäminen ei ole selkeää, ei-

vätkä haastattelemani yhdeksäsluokkalaiset esimerkiksi tee eroa termien yleiskieli ja 
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kirjakieli välille, vaan käyttävät pelkästään termiä kirjakieli. Mielikäisen ja Palanderin 

(2014b: 256, 258) mukaan ensimmäinen liittyy kuitenkin kielimuotoon ja toinen rekis-

teriin. 

 

Kaikkien empiiristen rekisteritutkimusten taustalla on ajatus, että syntyperäiset kielen- 

käyttäjät kykenevät erottelemaan erilaisia kielellisiä muotoja sekä jäsentelemään niitä 

metalingvistisesti. Kaikilla ihmisillä on jonkinlainen käsitys rekistereistä, vaikka kaikki 

rekisterit eivät ole kaikille kielenkäyttäjille yhtä tuttuja. (Agha 2001: 212-213.) Kysees-

sä ei siis ole jako, jossa kieltä joko osataan tai ei, vaan kielitaito muodostuu eri tavoin 

hallituista ja omaksutuista rekistereistä (Piippo & Vaattovaara 2016: 240). Jokin rekiste-

ri voi olla kielenkäyttäjälle tuttu esimerkiksi sanastoltaan, mutta siitä huolimatta hän ei 

itse kykene tuottamaan kyseisen rekisterin mukaista kieltä (Agha 2001: 212–213). Su-

juvakaan kielenkäyttäjä ei itse hallitse kuin joitakin rekistereitä mutta luultavasti tunnis-

taa useamman kuin käyttää (Agha 2007: 147). Myöskään omassa tutkielmassani lähtö-

kohtana ei ole se, että yhdeksäsluokkalaiset käyttäisivät itse kaikkia haastatteluissa esiin 

tulevia rekistereitä. Tästä huolimatta erilaisten rekistereiden tunnistaminen ja nimeämi-

nen on kuitenkin mahdollista. 

 

 

2.2.1. Rekisteriytyminen ja indeksisyys 

 

Rekisterin käsitteeseen liittyy läheisesti rekisteriytymisen (enregisterment) käsite. Asif 

Agha (2005) määrittelee rekisteriytymisen prosessiksi, jossa tietyistä kielen muodoista 

tulee sosiaalisesti tunnistettuja ja ne liitetään johonkin tiettyyn kielenkäyttäjien ryh-

mään. Aghan (2005) mukaan rekisterit eivät siten ole staattisia, vaan ne voivat muotou-

tua sosiaalisissa prosesseissa rekisteriytymisen myötä. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

tapahtuvan rekisteriytymisprosessin kautta jokin tietty kielenpiirre liitetään kuuluvaksi 

tietynlaisiin ihmisiin tai heidän ominaisuuksiinsa tai toimintaansa, jolloin tähän kielen-

piirteeseen tai merkkiin liittyy sosiaalista indeksisyyttä (social indexicality) (Lehtonen 

2015: 29, 36). Rekisteriytymisprosessin myötä muodostuneilla rekistereillä on erilaisia 

sosiaalisia vaikutusaloja (social domain), joiden laajuus vaikuttaa siihen, miten vakiin-

tuneeksi rekisteri ja toisaalta jonkin tietyn rekisteriä edustavan merkin indeksisyys koe-

taan. Sosiaalinen vaikutusala tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka tunnistavat kyseisen merkin 
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ja liittävät sen osaksi rekisteriä, vaikka eivät ehkä käytäkään kyseistä merkkiä itse. 

(Lehtonen 2015: 41; Agha 2007: 69.) 

 

Esimerkkinä merkin indeksisyydestä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuneesta 

rekisteriytymisprosessista voidaan pitää esimerkiksi ilmausta wallah(i) ja sen suomen-

kielisiä vastineita mä vannon ja mä lupaan, joita voidaan pitää pääkaupunkiseudun mo-

nietnisen kielen indekseinä. Wallahi ja sen valtakieliset vannomisen vastineet ovat saa-

neet huomiota myös muualla Euroopassa monietnisen nuorisokielen tutkimuksessa. 

(Lehtonen 2015: 172-173.) Nähtäväksi jää, löytyykö omasta aineistostani wallahin kal-

taisia indeksisiä merkkejä, joihin liittyy sosiaalista indeksisyyttä ja jotka voisivat olla 

osana jonkin rekisterin rekisteriytymisprosessia. 

 

 

2.2.2. Kirjakieli ja puhekieli 

 

Suomen kieli on perinteisesti jaettu kahteen rekisteriin, joita ovat virallinen ja epäviral-

linen (Itkonen 1972: 380; Karlsson 1975: 53-55). Myös omassa aineistossani tämä kah-

tiajako näkyy, ja yhdeksäsluokkalaiset määrittelevätkin näytteiden rekisterit erityisesti 

sen mukaan, ovatko näytteet kirjakieltä vai puhekieltä. Tässä luvussa käsittelen sitä, 

miten kirjakieli ja puhekieli määritellään. Tyhjentävän määrittelyn tekeminen ei kuiten-

kaan ole yksinkertaista, koska kirjakieltä ja puhekieltä ei voida pitää yhtenäisinä katego-

rioina, joilla on selkeät rajat (Hiidenmaa 2003: 231-232). 

 

Vaikka kirjakielen variaatio on nykyisin hyvin suurta eikä käsitettä ole mahdollista 

määritellä tyhjentävästi, on kyseessä kuitenkin melko vakiintunut ja standardoitu rekis-

teri, jota käytetään hallinnon, opetuksen ja joukkoviestinnän kielenä. Toisaalta myös 

kaunokirjallisuuden kieli lasketaan kuuluvaksi kirjakieleen, vaikka siinä voi esiintyä 

erilaisia yksilöllisiä ja alueellisia erikoisuuksia. (Sajavaara 1980: 58; Hiidenmaa 2003: 

230; Piippo 2016: 41.) Kielitoimiston sanakirjan mukaan kirjakieli tarkoittaa kirjalli-

suuden kieltä sekä suositusten mukaan kirjoitettua (ja puhuttua) kieltä (KS 2016 s.v. 

kirjakieli). Yleiskielen määritelmästä poiketen kirjakieleen kuuluu siis myös kaunokir-

jallisuuden kieli, eikä kirjakielen määritelmässä mainita mitään erilaisista erikoiskielis-

tä, joiden sanaston ei perinteisesti katsota kuuluvan yleiskieleen (KS 2016 s.v. yleiskie-



 
 

 
 

15 

li). Kenttähavaintojeni mukaan kirjakieli on peruskoululaisille yleiskieltä tutumpi nimi-

tys standardoidulle rekisterille, ja arkipuheessa tätä rekisteriä kutsutaankin yleisesti 

usein kirjakieleksi (Lappalainen 2004: 23).  

 

Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 39) mukaan maallikot ryhmittelevät kieltä ensisijai-

sesti sen mukaan, onko kyseessä kirjakieli vai murre. Murre ei kuitenkaan riitä kuvaa-

maan kaikkia puhutun kielen muotoja, ja rinnalla käytetäänkin erityisesti termiä puhe-

kieli, jonka merkitys kattaa oikeastaan kaikki puhutun kielen muodot (Mielikäinen & 

Palander 2014b: 41). Myös omassa aineistossani puhekieli on toinen yleisesti käytetty 

rekisterinimitys kirjakielen lisäksi. Kielitoimiston sanakirjan mukaan puhekielellä tar-

koitetaan puhutun kielen lisäksi arkikieltä, joka puolestaan on sanakirjan mukaan yleis-

kieltä (kirjakieltä) huolittelemattomampi ja vapaampi kieli (KS 2014 s.v. puhekieli, ar-

kikieli). Puhekielen voi myös määritellä kirjakielen standardista poikkeamiseksi, jolloin 

puhekieltä ovat erityisesti ne rakenteelliset seikat, jotka poikkeavat kirjakielestä. Kieli 

on tavallista määritellä kirjakielestä käsin, jolloin puhekieleksi voidaan määritellä kaik-

ki se, mikä ei ole kirjakieltä. (Hiidenmaa 2003: 239-240, 249-250.) Pro gradu -

tutkielmassani selvitän, onko perinteinen kielen jaottelu kirjakieleen ja puhekieleen 

edelleen toimiva myös yhdeksäsluokkalaisten mielestä vai olisiko määritelmiä syytä 

uudistaa. Miten esimerkiksi keskustelupalstalta poimittu esimerkkinäyte (KN4) sopii 

tähän jaotteluun? 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT 
 

Tässä luvussa esittelen käyttämäni tutkimusmenetelmät eli sisällönanalyysin sekä sisäl-

tölähtöisen diskurssianalyysin. Lisäksi esittelen hieman keskusteluntutkimusta ja sen 

käsitteistöä, vaikka tutkimukseni ei varsinaista keskustelunanalyysia olekaan. Ryhmä-

keskusteluista koostuvan aineiston analyysissa jotkin keskusteluntutkimuksen välineet 

ovat kuitenkin tarpeen. Pääasiallinen tutkimusmenetelmäni on sisällönanalyysi, jonka 

avulla luokittelen yhdeksäsluokkalaisten ensimmäisen tason metakieltä. Toisen tason 

metakielen tutkimiseen sisällönanalyysi ei kuitenkaan anna riittävästi työvälineitä, joten 

myös sisältölähtöinen diskurssianalyysi on tarpeellinen menetelmä silloin, kun toisen 

tason metakieli on tarkastelun kohteena. Koska molempien menetelmien avulla tarkas-

tellaan metakieltä, on metakieli teoreettisen ja metodologisen viitekehyksen yhdistävä 

tekijä. 

 

 

3.1. Sisällönanalyysi 

 

Tutkielmani tavoitteena on selvittää, millä perusteilla yhdeksäsluokkalaiset jaottelevat 

erilaisia rekistereitä ja minkälaiset kielenpiirteet nousevat esiin heidän jaottelussaan. 

Jotta pääsen tavoitteeseeni, selvitän, millaista metakieltä yhdeksäsluokkalaiset käyttä-

vät. Tutkielmani tutkimusmenetelmä on pääasiassa aineistolähtöinen sisällönanalyysi. 

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusmenetelmä, joka sopii myös struktu-

roimattoman aineiston analyysiin (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91, 103). Sen avulla teks-

teistä on mahdollista tehdä toistettavissa olevia ja perusteltuja päätelmiä joko itse teks-

teistä tai niiden konteksteista (Pietilä 1976: 51–52; Krippendorff 2004: 18). Sisällönana-

lyysissa teksti käsitetään laajasti kirjoitetun tekstin lisäksi kuviksi, musiikiksi tai jopa 

eleiksi (Krippendorff 2004: 30). Esimerkiksi diskurssianalyysista sisällönanalyysi poik-

keaa siinä, että analyysissa keskitytään tekstin merkityksiin eikä niiden tuottamiseen 

(Tuomi & Sarajärvi 2009: 104).  

 

Menetelmän tavoitteena on kuvata tutkittavaa ilmiötä tiiviisti ja yleisesti ja järjestää 

aineisto niin, että siitä on mahdollista tehdä johtopäätöksiä (Grönfors 1982: 161; Tuomi 

& Sarajärvi 2009: 105). Aineisto hajotetaan ensin osiin, käsitteellistetään se ja kootaan 

lopuksi loogiseksi kokonaisuudeksi (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108 ja siinä mainitut läh-
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teet). Näin hajanaisesta aineistosta pyritään luomaan selkeää, tiivistä, mielekästä ja yh-

tenäistä informaatiota (Hämäläinen 1987: 33-34; Eskola 2015: 196-197). Analyysin 

avulla selkeytetty aineisto voidaan kvantifioida, jolloin siitä saadaan myös määrällisiä 

tuloksia. Kvantifiointi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että haastattelumateriaalista lasketaan 

tietyn asian esiintymiä. (Sarajärvi 2002: 46-47 ja siinä mainitut lähteet; Tuomi & Sara-

järvi 2009: 107, 120 ja siinä mainitut lähteet.) 

 

Sisällönanalyysissa aineiston kuvaus voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti 

tai teorialähtöisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108; Eskola 2015: 188). Teorialähtöisessä 

analyysissa aineiston luokittelu tehdään jonkin valmiin viitekehyksen mukaan, kun taas 

aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa valmista mallia ei ole (Tuomi & Sarajärvi 2009: 

113). Aineistolähtöisessä kvalitatiivisen aineiston analyysissa voidaan nähdä kolme 

päävaihetta: 1) aineiston pelkistäminen, 2) aineiston ryhmittely sekä 3) abstrahointi eli 

yleistys (Miles & Huberman 2004: 10–11; Tuomi & Sarajärvi 2009: 110–111). Teoria-

ohjaava sisällönanalyysi eroaa aineistolähtöisestä lähinnä kolmannen vaiheen osalta. 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa yleistykseen liittyvät käsitteet luodaan aineistos-

ta, kun taas teoriaohjaavassa mallissa ne tulevat teoriasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 

116.) 

 

Koska analyysissani ei ole valmiiksi sovittuja ja ennakkoon päätettyjä analyysiyksiköi-

tä, on analyysini lähtökohtaisesti aineistolähtöistä. Koska peilaan analyysini tuloksia 

myös jo valmiiseen teoriaan ja yleisiin määrittelyihin esimerkiksi puhekielestä ja kirja-

kielestä, voidaan analyysiani kuitenkin pitää osittain myös teoriaohjaavana. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 95-96.) Määrittelen analyysitapani kuitenkin aineistolähtöiseksi sisäl-

lönanalyysiksi siksi, että myös rekistereiden yleisimmät nimitykset puhekieli ja kirjakie-

li nousevat esiin yhdeksäsluokkalaisten keskusteluissa eivätkä ole valmiiksi annettuja. 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eri vaiheet ovat esiintyneet työssäni siten, että ensin 

olen litteroinut kaikki ryhmäkeskustelut ja sen jälkeen etsinyt niistä kaikki ilmaukset, 

joilla yhdeksäsluokkalaiset nimeävät näytteiden rekisterit. Lisäksi olen etsinyt ne kie-

lenpiirteet, joita yhdeksäsluokkalaiset nostavat esiin esimerkkinäytteistä (aineiston pel-

kistäminen).  Seuraavassa vaiheessa olen yhdistellyt samankaltaiset kielenpiirteet yh-

teen (aineiston ryhmittely). Lopuksi olen yhdistellyt erilaiset kielenpiirreryhmät ja kieltä 

kuvailevat ilmaukset johonkin tiettyyn rekisteriin liittyviksi (abstrahointi eli yleistys). 



 
 

 
 

18 

Näin olen noudattanut Tuomen ja Sarajärven (2009: 108-109) aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin mallia. Olen myös kvantifioinut aineistoani jonkin verran ja laskenut esi-

merkiksi, kuinka monessa ryhmässä tiettyä rekisterinimitystä käytetään. 

 

 

3.2. Sisältölähtöinen diskurssianalyysi 

 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmani analyysissa pääasiassa yhdeksäsluokkalaisten tuot-

tamaa metakieli 1:tä. Prestonin (1998: 94–95) mukaan on tärkeä tuntea keskusteluissa 

ilmenevä ensimmäisen tason metakieli erityisen huolellisesti ennen kuin metakielen 

toisen tason tarkastelu (alkuperäisessä artikkelissa metalanguage 3, ks. luku 2.2.3) voi 

olla mahdollista. Suoran kielentarkastelun ja sisällönanalyyttisen luokittelun apuna käy-

tän kvalitatiivista sisältölähtöistä diskurssianalyysia silloin, kun se, miten jokin asia 

ilmaistaan, antaa lisätietoa siitä, mitä sanotaan (Kunnas 2013: 291). Näin on mahdollista 

saada esiin myös informanttien toisen tason metakieltä ja sen ilmentymiä (Preston 1998: 

95). 

 

Keskusteluaineiston käyttö maallikoiden käsitysten etsimisessä on johtanut perinteisen 

diskurssianalyysin jalostukseen. Diskurssianalyysi on keskittynyt etenkin tekstin muo-

toon ja rakenteeseen tarkoituksena paljastaa lausetason taustalla vaikuttavia yleistyksiä. 

Sisältölähtöinen diskurssianalyysi (content-oriented discourse analysis) soveltaa perin- 

teistä tekstuaalista diskurssianalyysia ja tuo ilmi, miten se, miten asia sanotaan, auttaa 

tulkitsemaan sitä, mitä sanotaan. (Preston 1994: 285, 327–328.) Sisältölähtöisen dis-

kurssianalyysin avulla voidaan tarkastella esimerkiksi presuppositioita sekä kontrastoin-

teja ja vertailuita, jotka vaikuttavat kielenkäytön taustalla (Kunnas 2013: 291). Esimer-

kiksi omassa aineistossani Liisi (esimerkki 48) on sitä mieltä, ettei kirjakielellä jaksa 

puhua. Taustalla vaikuttaa presuppositio, jonka mukaan myös kirjakielellä puhuminen 

olisi kuitenkin mahdollista. Informanttini myös kontrastoivat keskusteluissaan varsin 

voimakkaasti etenkin mukavan puhekielen ja tylsän kirjakielen (esimerkki 43). 

 

Sisältölähtöisen diskurssianalyysin tarkoituksena on tehdä analyysista kielellisesti vas-

tuullisempaa ja tarkentaa niitä vaikutelmia, joita muilla analyysitavoilla tuodaan esiin 

(Preston 1994: 327–328; Liebscher & Dailey-O’Cain 2009: 197–198). Pelkkään muo-

toon keskittyminen voi pahimmassa tapauksessa johtaa väärään tulkintaan, eikä maalli-
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kon käyttämiä kielellisiä valintoja pidä ohittaa (Preston 1994: 327–328). Pelkän sisäl-

lönanalyysin lisäksi tarkastelenkin tutkielmassani sitä, millaiset presuppositiot ja kont-

rastoinnit vaikuttavat oppilaiden kielenkäytön taustalla. 

 

 

3.3. Keskusteluntutkimus 

 

Koska tutkielmani aineistona ovat ryhmäkeskustelut ja myös esimerkkinäytteinä on 

keskustelukatkelma (ÄN1) ja keskustelupalsta (KN4), on myös keskusteluntutkimuksen 

käsitteistölle ja analyysivälineistölle jonkin verran käyttöä pro gradu -tutkielmassani. 

Laajimmillaan keskusteluntutkimusta voidaan pitää kattoterminä, jolla tarkoitetaan 

kaikkia mahdollisia tapoja tutkia keskustelua. Tässä mielessä myös oma tutkielmani on 

osa keskusteluntutkimusta. Tutkielmani ei kuitenkaan edusta keskustelunanalyysia, jolla 

viitataan tiettyyn etnometodologiseen keskusteluntutkimuksen perinteeseen. (Tainio 

1995: 10.) Lainaan keskustelunanalyysista kuitenkin analyysivälineistöä silloin, kun 

siihen on tarve. Keskusteluntutkimuksen menetelmiä on hyödynnetty myös muussa 

lingvistisessä tutkimuksessa aiemminkin, ja esimerkiksi sosiolingvistiikassa on sovellet-

tu keskusteluntutkimuksen ajatusta kielenkäyttötapahtuman hierarkkisesta rakenteesta 

(Raevaara & Sorjonen 2012: 522). 

 

Keskustelunanalyysin taustana on sosiologinen etnometodologia, ja siinä käytetään ai-

neistona aidoista vuorovaikutustilanteista kerättyjä keskusteluita. Keskustelunanalyysis-

sa olennainen on ajatus, jonka mukaan keskustelu on järjestynyttä ja jäsentynyttä toi-

mintaa. (Hakulinen 1995a: 13-15, 1996: 11.) Koska oma aineistoni koostuu ryhmähaas-

tatteluista, ei vaatimus aidosta vuorovaikutustilanteesta täyty. Kuitenkin myös omassa 

aineistossani ja osassa esimerkkinäytteistä on havaittavissa samoja rakenteita kuin spon-

taaneissa keskusteluissa. Kaiken puheen perusyksikkönä voidaan pitää lausumaa (utte-

rance), joka voi koostua vain yhdestä sanasta tai pidemmästä jaksosta (Hakulinen 

1995b: 36-37). Myös oman aineistoni ryhmäkeskustelut muodostuvat lausumista, jotka 

muodostavat keskusteluissa vuoroja, joista taas muodostuu erilaisia toimintajaksoja eli 

sekvenssejä (Raevaara & Sorjonen 2012: 524; TTP s.v. lausuma, sekvenssi, vuoro). 

Keskustelijoiden puheenvuorot voivat vaatia seuraavaksi juuri tietyntyyppisen vuoron 

(esim. kysymys ja vastaus), jolloin puhutaan vierusparista (adjacency pair) (Raevaara 
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1995: 75-76). Keskustelunanalyysissa huomioon otetaan myös muun kuin pelkän kie-

lellisen aineksen merkitys ja painoarvoa saavat esimerkiksi tauot ja nauru (Hakulinen 

1995a: 17, 1996: 11). Omassa aineistossani nämä elementit ovat olleet keskeisiä etenkin 

silloin, kun yhdeksäsluokkalaiset ovat analysoineet oululaistyttöjen keskustelua (ÄN1). 
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4. YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN NIMEÄMÄT REKISTERIT JA NIIDEN 
PERUSTELUT 
 

Tässä luvussa esittelen, miten yhdeksäsluokkalaiset nimeävät teksti- ja ääninäytteiden 

rekistereitä ja millä perustein nimeäminen tapahtuu. Useimmin yhdeksäsluokkalaisten 

puheissa toistuu nimeäminen perinteisesti kirjakieleksi tai puhekieleksi, mutta mukana 

ovat myös sellaiset nimitykset kuin slangi, murre tai nuorten kieli. Luvussa 4.1. tarkas-

telen, millaisten piirteiden perusteella yhdeksäsluokkalaiset nimeävät jonkin rekisterin 

kirjakieleksi ja miten he kuvailevat kirjakieleksi nimeämäänsä rekisteriä. Luvussa 4.2. 

puolestaan perehdyn siihen, millaiset piirteet ovat oppilaiden mielestä puhekielisiä ja 

miten he kuvailevat nimeämäänsä rekisteriä. Lisäksi tarkastelen luvussa 4.2.3. tarkem-

min sitä, miten slangi, murre ja nuorten kieli hahmottuvat oppilaiden keskusteluiden 

perusteella puhekielen alarekistereiksi. Suoran nimeämisen lisäksi olen ottanut huomi-

oon myös sellaiset tapaukset, joissa oppilaat nimeävät sen, mitä kieli ei ole. Esimerkiksi 

esimerkissä 1 Olga tuo esiin, miten paljon mukavampaa on käyttää nuorten keskustelu-

palstalta (KN4) poimitun kielen kaltaista kieltä kuin kirjakieltä. 

 

Esimerkki 1. 
Olga: -- joteŋkit tuntuis epämukavalta puhua (.) jos ei vois tällä tavalla 

sitte’ ’itep puhua että pitäs vaaŋ koko ajam puhuak kirjakielellä 
niin se ei vaan tuntuis joteŋki oikealta. 

 

Esimerkissä 1 Olga ei suoraan nimeä keskustelupalstan kieltä, mutta vertaa sitä kirjakie-

leen, jota näyte hänen mielestään ei ainakaan edusta. Yhdeksäsluokkalaisten kielessä 

toistuukin jatkuvasti esimerkin 1 kaltaisia lausahduksia, joissa he eivät suoraan nimeä, 

mitä kieli on tai ei ole. Kieltä kuitenkin verrataan johonkin toiseen rekisteriin, joka tun-

tuu oppilaan mielestä syystä tai toisesta erilaiselta kuin esimerkkinäytteen kieli. 

 

 

4.1. Kirjakieli 

 

Kaikkein eniten yhdeksäsluokkalaisten keskusteluissa toistuvat nimitykset kirjakieli ja 

puhekieli. Tässä luvussa tarkastelen sitä, millaisia yhteisiä piirteitä on niillä näytteillä, 

jotka oppilaat nimeävät kirjakieleksi. Useimmin kirjakieleksi nimetään työhakemuksen 

(KN1) kieli, ja kymmenestä ryhmästä ainoastaan J-ryhmä ei käytä työhakemuksen kie-

lestä lainkaan nimitystä kirjakieli. Jaakko kuitenkin toteaa, ettei näytteessä ole mitään 
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puhekielistä. Muita ainakin osittain kirjakielisiksi luokiteltuja näytteitä ovat oppilaiden 

mukaan kouluaine (KN2), jonka on maininnut kirjakieliseksi viisi ryhmää, sekä kalas-

tuslaki (KN3) ja nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelu (ÄN2), joiden yhteydessä 

kirjakielen mainitsee kolme ryhmää. Lisäksi sekä oululaistyttöjen keskustelun (ÄN1) 

että lukupuhunnan (ÄN3) kirjakieleksi mainitsee yksi ryhmä, joten keskustelupalsta 

(KN4) jää ainoaksi näytteeksi, jonka yhteydessä oppilaat eivät mainitse kirjakieltä lain-

kaan. Olen koonnut luvut taulukkoon 1. 

 

TAULUKKO 1. Esimerkkinäytteet kirjakieleksi nimenneiden ryhmien määrät (ryhmiä 

yhteensä 10). 

näyte näytteen kirjakieleksi mai-

ninneiden ryhmien määrä 

työhakemus (KN1) 9 

kouluaine (KN2)  5 

kalastuslaki (KN3) 3 

nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelu (ÄN2) 3 

oululaistyttöjen keskustelu (ÄN1) 1 

lukupuhunta (ÄN3) 1 

keskustelupalsta (KN4) - 

 

Vaikka kielen vaihtelun sisällöt tulevat äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla tar-

kempaan käsittelyyn vasta peruskoulun yläluokilla, törmää peruskoululainen oman pu-

hekielensä ja normitetun yleiskielen eroon yleensä jo ensimmäisestä luokasta lähtien 

(POP 2004: 54-55). Kirjakieleen on myös helppo verrata muunlaista kieltä, kuten 

aiemmassa esimerkissä 1. Keskusteluissa oppilaat tuovatkin lähes yhtä usein esiin näyt-

teen kirjakielestä poikkeavan rekisterin kuin nimeävät näytteen kirjakieleksi. Luvussa 

4.1.1. tarkastelen, millaisia piirteitä yhdeksäsluokkalaiset nostavat esiin kirjakielenä 

pitämistään näytteistä ja luvussa 4.1.2. puolestaan esittelen, miten yhdeksäsluokkalaiset 

kuvailevat kirjakieltä. 
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4.1.1. Yhdeksäsluokkalaisten esiintuomat kirjakielen piirteet 

 

Kielitoimiston sanakirjan mukaan kirjakieli on suositusten mukaista kirjoitettua kieltä 

tai kirjallisuuden kieltä (KS 2014 s.v. kirjakieli). Myös useammassa yhdeksäsluokka-

laisten keskustelussa nousee esiin, että etenkin työhakemuksen (KN1) kieli on oikeaa 

tai virheetöntä. Esimerkiksi Jaakon mukaan näytteessä käytetään täysin oikeaa kieliop-

pia. Jaakon lausahduksessa tulee esiin edelleen vahvasti vaikuttava käsitys, jonka mu-

kaan kielioppi on puhtaan kielen normatiivinen kuvaus, ja kieliopin omaksuminen on se 

tieto, joka kielestä täytyy omaksua (Dufva ym. 2011: 26). Usein maallikot jopa ajattele-

vat kieliopin liittyvän pelkästään standardikieleen ja kaikkien siitä poikkeavien rekiste-

reiden olevan täysin säännöttömiä (Niedzielski & Preston 2002: 311). Esimerkkinä kir-

jakielen virheettömyydestä ja täysin oikeasta kieliopista voidaan pitää seuraavaa keskus-

telua, jossa K-ryhmä erittelee työhakemuksen rakennetta: 

 

Esimerkki 2. 
Katja:  ja kaikki ne -- sanassa on se loppupäätes siis 
Krista:  #1 sijapäätteet ja muut? # 
Katja: #2 nii sijapäätteet oŋ kaikki niiŋkup paikoillaan että niitä ei jätetäp 

poisa.# 
 -- 
Kerttu: no just kaikki nämä (.) kirjakielen (.) tämmöset (.) kokonaiset sanat 

ja (.) selkeä (.) selkeä teksti.  
Katja: -- täällä oŋ kaikki niiŋku (.) vaikka Savollinnam Prisma oŋ kirjotet-

tu’ ’isolla ja (.) kaikki pilkkusäännöt menee sunnillee oikeij ja -- se 
on niiŋku’ ’äidiŋkielellisesti’ ’oikein. 

 

Esimerkkeinä kirjakielestä Katja ja Krista nostavat (esimerkissä 2) esiin sijapäätteet, 

joilla he ilmeisesti tarkoittavat sekä nominien sijataivutusta että verbien päätteitä ja tun-

nuksia. Ainakin päätteet nousevat esiin keskustelussa Katjan verbimuodon mainitsemi-

sen jälkeen (minä olen ollut vs. oon ollu). Myös Kertun käyttämä ilmaisu kokonaisista 

sanoista viittaa oletettavasti juuri taivutuspäätteisiin. Koskeehan puhekielelle tyypilli-

nen loppuheitto nimenomaan Katjan mainitsemia loppupäätteitä. Mielikäisen ja Palan-

derin (2014b: 28) mukaan maallikoiden metakieli vaihtelee kielitieteellisestä terminolo-

giasta erilaisiin kuvaileviin ilmauksiin, ja Katjan mainitsemaa loppupäätettä voidaan 

pitää terminomaisena muunnoksena, jolla hän tarkoittaa kaikkia taivutuspäätteitä. K-

ryhmän keskustelussa äidinkielisesti oikein kirjoitetun kirjakielen merkeiksi esiin nou-

sevat myös erisnimen isot alkukirjaimet sekä tekstin pilkutus. Myös esimerkiksi Olgalle 
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ja Tatulle juuri välimerkit eli pilkut ja pisteet paljastavat työhakemuksen kirjakielisyy-

den, kuten seuraavista esimerkeistä 3 ja 4 voi huomata: 

 

Esimerkki 3. 
Olga: -- pisteet ja kaikki et se on niiŋku -- keskittynyt tähän (.) että laittaa 

kaikki pilkut ja (.) kaikki nimet oikein. 
 

Esimerkki 4. 
Tatu: #2 pilkut ja pisteetki oikeessa paikassa.# 
 

Edellisestä kolmesta esimerkistä (2, 3 ja 4) voidaan havaita, että pisteiden ja etenkin 

pilkkujen sijainti on yhdeksäsluokkalaisten mielestä kirjakielen tärkeä kriteeri. Pilkutus 

onkin koululaisille ja usein koko kansalle kieliopin tai peräti koko kielen symboli lau-

seenjäsennyksen ohella (Vilkuna 1996: 21; Hiidenmaa 2003: 30–31). 

 

Myös toiseksi eniten kirjakieleksi mainittu kouluaine (KN2) on yhdeksäsluokkalaisten 

mielestä oikein kirjoitettu, kuten Katja toteaa esimerkissä 5. 

 

Esimerkki 5. 
Katja: niiŋku’ ’äidiŋkielisesti’ ’oikein niiŋkuv vaikka että (.) laskimme ei-

kä laskettiin. 
 

Esimerkissä 5 Katjan mukaan kouluaine on kirjoitettu äidinkielisesti oikein. Lisäksi hän 

kertoo, miten tällainen kieli ilmenee. Katjan tuo esiin, että kouluaineessa käytetään esi-

merkiksi yleiskielen mukaista monikon ensimmäisen persoonan muotoa laskimme eikä 

passiivia laskettiin. Passiivin käyttö monikon ensimmäisen persoonan verbimuodon 

sijaan onkin yksi kaikkein yleisimmin käytettyjä puhekielisyyksiä (Mantila 2004: 325). 

Myös muut ryhmät kiinnittävät huomiota erityisesti kouluaineen monikon ensimmäi-

seen persoonaan, ja Moona ja Martta toteavat sanovansa puheessa ennemmin me lasket-

tiin kuin laskimme. 

 

Yhdeksäsluokkalaiset kiinnittävät esimerkkinäytteissä paljon huomiota sanoihin ja pe-

rustelevat niiden avulla näytteen kirjakielisyyttä ja sitä, että kieli on kirjoitettu oikein. 

Aiemmin esimerkissä 2 Kerttu tuo esiin sen, että kirjakielessä käytetään kokonaisia sa-

noja. Myös Veikka mainitsee sanat ja niiden kirjoitusasun esimerkissä 6: 
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Esimerkki 6. 
Veikka: -- tuo et kirjottaa kaikki sanat (.) niiŋkus se on tarkotuskin -- 

 

Esimerkissä 6 Veikka on kiinnittänyt huomiota siihen, että esimerkkinäytteessä kaikki 

sanat on kirjoitettu, kuten on tarkoituskin. Veikka ei erittele tarkemmin, miten sanat 

voisi kirjoittaa eri tavalla kuin tarkoituksenmukaisesti. Hän saattaa kuitenkin tarkoittaa 

jotain samaa kuin Kerttu, jonka mukaan kirjakielen sanat ovat kokonaisia eli niissä on 

mukana kaikki päätteet, liitteet jne. Sanoista puhuminen minkä tahansa kielen piirteen 

yhteydessä onkin maallikoille tyypillistä, ja tutkimusten mukaan etenkin maallikoiden 

usein käyttämä nimitys murresana voi tarkoittaa lekseemien lisäksi mitä tahansa mur-

teellista varianttia (Mielikäinen & Palander 2002: 97). 

 

Kertun ja Veikan kokonaisista ja tarkoituksenmukaisista sanoista poikkeavina muotoina 

voidaan pitää esimerkiksi lyhenteitä, jotka voivat Mielikäisen ja Palanderin mukaan 

(2014a s.v. lyhenne) tarkoittaa maallikoiden kielessä mitä tahansa murteellisia ja puhe-

kielisiä äänne- ja muotoasuja. Esimerkissä 7 ja 8 Aleksi ja Emma kertovat, etteivät ly-

henteet kuulu kirjakieleen: 

 

Esimerkki 7. 
Aleksi: -- [työhakemuksessa (KN1)] ei ooj just jotail lyhenteitä niiŋku’ 

’omkh [=omg] (.) ja sellasia. 
 
Esimerkki 8. 
Emma: -- sillee että lyhentelee jotais sanoja ja sitte (.) ei kuiteŋkaas sillee 

ämteeäs [=tms?] vaa sillen niiŋku (.) esim? 
Eveliina: vaikka sanal lopusta? 
Emma: nii? 

 

Esimerkissä 7 Aleksi kertoo kielen olevan virheetöntä, koska siinä ei ole lyhenteitä. 

Esimerkiksi Aleksi tuo esiin lyhenteen omg (oh my god), joka sopii kielitoimiston sana-

kirjan määritelmään lyhenteestä ja on ”sanasta tai sanaliitosta käytettävä lyhennetty 

kirjainmerkintä”. Luultavasti Aleksin mielestä itse lyhenteen käyttö ei kuitenkaan ole 

ongelmallista, vaan oletettavasti Aleksi hyväksyisi Kielitoimiston sanakirjan esimerkki-

lyhenteet, kuten esim., jne. ja mm. myös osaksi kirjakielistä ilmaisua. (KS 2014 s.v. ly-

henne.) Esimerkissä 8 Emma tekeekin eron tällaisten lyhenteiden ja muun lyhentelyn 

välille ja toteaa, ettei lyhentelyllä tarkoiteta lyhenteitä sillee ämteeäs, vaan jotain muuta.  

Lyhenteen sijaan ongelmalliseksi Aleksin esimerkissä muodostuukin ilmeisesti jokin 
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muu asia - oletettavasti joko kyseisen lyhenteen ja alkuperäisen ilmauksen arkityylinen 

merkitys (MOT Englanti s.v. OMG), tyypillinen käyttökonteksti tai englannin kieli. 

Vaikka englanninkielisen sanaston käyttämistä pidetään monissa tilanteissa jopa tavoit-

telemisen arvoisena, liittyy koodinvaihto erityisesti nuorten välisiin epämuodollisiin 

keskustelutilanteisiin ja on niissä itseilmaisun ja tyylittelyn väline (Heikkinen & Manti-

la 2011: 110-112; Leppänen ym. 2009: 127). Englanninkielinen arkityyliseksi luokitel-

tu lyhenne suomen kielellä kirjoitetussa työhakemuksessa poikkeaisi liikaa esimerkki-

näytteen tyylistä. Aleksi esittää (esimerkissä 7) asian kuitenkin huomattavasti yksinker-

taisemmin ja toteaa, etteivät omg-ilmauksen kaltaiset lyhenteet sovi kirjakieleen. 

 

Edellä esittelemäni tapauksen lisäksi oppilaat käyttävät termiä lyhenne myös muunlai-

sissa tilanteissa kuvatessaan sitä, miksi kyseessä on tai ei ole kirjakieli. Keskusteluiden 

perusteella oikeastaan mikä tahansa murteellinen tai puhekielinen ilmaus sopii esimer-

kiksi lyhenteestä, eikä lyhenteellä välttämättä ole mitään tekemistä sen sanakirjamääri-

telmän kanssa, kuten Emman ja Eveliinan keskustelu (esimerkki 8) osoittaa. Lyhentely 

tai lyhenteleminen voikin Mielikäisen ja Palanderin (2014a s.v. lyhentää, lyhennellä) 

mukaan kuvata maallikoiden keskusteluissa erityisesti esimerkiksi slanginomaista pu-

hekieltä tai nuorten kieltä. Paneudun puhekielen piirteiden käsittelyn yhteydessä luvussa 

4.2.2. tarkemmin siihen, mitä yhdeksäsluokkalaiset oikeastaan tarkoittavat puhuessaan 

lyhenteistä ja lyhentelystä.  

 

Yhdeksäsluokkalaisten mielestä kirjakieli on lyhenteiden välttämisen lisäksi myös muu-

ten pidempää kuin puhekieli. Oppilaiden mielestä esimerkiksi pitkien sanojen käyttämi-

nen on merkki kirjakielestä, kuten esimerkissä 9: 

 

Esimerkki 9. 
Viivi: -- on sillä erilaisiakim muotoja sanoas se niin se sano just ihmis-

läheisyys -- että siinä voi sanoa’ ’että tekemisissä ihmisteŋ kanssa 
(.) niin se on silleen samaa tarkottaa mutta että juuri tuo valittut 
tuohon niin. 

-- 
Viivi: -- ettei siinä puhekkielessä tulis mieleen tollanen et se on aika pitkä 

sana silleen sanoo. 
 

Viivin mukaan substantiivia ihmisläheisyys ei tulisi käytettyä puhekielessä, vaan hän 

ilmaisisi saman asian esimerkiksi rakenteella olla tekemisissä ihmisten kanssa. Viivin 
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mukaan ihmisläheisyys on pitkä sana, vaikka todellisuudessa hänen ehdottamansa vaih-

toehtoisesti käytettävä rakenne on huomattavasti pidempi tapa ilmaista sama asia. Vii-

vin mielikuva sanan pituudesta syntyy kuitenkin mahdollisesti siitä, että yhteen abstrak-

tiin yhdyssanaan on kasautunut useampi merkitys. Pauli Saukkosen (1972: 15, 31-32) 

mukaan kirjakielen rakenteet ovatkin usein puhekieltä tiiviimpiä, ja yksittäisen raken-

teen sijasta puhekielessä voidaan käyttää jopa useampaa lausetta yhden asian ilmaisuun. 

Kuitenkin yhdeksäsluokkalaisten mielikuvissa myös kirjakielen lauseet ja rakenteet 

voivat olla pitkiä. Seuraavassa esimerkissä (10) Olga erittelee työhakemuksen (KN1) 

lauseiden pituutta: 

 

Esimerkki 10. 
Olga: -- tuo äskönel lause että oleŋkiŋ kokenut että nämä työpaikat ovat 

soveltuneet minulle’ ’erinomaisesti’ ’ihmisläheisyyden vuoksi -- 
lauseet on aika pitkärakenteisia -- oŋ käytetty semmosia tarkkav 
valittuja sanoja niissä tulee sillee pitkärakenteisempi. 

 

Esimerkissä 10 Olga kutsuu esimerkkinäytteen pää- ja sivulauseesta muodostettua vir-

kettä ”olenkin kokenut, että nämä työpaikat ovat soveltuneet minulle ihmisläheisyyden 

vuoksi” lauseeksi ja kuvaa sitä pitkärakenteiseksi. Todellisuudessa etenkin virkkeen 

päälause on hyvin lyhyt, koska se muodostuu pelkästä kaksiosaisesta predikaatista olen-

kin kokenut. Pitkärakenteisuuden vaikutelma liittyykin siis luultavasti sivulauseeseen. 

Osittain Olgan mielikuvan syynä on luultavasti sivulauseen sanasto, jonka Olga kuvaa 

olevan tarkkaan valittua. Toinen syy Olgan mielikuvaan on mahdollisesti lauseenvasti-

ketta muistuttava postpositio-ilmaus ihmisläheisyyden vuoksi. Vaikka kyseessä ei ole 

varsinainen lauseenvastike, olisi rakenne mahdollista korvata myös erillisellä syytä il-

maisevalla sivulauseella. Kokonaisuudessaan ilmauksesta tulisi tällöin pidempi, mutta 

toisaalta jokainen yksittäinen lause olisi lyhyempi ja merkityssisällöltään väljempi. 

Edellä mainitun kaltaiset erilaiset nominaali-ilmaukset ovatkin tyypillisiä kirjakielelle, 

ja vastaavia raskaita monimääritteisiä jaksoja yleensä vältetään puhekielessä (Saukko-

nen 1972: 6-7). Myös esimerkiksi Jutta ja Juulia kiinnittävät omassa keskustelussaan 

huomiota juuri vuoksi-postpositioon ja kertovat sen tuovan tekstiin asiallisuutta (kirja-

kielen ja asiallisuuden suhteesta tarkemmin luvussa 4.1.2.). Vaikka Olga, Jutta ja Juulia 

nostavat postposition vuoksi esiin hyvin erilaisessa yhteydessä, on taustalla molemmissa 

tapauksissa kuitenkin kirjakielisyyden perustelu. 
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Pitkärakenteisuus, virheettömyys ja sanavalinnat ovat työhakemuksessa (KN1) piirteitä, 

joihin yhdeksäsluokkalaiset erityisesti kiinnittävät huomionsa. Myös kalastuslain (KN3) 

sanasto herättää yhdeksäsluokkalaisten huomion, ja esimerkiksi Veikan mukaan näyt-

teessä on käytetty fiksuja sanoja. Eveliinan mukaan taas näytteessä on vaikeita sanoja, 

ja Juulia pitää niitä oikeanlaisina. Vaikka yhdeksäsluokkalaisten käyttämät nimitykset 

vaihtelevat, ovat ryhmien esimerkit kuitenkin samanlaisia, ja ryhmät nostavat näytteen 

sanastosta esiin esimerkiksi ilmauksen kalataloudelliset näkökohdat sekä adverbin jär-

kiperäisesti. Vaikka yhdeksäsluokkalaiset kuvaavat tekemiään huomioita eri tavoin, on 

työhakemuksen (KN1) ihmisläheisyydelle sekä kalastuslain (KN3) esimerkeille yhteistä 

käsitteiden abstraktius. Vesa Heikkinen ja Harri Mantila kuvaavat teoksessaan Kielem-

me kohtalo (2011: 173-175) kielen abstrahoitumisen lisääntyneen ja lisääntyvän jatku-

vasti suomen kielessä. Yhtäältä he pitävät sitä kielen luonnollisena kehityksenä mutta 

toisaalta esittävät abstrahoitumisen olevan mahdollinen uhka yleiskielen toimivuudelle 

ja ymmärrettävyydelle. Onhan kielenhuollon yksi perusnäkemyksistä kielen viestinnäl-

lisyys, jonka mukaan kielen tulisi olla täsmällistä ja helposti ymmärrettävää (Noreen 

1888: 15; Sajavaara 1980: 62-63). Myös yhdeksäsluokkalaiset tuntuvat kiinnittäneen 

huomiota kielen abstrahoitumiseen. Kalastuslaki (KN3) on esimerkki abstraktista byro-

kratiakielestä, ja vaikka sen sanasto on oppilaiden mielestä vaikeaa, on se kuitenkin 

myös oikeanlaista ja fiksua. Yhdeksäsluokkalaisten käyttämien kuvailuiden yleissävy 

on siis varsin positiivinen toisin kuin Heikkisellä ja Mantilalla (2011: 173-174), jotka 

kuvaavat teoksessaan vastaavaa kieltä humoristisesti yleishölynpölyksi ja puppukieleksi. 

 

Kielestä käydyssä arkikeskustelussa ja toisaalta myös akateemisessa kielentutkimukses-

sa on jo pitkään ollut nähtävissä voimakas vastakkainasettelu ja kontrasti vakaan, sys-

temaattisen ja arvokkaan kirjakielen sekä huolimattoman ja jäsentymättömän puhekie-

len välillä. Myös yhdeksäsluokkalaisten keskustelussa on selvästi nähtävissä tämä kirja-

kielen vinouma (written language bias), jossa oppilaat mieltävät kirjakieleksi määritte-

lemänsä kalastuslain (KN3) abstraktin sanaston oikeanlaiseksi. (Linell 2005: 11-12, 30; 

Voutilainen 2016: 124-125.) Erityisen huomattavaksi vinouman tekee se, että yhdek-

säsluokkalaiset liittävät juuri kalastuslaissa käytetyn rekisterin kaikista näytteistä voi-

makkaimmin koulumaailmaan, jonka rooli standardikielen opetuksessa ja siihen liitty-

vien käsitteiden levittämisessä on merkittävä. (Piippo 2016: 41-42.) Jokaisessa kalas-

tuslain kieleen liittyvässä keskustelussa oppilaat mainitsevatkin kyseisen rekisterin kuu-
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luvan juuri oppikirjoihin, esseisiin tai muuten koulussa käytettävään kieleen. Oppilaiden 

käyttämä ensimmäisen tason metakieli ilmentääkin tässä yhteydessä niitä asenteita, jot-

ka vaikuttavat kielenkäytön ja eri rekistereiden arvostuksen taustalla. Näin ensimmäisen 

tason metakieli paljastaa samalla myös toisen tason metakieltä.  

 

Sen lisäksi, että yhdeksäsluokkalaiset kertovat, mitä sanoja kirjakieleksi mainituissa 

esimerkkinäytteissä on, he pohtivat myös sitä, mitä sanoja kirjakielessä ei ole. Aleksin 

mainitsema omg on lyhenteen lisäksi myös esimerkki lainasanasta, joita ei K-ryhmän 

mukaan kirjakielessä ole. Seuraavassa työhakemusta (KN1) koskevasta keskustelusta 

poimitussa esimerkissä (11) Kerttu mainitsee myös esimerkin lainasanasta: 

 

Esimerkki 11. 
Kerttu: -- en tykkään niistä lainatuista (.) mitkä himasanoista sum muista 

semmosista (.) että nää on tämmöstä suomeŋ kieltä -- 
 

Esimerkissä 11 Kerttu pitää himasanoja esimerkkinä lainasanasta. Kielitoimiston sana-

kirjan mukaan hima on slangisana, jonka merkitys on ’koti’ (KS 2014 s.v. hima). Nyky-

suomen sanakirjassa 5 (uudis- ja slangisanat sekä lyhenteet ja ulkomaiden paikannimet) 

slangimerkitystä ei ilmaista, mutta saman merkityksen yhteydessä on lisäys ”vrt. ruots. 

hem” (Karttunen & Vesikansa 1980 s.v. hima). Himan pohjana on siis ruotsinkielinen 

sana, mutta kyseessä ei ole mikään uusi laina, vaan hima on kuulunut stadin slangiin jo 

sen syntyvaiheista eli 1890-luvulta lähtien (Paunonen 2000: 17, s.v. hima). Vaikka 

Kerttu mainitsee himan esimerkkinä lainasanasta, on vaikea tietää, tarkoittaako hän to-

della sitä, etteivät juuri lainasanat ja varsinkaan vanhat lainasanat kuulu kirjakieleen. 

Todellisuudessa lainasanat ovat osa kaikenikäisiä sanakerrostumia, ja vanhimmat lai-

noina pidetyt sanat, kuten nimi ja vesi, ovat kuuluneet jo kantauraliin ja todennäköisesti 

lainautuneet siihen indoeurooppalaisesta kantakielestä (Häkkinen 2004: 13, s.v. nimi, 

vesi). Oletettavasti Kerttu hyväksyisi suomen kieleen myös esimerkiksi himan kanssa 

samanaikaisesti ruotsista suomeen lainautuneen sanan tekniikka tai uudemman englan-

nista lainautuneen sanan ralli (’autokilpailu’) aikaisemmista lainakerrostumista puhu-

mattakaan (Häkkinen 2004: 15, s.v. tekniikka, ralli). 

 

Koska suuri osa suomen kielen sanavartaloista on alkuperältään lainaa ja suurin osa 

lainasanoista on sopeutettu suomen kielen äännerakenteeseen, ei Kerttu voi todellisuu-

dessa tarkoittaa toteamuksellaan sitä, etteivät lainasanat kuulu suomen kieleen (Häkki-
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nen 2004: 15-16). Kerttu voikin lainasanoilla tarkoittaa ennemmin himan ja muun vas-

taavanlaisen slangisanaston sopimattomuutta kirjakieleen. Jotain erityisen vierasta juuri 

himasanoissa selvästi on, koska Kertun mukaan kyse ei ole lainkaan suomen kielestä. 

Luultavasti Kerttu ei kuitenkaan pidä lainaamista slangin synonyyminä, koska K-ryhmä 

mainitsee erikseen myös slangisanat ja niiden kuulumattomuuden työhakemuksen 

(KN1) kielen kaltaiseen kirjakieleen. Voiko olla mahdollista, että lainatut himasanat 

ovat ilmauksia, jotka eivät kuuluu mihinkään Kertun käyttämään rekisteriin? Vaikka 

Kerttu voisikin käyttää slangisanoja sellaisessa tilanteessa, jossa kielen ei tarvitse olla 

kirjakieltä, on mahdollista, että lainatut himasanat edustavat Kertulle sanastoa, joka ei 

kuulu hänen käyttämäänsä kieleen missään tilanteessa. 

 

Lainasanojen lisäksi yhdeksäsluokkalaisten mielestä kirjakieleen eivät kuulu slangi- ja 

murresanat tai omat sanat. Syy tähän tulee esille seuraavassa esimerkissä (12), jossa L-

ryhmä keskustelee työhakemuksesta (KN1): 

 

Esimerkki 12. 
Linda: koska sitä kaikki ymmärtää. 
Lumi: ja ku om murre-eroja niim paljon ni eihän esimerkiksi tamperelai-

set ei varmasti’ ’ymmärtäis meijjäm murteesta mittääj jos me alet-
tas kirjottaa omalla murteella. 

 

Edellisessä esimerkissä Linda ja Lumi toteavat, että kaikki ymmärtävät työhakemuksen 

kielen kaltaista kirjakieltä, koska se ei ole murteella kirjoitettu. Myös muut ryhmät esit-

tävät kirjakielen olevan ymmärrettävää juuri siksi, ettei siinä ole murre- tai slangisanas-

toa, eikä sitä ole kirjoitettu puhekielellä. 

 

Olen edellä esitellyt sitä, millaiseksi yhdeksäsluokkalaiset kuvaavat kirjakielen. Ymmär-

rettävyys ja oikeakielisyys nousevat keskusteluissa erityisesti esille kirjakielen peruspiir-

teinä. Toisaalta oppilaat ovat löytäneet näytteistä myös kohtia, jotka syystä tai toisesta 

herättävät heidän huomionsa päinvastaisessa mielessä. Esimerkiksi Mintun mukaan 

joku asia työhakemuksen (KN1) tekstissä on silleen hassu ja Olgan mukaan jokin teks-

tissä kuulostaa oudolta. Myös S-ryhmä kiinnittää työhakemuksen (KN1) kieleen huo-

miota esimerkissä 13. 

 

Esimerkki 13. 	
Simo: -- toi aiemmin olen ollut kaupanalalla töissä kassalla. 
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Salla: joteŋkin nää sama- sanajärjestys on joteŋkit tosi outo.  
Simo: tai sittes siihep pittäis vaaj joteŋki.	
Sonja: tai sit tää on tosi kirjakieltä ehkä --.  
 

Sekä Olga että Salla käyttävät adjektiivia outo työhakemuksen (KN1) kielen yhteydes-

sä. Salla tuo oudon sanajärjestyksen esiin Simon mainitseman tekstikatkelman ”aiem-

min olen ollut kaupanalalla töissä kassalla” jälkeen. Salla kiinnittää mahdollisesti huo-

miota lauseen paikan adverbiaalien järjestykseen kaupanalalla töissä kassalla. Vaikka 

saman merkitysryhmän adverbiaalien järjestys lauseessa on yleensä melko vapaa, voi-

daan adverbiaalia töissä pitää tässä yhteydessä olla-verbin laajennuksena, josta muodos-

tuu yhdessä olla-verbin kanssa työskennellä-verbiä vastaava idiomi olla töissä (VISK 

2008: § 454, 964). Juuri töissä saattaa herättää sanajärjestyksessä Sallan huomion, kos-

ka se ei sijaitse lauseessa suoraan olla-verbin jälkeen. Sekä S-ryhmä että O-ryhmä käyt-

tävät adjektiivin outo yhteydessä myös nimitystä tosi kirjakieli. Etenkin S-ryhmän kes-

kustelun perusteella vaikuttaa siltä, että joko sanajärjestys on outo tai kyseessä on tosi 

kirjakieli. Ehkä S-ryhmä kokee oudon sanajärjestyksen myös vääräksi, mutta ei ehkä 

uskalla tuoda moista arviota esiin. Siksi he antavat outouden vaihtoehdoksi määritelmän 

tosi kirjakieli - kieli on niin kirjakielistä, että se tuntuu vieraalta. 

 

Myös T-ryhmän mielestä työhakemuksen (KN1) kielessä on jotain outoa, ja aiheesta 

syntyy jopa pieni kina poikien välille esimerkissä 14: 

 

Esimerkki 14. 
Tero: -- tuo kaupanalalla (.) kuulostaa joteŋki’ ’oudolta sanalta. 
Taneli: #1 se’ ’o’ ’aika hienostik kirjotettu. # 
Teemu: #2 -- tää pitäs kirjottaa yhteen. # 
Taneli: sehä oŋ kirjotettu’ ’yhteen. 
Teemu: sitä ei pitäisi kirjottaa. 
Taneli: siin ei oov virheitä. 
-- 
Taneli:  -- se on (.) sellasel- heŋkilöŋ kirjottama joka ei teev virheitä. 

 

Esimerkissä 14 Tero, Taneli ja Teemu eivät ainoastaan pohdi, mikä työhakemuksessa 

on outoa, vaan Teemulle ja Tanelille syntyy kiista siitä, pitäisikö kaupanalalla kirjoittaa 

yhteen vai ei. Genetiivialkuisten yhdyssanojen yhteen tai erilleen kirjoittamisen ratkai-

seminen onkin usein vaikeampaa kuin nominatiivialkuisten yhdyssanojen yhteydessä, 

eikä selkeää oikeaa ratkaisua välttämättä aina ole (Iisa, Oittinen & Piehl 2006: 144; 

Kankaanpää ym. 2008: 248). Kielitoimiston neuvontapuhelimen mukaan sekä yhteen 
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että erikseen kirjoittaminen ovat kyseisessä esimerkissä mahdollisia, vaikka yhteen kir-

joittaminen on suositellumpaa (Moilanen 2016). Esimerkkinäytteen kirjoittaja onkin 

tulkinnut kyseessä olevan yhdyssanan, vaikka ainakin Google-haun perustella erikseen 

kirjoittaminen vaikuttaa olevan yleisempää.  

 

Vaikka kaupanalan kirjoitusasu on monitulkintainen ja Taneli ja Teemu ovat molemmat 

oikeassa omassa väitteessään, on mahdollista, ettei Tanelin mielipide työhakemuksen 

virheettömyydestä liity pelkästään genetiivialkuisiin yhdyssanoihin. Taneli toteaa vielä 

myöhemmin keskustelussa, että työhakemuksen on kirjoittanut henkilö, joka ei tee vir-

heitä. Maallikot hahmottavat tyypillisesti kirjakielen jonkinlaisena virheettömänä ideaa-

lina, jonka huonompia versioita muut rekisterit edustavat. Ylipäätään arvottavuus on 

tyypillistä maallikoiden kielikäsityksille, kuten tässäkin tapauksessa. (Preston 2002: 

62-64; Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2008: 225-226.) Mielestäni samasta asiasta 

on kyse myös Tanelin ja Teemun väittelyssä. Taneli on tekstilajin ja rekisterin perus-

teella valmiiksi asennoitunut kirjakieleksi nimetyn työhakemuksen (KN1) kielen olevan 

virheetöntä. Hänen taustaoletuksensa eli presuppositionsa siis on, että kirjakieli on aina 

virheetöntä. Tässä on nähtävissä samankaltainen asettelu kuin O- ja S-ryhmän keskuste-

luissa, vaikka T-ryhmä ei nimeäkään oudolta kuulostavaa kieltä tosi kirjakieleksi. Kai-

kissa keskusteluissa tulee kuitenkin esiin myös kalastuslain (KN3) yhteydessä mainit-

semani kirjakielen vinouma: työhakemuksen (KN1) kirjakieli on muihin kielimuotoihin 

nähden virheetöntä ja ihanteellista. Taneli vie ajatuksen vielä pidemmälle eikä liitä vir-

heettömyyttä pelkästään kieleen vaan myös kielenkäyttäjään. Maallikoille onkin tyypil-

listä liittää kieli ja puhuja kiinteästi toisiinsa (Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2008: 

226). 

 

 

4.1.2. Kirjakielen kuvailu 

 

Olen edellisessä luvussa eritellyt, millaisia yhteisiä kielenpiirteitä yhdeksäsluokkalaiset 

nostavat esiin kirjakielenä pitämistään näytteistä. Tässä luvussa esittelen, miten oppilaat 

kuvailevat kirjakielenä pitämäänsä kieltä. Oppilaat kuvailevat kirjakieltä pääasiassa 

erilaisilla adjektiiveilla, mutta mukana on myös adverbeja sekä pidempiä ilmauksia. 

Olen koonnut yhdeksäsluokkalaisten käyttämät kuvailevat ilmaukset Wordle-pilveen 

(Kuvio 1), jossa ilmauksen koko kuvastaa sitä, kuinka paljon yhdeksäsluokkalaiset ovat 
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kyseistä ilmausta käyttäneet. Pienimmällä merkityistä sanoista on keskusteluissa vain 

yksi maininta, kun taas suurimpana näkyvä asiallinen toistuu oppilaiden keskusteluissa 

yhteensä 58 kertaa eri muodoissa. 

 
KUVIO 1. Yhdeksäsluokkalaisten käyttämät ilmaukset, joilla he kuvaavat kirjakieltä. 

Kuvio on nähtävillä suurempana liitteessä 3. 

 

Kuviosta 1 on mahdollista nähdä, miten yhdeksäsluokkalaiset kuvailevat kirjakieltä ja 

miten usein eri ilmaukset toistuvat heidän keskusteluissaan. Suurimmaksi osaksi käyte-

tyt ilmaukset ovat adjektiiveja, mutta mukana on myös esimerkiksi sti-päätteisiä adver-

beja sekä yksittäisiä substantiiveja. Wordle-pilvessä olen kuitenkin muokannut eri sana-

luokkien ilmaukset adjektiiveiksi, jotta niitä on helpompi vertailla keskenään (esim. 

selvästi > selvä). Samasta syystä olen myös palauttanut kaikki adjektiivien vertailu-

muodot perusmuodoiksi, vaikka todellisuudessa keskusteluissa esiintyy myös jonkin 

verran komparatiivia, kun oppilaat vertailevat näytteitä keskenään (esim. Kerttu: tuo oli 

jo heti paljon asiallisempi > asiallinen). 

 

Kaikkein eniten yhdeksäsluokkalaisten keskustelussa toistuvat adjektiivit asiallinen, 

virallinen, selkeä ja selvä, joilla he kuvailevat työhakemuksen (KN1), kouluaineen 

(KN2), kalastuslain (KN3) sekä nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelun (ÄN2) 

kieltä. Nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelun kielen asiallisuus ja virallisuus ei 

kuitenkaan ole oppilaiden mielestä aivan yhtä varauksetonta kuin työhakemuksen tai 

kalastuslain, vaan sen kieli on puoliasiallista, vähän virallista tai asiallisempaa kuin 

edellisen näytteen eli oululaistyttöjen keskustelun (ÄN1) kieli. Näyte ei olekaan oppi-

laiden mielestä pelkästään kirjakieltä, vaan kirjakielimäistä (esimerkki 15). Myöskään 

kouluaineen (KN2) kieli ei ole oppilaiden mukaan aivan yhtä virallista tai asiallista 
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kuin edellisen näytteen eli työhakemuksen (KN1) kieli, mutta virallisempaa kuin puhe-

kieli (esimerkki 16). 

 

Esimerkki 15. 
Veikka: -- se (.) puhu melkeen niiŋkuk kirja- tain niiŋkuv vähän niiŋkuk kir-

jakielen (.) taik kirjakielimäistä. 
 

Esimerkki 16. 
Lumi: on tää vähä enemmäv virallista kup puhekkieli. 

 

Veikan mukaan (esimerkki 15) nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelu (ÄN2) ei 

ole kirjakieltä, vaan vähän niinku kirjakieltä tai kirjakielimäistä. Lumin mukaan (esi-

merkki 16) taas kouluaineen (KN2) kieli on enemmän virallista kuin puhekieli. Adjek-

tiiveja asiallinen ja virallinen ei ole käytetty näiden näytteiden yhteydessä yhtä paljon 

kuin muiden asialliseksi ja viralliseksi nimettyjen näytteiden (KN1 ja KN3). Tässä yh-

teydessä en vielä perehdy tarkemmin siihen, miksi haastattelun (ÄN2) ja kouluaineen 

(KN2) kieli ei ole yhtä selkeästi kirjakieltä kuin muiden näytteiden, vaan palaan asiaan 

tarkemmin luvuissa 5.1. ja 5.3., joissa pohdin vielä erikseen kumpaakin esimerkkinäy-

tettä. 

 

Työhakemuksen ja kalastuslain (KN1 ja KN3) yhteydessä asiallisuus ja virallisuus 

esiintyvät melko samankaltaisissa yhteyksissä. Esimerkiksi K-ryhmässä asiallisuus on 

ensimmäinen piirre, joka nousee ryhmän keskusteluissa esiin (esimerkki 17). Työhake-

muksen (KN1) kielestä adjektiiveja käytetään kuitenkin eniten, ja työhakemuksen 

(KN1) adjektiivien yhteydessä esiintyy myös vahvistussanoja, kuten adverbi tosi tai 

intensiteettipartikkeli oikein, kuten esimerkissä 18.  

 

Esimerkki 17. 
H-M: kuka teijäm mielestä vois kirjottaa näi. 
Katja: noo joku joka -- missä pittää kirjottaaj joteŋki’ ’asiallisesti (.) että 

pitää olla tämmönen asiallinen tyyli. 
 

Esimerkki 18. 
Krista: mum mielestä tommone’ ’on oikee asiallista--. 

 

Katjan mukaan työhakemuksen (KN1) rekisteri sopii kaikkiin tilanteisiin, joissa vaadi-

taan asiallista kieltä. Myöhemmin hän vielä nimeää työhakemuksen (KN1) tyylin ole-

van asiallinen. Myös muiden ryhmien kommentit ovat hyvin samankaltaisia kuin Kat-
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jan. Asiallisen kanssa synonyymisesti oppilaat käyttävät myös adjektiivia virallinen, 

kuten esimerkissä 19: 

 

Esimerkki 19. 
Venla: aika tommosta niiŋkun virallista kieltä -- semmosta kirjakielen (.) 

että eŋ käyttäs puhekkielessä tämmöstä --. 
 

Esimerkissä 19 Venla kuvaa työhakemuksen (KN1) kielen olevan virallista ja nimeää 

kielen samalla kirjakieleksi. Lisäksi hän täydentää vielä, ettei vastaava kieli sopisi aina-

kaan hänen omaan puhekieleensä. Sekä virallinen että asiallinen ovatkin adjektiiveja, 

joilla yhdeksäsluokkalaiset kuvaavat sitä, ettei kyseinen kieli ole puhekieltä tai murret-

ta. Myös perustelut kielen asiallisuudelle ovat hyvin samankaltaisia kuin perustelut sil-

le, miksi näytteen kieli on kirjakieltä (ks. edellinen luku). Asiallisuutta voidaan myös 

perustella kirjakielisyydellä, kuten esimerkissä 20: 

 

Esimerkki 20. 
H-M:  -- mikä siinä on asiallista. 
Moona: -- musta tuntuu vaa se että ku -- se ei käytän nuita niitä sitä mur-

retta -- vaa se puhhuu tollee, 
Martta: niiŋkuk kirjakielellä. 

 

Esimerkissä 20 Moona perustelee, että kieli on asiallista, koska se ei ole murretta. 

Martta täydentää vielä, että näytteen kieli on juuri kirjakieltä ja siis siksi asiallista. Sa-

nat asiallinen, virallinen ja kirjakieli vaikuttaisivat siis liittyvän hyvin kiinteästi toisiin-

sa yhdeksäsluokkalaisten ajatuksissa. Saman ovat myös Mielikäinen ja Palander 

(2014a) havainneet omassa tutkimuksessaan. Kansanlingvistisen sanakirjan (Mielikäi-

nen & Palander 2014a) määrittely adjektiiville asiallinen on ’neutraalista, murteetto-

masta kielenkäytöstä’. Myös asiallisuuden selityksessä käytetty ja etenkin murteetto-

maan puhekieleen liittyvä neutraali esiintyy omassa aineistossani muutaman kerran 

kalastuslain (KN3) ja haastattelun (ÄN2) yhteydessä. Vastaavasti taas adjektiivin viral-

linen merkitys sanakirjassa on ’yleiskielestä ja eri tilanteiden kielenkäytöstä -- vrt. asial-

linen’. (Mielikäinen & Palander 2014a s.v. asiallinen, neutraali, virallinen.) Yhdeksäs-

luokkalaisten eri rekistereistä käyttämä metakieli vaikuttaa siis vahvistavan Mielikäisen 

ja Palanderin (2014a) murteista käytetystä metakielestä tekemiä havaintoja. 
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Asiallisen ja virallisen lisäksi yhdeksäsluokkalaiset nimeävät työhakemuksen (KN1), 

kalastuslain (KN3) ja nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelun (ÄN2) kielen sel-

keäksi ja selväksi. Myös kouluaineen (KN2) yhteydessä selkeys ja selvyys mainitaan 

muutaman kerran. Kansanlingvistisessä sanakirjassa selkeä ja selvä liitetään asiallisen 

ja virallisen tavoin yleis- ja kirjakieleen sekä neutraaliin puhekieleen. Selkeä määritel-

lään sanoilla ’selvä, tunnistettava, ymmärrettävä, yksinkertainen’ (Mielikäinen & Pa-

lander 2014a s.v. selkeä, selvä). Myös yksinkertainen ja ei-monimutkainen esiintyvät 

aineistossani työhakemuksen kielen kuvailussa. Esimerkissä 21 Emma perustelee, miksi 

työhakemuksen (KN1) kieli on hänen mielestään selkeää ja yksinkertaista: 

 

Esimerkki 21. 
Emma: -- se kertoo sillee (.) selvästi’ ’että se ei käytäk kauheena mittääl 

lyhenteitä tais sillee -- kertoo tolleen (.) niiŋkös selkeestij ja yksin-
kertasesti. 

 

Emman mielestä työhakemuksen kieli on yksinkertaista, koska siinä ei käytetä lyhentei-

tä. Lyhenteiden puute onkin edellisessä luvussa yksi perustelu kielen kirjakielisyydelle. 

 

Informanttieni mielestä etenkin työhakemuksen (KN1) kieli on sivistynyttä tai sivistyk-

sellistä. Oonan mukaan kielessä käytetään sivistyneitä sanoja, kun taas J-ryhmän kes-

kusteluissa sivistyneisyys liittyy enemmänkin kielen käyttäjään: 

 
Esimerkki 22. 
Jutta: -- se kertoo paljo ihmisestä jossei osaak kirjottaa tollei. 
H-M: mitä se kertoo. 
Jutta: se ei joo mikä se sana o koulutettut tai joteŋki, 
Jaakko: sivistynyt. 

 

Kirjakielen vinouma tulee esiin myös edellisessä esimerkissä 22, jossa Jutan ja Jaakon 

mukaan ihminen ei ole koulutettu tai sivistynyt, jos hän ei osaa käyttää kirjakieltä.  Täl-

laisen ideologisen ajattelun taustalla on opetuksen pitkä ja keskeinen rooli juuri kirjakie-

len välittäjänä. Koska kirjoitustaito ei aina ole ollut kaikkien saatavilla oleva perusoi-

keus, on kirjakielen taitaminen varsinkin ennen tuonut käyttäjälleen arvostusta ja status-

ta, mikä näkyy edelleen kielenkäyttäjien asenteissa esimerkiksi tässä J-ryhmän keskus-

telussa. (Piippo & Vaattovaara 2016: 218.) Työhakemuksen (KN1) kirjoittajan lisäksi 

myös nuorisovaltuuston puheenjohtaja puhuu Santerin mukaan vähän sivistyneemmin. 

Sivistyneen kanssa lähekkäisiä ilmauksia omassa aineistossani ovat myös huoliteltu ja 
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asiantuntijamainen sekä fiksusti kirjoitettu, joista kansanlingvistinen sanakirja tunnistaa 

ainoastaan huolitellun ja määrittelee sen käytön liittyvän esimerkiksi virallisiin tilantei-

siin, jollaisena yhdeksäsluokkalaiset pitävät esimerkiksi työnhakutilannetta (Mielikäi-

nen & Palander 2014a s.v. huoliteltu). Myös näissä kuvailuissa oppilaat tuovat samalla 

esiin toisen tason metakieltä ja paljastavat kieliyhteisölle yhteisiä asenteita ja uskomuk-

sia, jotka vaikuttavat ensimmäisen tason metakielen valintoihin. Nämä asenteet eivät 

yhdeksäsluokkalaisten keskusteluissa liity pelkästään kirjakieleen ja sen arvostukseen, 

vaan osansa arvostelusta saa myös kielenkäyttäjä. Standardikielen sujuvasti hallitseva 

kielenkäyttäjä on edelleen koulutettu ja sivistynyt, vaikkei kyseisen kielimuodon hallit-

semisesta välttämättä seuraa esimerkiksi kyky kommunikoida eri tilanteissa eikä stan-

dardikieli todellisuudessa ole välttämättä kaikkiin tilanteisiin sopiva yleistajuinen tai 

etenkään neutraali rekisteri (esim. Lehtonen 2015: 213-224; Piippo & Vaattovaara 

2016: 209-221). Maallikoiden metakielelle onkin tyypillistä, ettei kieltä ja sen käyttäjää 

välttämättä eroteta, vaan esimerkiksi kielen ärsyttävyys saattaa liittyä enemmänkin kie-

lenkäyttäjään kuin hänen käyttämäänsä kieleen (Mielikäinen & Palander 2014b: 80). 

Kielen ja kielenkäyttäjän sekoittumisesta kertoo myös esimerkiksi se, että Suomen hei-

mostereotypioihin liitetyt mielikuvat lupsakoista savolaisista ja vilkkaista karjalaisista 

näkyvät myös kyseisistä murteista käytetyssä metakielessä, jolloin Savon murre saate-

taan kuvata lupsakaksi ja karjalan murre vilkkaaksi (Mielikäinen & Palander 2014 b: 

104). On siis varsin luonnollista, että myös yhdeksäsluokkalaiset kuvailevat kirjakieltä 

kuvailleessaan samalla myös kielenkäyttäjää. 

 

Yhdeksäsluokkalaisten mielestä kirjakieli on myös johdonmukaista, järkevää ja helposti 

ymmärrettävää. Kirjakieltä ymmärtävät oppilaiden mukaan myös esimerkiksi opettajat 

ja vanhemmat ihmiset. Etenkin kalastuslain (KN3) yhteydessä oppilaiden mielipiteissä 

on kuitenkin ristiriita. Yhtäältä he kuvaavat sen abstraktia sanastoa esimerkiksi vaikeak-

si (ks. edellinen luku) ja kieltä hankalalukuiseksi (esimerkki 23), mutta toisaalta taas 

kieli on selkeää ja sitä on helppo ymmärtää (esimerkki 24):  

 

Esimerkki 23. 
Elisa:  -- tässä on tavallaan niiŋkö (.) vähän silleen haŋkalalukusempi 

teksti. 
 

Esimerkki 24. 
Krista: helppo ymmärtääj ja helppo lukea. 
-- 
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Kerttu: -- hyvin selkeää kieltä. 
 

Esimerkissä 24 Krista kuvaa vaikeanakin pidettyä kalastuslain (KN3) abstraktia kieltä 

hyvin selkeäksi. Onko mahdollista, että oppilaiden mielipiteisiin vaikuttaa presupposi-

tio, jonka mukaan kirjakielen kuuluu olla helposti ymmärrettävää? Tällöin kirjakielenä 

pidetty näyte nimetään selkeäksi ja ymmärrettäväksi, vaikka se olisi todellisuudessa 

kaikkea muuta. Toki on mahdollista, että kieltä on K-ryhmän mielestä aidosti helppo 

ymmärtää ja helppo lukea, vaikka Eveliina pitää kieltä on hankalalukuisena. Toisaalta 

yhdeksäsluokkalaiset eivät ole kaikessa muussakaan yhtä mieltä kielestä, ja mielipiteet 

kirjakielestä vaihtelevat kauniista tylsään (KN1) ja yksityiskohtaisesta lyhyeen ja yti-

mekkääseen (KN3). Kieli onkin asia, joka herättää käyttäjissään yleensä monenlaisia 

tunteita ihastuksesta vihastukseen ja puhuttaa kielenkäyttäjiä niin lehtien palstoilla kuin 

sosiaalisessa mediassakin (Piippo 2016: 23). Yhdeksäsluokkalaiset eivät ole tästä poik-

keus, vaan etenkin kirjakieltä kuvailevat subjektiivisesti arvottavat asenneadjektiivit 

ovat erilaisia eri ryhmien keskusteluissa (VISK 2008: § 605). 

 

 

4.2. Puhekieli 

 

Jopa kirjakieltä enemmän yhdeksäsluokkalaiset käyttävät keskusteluissaan kielen nimi-

tystä puhekieli. Kirjakielen ja puhekielen voidaankin yhdessä ajatella kattavan perintei-

sen rekisterimääritelmän, jonka mukaan kieli muodostuu kahdesta eri standardista: vi-

rallisesta ja epävirallisesta (Itkonen 1972: 380; Karlsson 1975: 53-55). Tässä luvussa 

tarkastelen sitä, mitkä näytteet yhdeksäsluokkalaiset ovat nimenneet puhekieleksi, mil-

laisia yhteisiä piirteitä yhdeksäsluokkalaiset nostavat esiin puhekielisistä näytteistä ja 

miten oppilaat kuvaavat puhekieleksi nimeämäänsä kieltä. Käsittelen luvun lopussa 

myös ne rekisterit, joita yhdeksäsluokkalaiset nimeävät murteeksi, slangiksi, nuorten 

kieleksi tai lissukieleksi. Omassa aineistossani on Mielikäisen ja Palanderin tavoin sel-

västi nähtävillä kahtiajako kirjakieleen ja puhekieleen, ja murre, slangi, nuorten kieli ja 

lissukieli hahmottuvat enemmänkin puhekielen alarekistereiksi tai täydennyksiksi kuin 

selvästi erillisiksi rekistereiksi (Mielikäinen & Palander 2014b: 39-40). 

 

Oppilaat ovat nimenneet puhekieleksi erityisesti Demi.fi-keskustelupalstan (KN4), jon-

ka on nimennyt puhekieleksi yhdeksän kymmenestä ryhmästä. Ainoastaan L-ryhmä ei 
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mainitse näytteen yhteydessä puhekieltä, mutta Liisi toteaa, että kyseisen rekisterin kal-

taista kieltä tarvitaan, koska kirjakielellä ei jaksa puhua. Vaikka kyseessä on kirjoitettu 

teksti, voi Liisin puheenvuorosta havaita, että hän yhdistää kyseisen rekisterin puhee-

seen ja toisaalta asettaa sen vastakkain kirjakielen kanssa. On siis hyvin mahdollista, 

että myös L-ryhmä olisi nimennyt keskustelupalstan rekisterin puhekieleksi, jos olisin 

erikseen vaatinut heitä nimeämään tekstinäytteen rekisterin. Keskustelupalstan lisäksi 

oppilaat nimeävät puhekieleksi nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelun (ÄN2, 

seitsemän ryhmää) ja oululaistyttöjen keskustelun (ÄN1, viisi ryhmää). Lisäksi koulu-

aineen (KN2) yhteydessä puhekielen mainitsee kaksi ryhmää ja kalastuslain (KN3) yksi 

ryhmä. Ainoastaan kaikkein kirjakielisimpänä pidetty työhakemus (KN1) sekä lukupu-

hunta (ÄN3) jäävät kokonaan ilman mainintaa puhekielisyydestä. Myös murteeksi, 

slangiksi, nuorten kieleksi ja lissukieleksi on nimetty pääasiassa samat näytteet kuin 

puhekieleksikin, mutta mainintoja on vähemmän. Näytteet eri rekistereiksi maininneiden 

ryhmien määrät on esitetty taulukossa 2. 

 

TAULUKKO 2. Esimerkkinäytteen puhekieleksi, murteeksi, slangiksi, nuorten kieleksi 

ja lissukieleksi tai tyttöjen kieleksi nimenneiden ryhmien määrät (ryhmiä yhteensä 10). 

Eniten tietyn rekisterin mainintoja saanut näyte on lihavoitu. 

 keskustelupalsta 
(KN4) 

oululaistyttöjen 
keskustelu 
(ÄN 1) 

nuorisovaltuuston 
puheenjohtajan 
haastattelu (ÄN2) 

kouluaine 
(KN2) 

puhekieli 9 5 7 2 

murre 2 4 1 1 

slangi 1 2 1 - 

nuorten kieli 5 5 2 - 

lissukieli tai 
tyttöjen kieli 

1 3 - - 

 

Taulukosta 2 voi nähdä, että yhdeksäsluokkalaisten mielestä etenkin keskustelupalstan 

(KN4) ja oululaistyttöjen keskustelun (ÄN1) kielet edustavat sekä puhekieltä että nuor-

ten kieltä, murretta, slangia ja tyttöjen kieltä. Mielenkiintoista on, että kirjoitettu kieli-

muoto eli keskustelupalsta on mainittu puhekieleksi kaikkein useimmin. Yhdeksäsluok-

kalaisille tällainen jako tuntuu olevan täysin luonteva, vaikka kenttähavaintojeni mu-

kaan asia ei kaikissa ikäluokissa ole yhtä selkeä eikä kirjoitettua kielimuotoa hyväksytä 

osaksi puhekieltä. Myös esimerkiksi Ilmari Vauras (2008: 210) on kokenut tarpeellisek-
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si erottaa puhuttua kieltä muistuttavan kirjoitetun kielen erikseen puhekieli-kirjakieli-

jaosta ja käyttää siitä termiä verkkosuomi. Esimerkiksi L-ryhmän keskustelusta esimer-

kissä 25 voi kuitenkin huomata, että oppilaat mieltävät sekä kirjoitetun keskustelupals-

tan (KN4) että puhutun keskustelun (ÄN1) kielet hyvin samankaltaisiksi, ja Liisi puhuu 

edelleen keskustelupalstasta (KN4), kun muut puhuvat jo keskustelusta (ÄN1). 

 

Esimerkki 25. 
Leo: Liisi (.) Liisi sää puhut tosta lapusta [= KN4] vaikka me puhuttas 

tästä äänitteestä [= ÄN1].  
Linda: nii (.) älä puhus siitä lapusta.  
H-M: -- oliks toi äänites samaŋkaltasta kut toi lapun.  
Lumi: on.  
Leo: #1 ei. #  
Liisi: #2 joo # (.) siks mä puhuŋkis siitä lapusta. 

 

Edellä esittelemäni taulukko (1) ja esimerkki (25) tuovat hyvin esiin sen, ettei puhekiel-

tä, murretta, slangia, nuorten kieltä ja lissukieltä voi täysin erotella selkeästi eri rekiste-

reikseen, vaan ne limittyvät toisiinsa. Siksi myös oppilaiden eri rekistereiden mainitse-

misen yhteydessä käyttämä metakieli on hyvin samankaltaista. Seuraavassa luvussa 

käsittelen niitä piirteitä, jotka yhdistävät etenkin puhekielenä pidettyjä näytteitä ja tois-

tuvat useamman ryhmän keskustelussa. Myöhemmin tarkastelen vielä erikseen niitä 

piirteitä, jotka ovat leimallisia erityisesti jollekin puhekielen alarekisterille. 

 

 
4.2.1. Puhekielen piirteet 

 

Olen jo kirjakielen yhteydessä tuonut esiin, etteivät lyhenteet sovi yhdeksäsluokkalais-

ten mielestä kirjakieleen. Juuri lyhentely ja lyhenteleminen ovatkin oppilaiden mielestä 

puhekielen tyypillisin piirre. He eivät tällä kuitenkaan tarkoita esimerkiksi Kielitoimis-

ton sanakirjan mainitsemia lyhenteitä, vaan oikeastaan mitä tahansa sananmuotoa, joka 

on sen kirjakielistä vastinetta lyhyempi. Oppilaiden mukaan tyypillinen tapa lyhennellä 

on jättää sanan lopusta kirjain tai pari pois, kuten esimerkissä 26 tai katkaista sanoja, 

kuten esimerkissä 27: 

 

Esimerkki 26. 
Eveliina: tosi yleistä et siitä sanal lopusta lyhennettää vaikka kirjain taip 

pari (.) pois. 
-- 
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Emma: esim tässä niiŋku on just tämmösiä lyhenteitä esim (.) tuo joutunuk 
kestään eikä oo vaikka on joutunut kestämään. 

 
Esimerkki 27. 
Minttu: -- puhekkielessä enemmän sillee (.) katkasee sanoja esim niiŋkuv 

vaikka kun niiŋkuk ku ja ymmärsi nii ymmärs ja (.) öö,  
Moona: mutta on niiŋkum mut.  
Meri: millasta millast. 

 

Oppilaiden mielestä lyhenteleminen ei pääasiassa tarkoita varsinaisten lyhenteiden käyt-

töä, vaan erityisesti sitä, että sanasta jätetään kirjaimia pois. Esimerkkejä tästä ilmiöstä 

he eivät kuitenkaan juurikaan anna, vaikka lähes kaikki ryhmät mainitsevat lyhentelyn 

yhtenä puhekielen piirteenä. Yksi harvoja esimerkkejä lyhentelystä on E-ryhmän kes-

kustelu, jossa he toteavat, että keskustelupalstalle (KN4) on kirjoitettu joutunu kestään 

sen sijaan, että muoto olisi joutunut kestämään. Oppilaat eivät tunnu pitävän muotoa 

erityisen murteellisena tai alueellisesti leimautuneena vaan yleisenä esimerkkinä lyhen-

telystä, vaikka Mielikäisen (1982: 283-286) mukaan MA-infinitiivin illatiivin lyhyen 

muodon käyttö (kestään) on erityisesti hämäläismurteissa esiintyvä piirre ja vain verbi-

ketjun alkuosan loppuheitollinen NUT-partisiipin muoto joutunu on länsimurteinen piir-

re, joka on levinnyt yleisesti ympäri Suomea puhuttavaan puhekieleen. Toinen esimerk-

ki (27) on M-ryhmän keskustelusta, jossa he erittelevät sitä, mitä puhekielisiä piirteitä 

keskustelupalstasta (KN4) vielä puuttuu. Tällaisia ovat heidän mukaansa ainakin loppu-

heitolliset ku, ymmärs, mut sekä muoto millast, joka esiintyy keskustelupalstalla muo-

dossa millasta. Epäselväksi kuitenkin jää, onko millasta Merin mielestä jo valmiiksi 

puhekielinen muoto, jota voisi lyhentää vielä enemmän, vai onko Mantilan (1997: 13) 

yleiseksi puhekielisyydeksi luokittelema i-loppuisen diftongin jälkikomponentin kato 

jäänyt Meriltä rekisteröimättä puhekielisyydeksi. On mahdollista, että Merin mielestä 

katkaiseminen liittyy lähinnä äänteiden jättämiseen pois sanan lopusta, johon myös ly-

hentäminen yleensä maallikoiden mielestä viittaa (Mielikäinen & Palander 2014a s.v. 

katkaista, lyhentää). Myös E-ryhmän esimerkissä (26) verbi lyhentää liittyy nimen-

omaan sanan loppuun, kun taas lyhenteeksi on otettu mukaan myös MA-infinitiivin ly-

hyt muoto, jossa äänteiden vähyys pitkään muotoon verrattuna ei ole lopussa vaan kes-

kellä. Mielikäisen ja Palanderin (2014a s.v. lyhenne) mukaan maallikot voivatkin puhu-

essaan lyhenteistä tarkoittaa mitä tahansa murteiden ja puhekielen äänne- ja muotoasuja. 
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Huomioitavaa on, että lyhentely liittyy oppilaiden mielestä lähinnä vain kirjoitettuun 

puhekieleen ja näytteistä Demi.fi-keskustelupalstaan (KN4), jonka yhteydessä sen mai-

nitsee seitsemän kymmenestä ryhmästä. Vaikka oppilaat pitävät myös esimerkiksi oulu-

laistyttöjen keskustelua (ÄN1) puhekielisenä näytteenä, ei sen yhteydessä sanojen ly-

hentelyä mainitse kuin M-ryhmä, jonka mukaan näytteessä on lyhyitä sanoja aika pal-

jon. Lyhentely vaikuttaisi siis olevan kielenpiirre, joka kuuluu lähinnä kirjoitettuun pu-

hekieleen ja kiinnittää siinä huomiota. Vaikka myös oululaistyttöjen keskustelussa 

(ÄN1) esiintyy esimerkiksi loppuheittoa (esim. siin ja sitte), eivät loppuheitolliset muo-

dot herätä oppilaiden huomiota vastaavasti kuin kirjoitetut muodot. Lappalaisen (2008: 

88-89) mukaan puhutussa kielessä äänne- ja muotorakenteet eivät yleensä olekaan piir-

teitä, jotka kiinnittävät puhujien huomion ja luovat puhekielisen rekisterin leiman, vaan 

puhekielisyyden vaikutelma syntyy enemmänkin sanavalinnoista. Myöskään omat in-

formanttini eivät puhutun kielen yhteydessä mainitse juuri lainkaan tällaisia piirteitä, 

joita esimerkiksi lyhentelyn voidaan katsoa edustavan. Kaikilta ryhmiltä huomiotta jää 

myös esimerkiksi oululaistyttöjen puolen minuutin keskustelukatkelmassa (ÄN1) kol-

mesti toistuva yleinen puhekielisyys, jossa monikon ensimmäisen persoonamuodon 

sijaan käytetään passiivia (mennäänkö me, me mennään, mennäänkö). Tämä siitä huo-

limatta, että useampi ryhmä toteaa kirjakielisten kirjoitettujen näytteiden yhteydessä 

muodon laskimme kuuluvan kirjakieleen ja passiivimuodon laskettiin olevan sen puhe-

kielinen muoto (ks. luku 4.1.1.). Tiedon puutteesta siis tuskin ainakaan on kysymys sii-

nä, että yhdeksäsluokkalaiset jättävät oululaistyttöjen keskustelussa (ÄN1) esiintyvän 

passiivimuodon mainitsematta. 

 

Olen jo aiemmin maininnut, että maallikot voivat käyttää termiä lyhenne hyvin laajasti 

kaikenlaisista puhekielen muotoasuista. Lyhenteen hyvin laaja merkitys on nähtävillä 

myös seuraavassa kommentissa, jossa Simo liittää lyhenteen persoonapronomineihin: 

 

Esimerkki 28. 
Simo: -- voi käyttääl lyhenteitä ja sanoos se eikä häŋ kummiŋkis siinä on 

yks kirjain vähemmän. 
 

Esimerkissä 28 Simo ottaa lyhenteistä puhuessaan esimerkiksi demonstratiivipronomi-

nin se käytön yksikön 3. persoonassa pronominin hän sijaan, mikä onkin Mantilan 

(2004: 325-326) mukaan yleinen puhekielisyys, joka on tunnettu kaikkialla puhutussa 

suomessa sekä alueellisesti että sosiaalisesti. Simo kuitenkin puhuu myös tässä yhtey-
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dessä lyhenteistä, vaikka pronominit ovatkin täysin eri kantaa, eikä pronomini se ole 

muodostunut pronominista hän. Simon kommentti siitä, että pronominissa se on yksi 

kirjain vähemmän pitää toki paikkansa. Simo siis laajentaa lyhenteen käsitteen tässä 

yhteydessä äärimmilleen, vaikka luultavasti hänen tarkoituksenaan on ainoastaan tuoda 

esiin kyseinen puhekielen piirre. Kenties hän haluaa myös yleisesti ottaa kantaa puhe-

kielen lyhyyteen kirjakieleen verrattuna. Toisaalta Simo suhtautuu koko haastatteluti-

lanteeseen vaihtelevasti ja useammassa tilanteessa esimerkiksi hoputtaa siirtymään seu-

raavaan esimerkkinäytteeseen.  Täysin mahdollista on siis myös se, että Simon kom-

mentti on sanottu enemmän tai vähemmän ironisesti. 

 

Simon lisäksi myös muissa keskusteluissa oppilaat kiinnittävät huomiota persoonapro-

nomineihin, joista etenkin yksikön ensimmäisen persoonan muoto mä mainitaan esi-

merkiksi lyhenteestä. Persoonapronominit ovatkin maallikoiden keskusteluissa ylei-

simmin mainittu aluemurteita erotteleva piirre (Mielikäinen & Palander 2014a: 185). 

Omassa aineistossani persoonapronominit eivät kuitenkaan ole murteiden, vaan yleisesti 

puhekielen tunnusmerkki oletettavasti siitä syystä, että esimerkkinäytteissä esiintyvät 

vain yleisinä puhekielisyyksinä pidetyt variantit mä, se ja ne eivätkä esimerkiksi ylei-

sesti murteellisina pidetyt muodot mie ja sie (Mantila 1997: 13; Mielikäinen & Palander 

2014b: 186, 190). Esimerkiksi seuraavassa esimerkissä (29) V-ryhmä nostaa keskuste-

luun puhekieliset sanat ja persoonapronominin mä. 

 

Esimerkki 29. 
Venla: se on (.) mun suuhun sopivaa tai silleen niiŋku (.) kaikki noi (.) 

tommoset (.) puhekkieliset sanat.  
H-M: mm mitkä on erityisesti puhekkielisiä sanoja.  
Venla: mä aattelin (.) em mää sano että minä ajattelin, 
 

Esimerkissä 29 Venlan mukaan esimerkki puhekielisistä sanoista on muoto mä aattelin, 

joka koostuu persoonapronominin minä puhekielisestä muodosta mä sekä sisäheittoises-

ta verbimuodosta aattelin. Olen maininnut jo kirjakieltä käsittelevässä luvussa, että sa-

noista puhuminen on maallikoille hyvin tyypillistä, ja esimerkiksi murresana voi tar-

koittaa mitä tahansa murteellista muotoa (ks. luku 4.1.1.). Tässä yhteydessä esiintyvät 

sanat ovat Venlan mukaan kuitenkin juuri puhekielisiä, eivätkä murteellisia. Venlalle 

mä-muoto vaikuttaa olevan hyvin luonteva, vaikka lyhytvokaaliset mä ja sä -variantit 

eivät ole kovin yleisiä oululaisnuorten puheessa ja niiden asemasta käytetään lähinnä 
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pitkävokaalisia muotoja mää, sää ja nää (Mantila & Pääkkönen 2010: 39-43; Skiftes-

vik 2012: 74-75). Venlakin käyttää omassa puheessaan todellisuudessa lyhytvokaalista 

mä-muotoa vain esimerkissä 29, kun hän lukee muodon suoraan esimerkkinäytteestä 

(KN4). Omassa vapaassa puheessa Venlan käyttämä variantti on poikkeuksetta pitkävo-

kaalinen mää. Ilmeisesti hän ei kuitenkaan joko tunnista käyttävänsä itse pelkkää mää-

muotoa tai ei pidä sen eroa lyhytvokaaliseen mä-muotoon kovin merkittävänä, koska 

hän rinnastaa esimerkkinäytteessä käytetyn mä-variantin omaan puheeseensa ja pitää 

sitä omaan suuhunsa sopivana. Yksikön ensimmäisen ja toisen persoonan muodot mä ja 

sä ovatkin hyvin laajalti levinneitä muotoja eivätkä siksi leimaa erityisesti mitään mur-

retta (Mielikäinen 1991: 14). 

 

Persoonapronominien lisäksi oppilaat kiinnittävät paljon huomiota myös muuhun puhe-

kielisten näytteiden sanastoon. Käsittelen sanaston kuitenkin erikseen murretta, slangia 

ja tyttöjen kieltä käsittelevässä luvussa 4.3., koska sanasto tuntuu kaikkein voimak-

kaimmin leimaavan näitä rekistereitä. Osa ryhmistä voi pitää myös sanavalintoja pelkäs-

tään esimerkkinä puhekielestä, kun taas osan mielestä juuri sanasto tuo tekstiin vielä 

jonkin lisävivahteen. 

 

Sanaston lisäksi oikeinkirjoitukseen liittyvät asiat nousevat voimakkaasti esiin oppilai-

den keskusteluissa ja aiheuttavat heidän mukaansa rekisterin puhekielisyyden. Kahdek-

san kymmenestä ryhmästä tuo keskustelupalstaesimerkin (KN4) yhteydessä esiin, ettei 

kyseessä ole kirjakieli. Luultavasti tästä syystä heidän huomionsa liittyvät myös hyvin 

paljon sellaisten asioiden puutteeseen, joiden he ovat havainneet olevan kunnossa kirja-

kielisten näytteiden yhteydessä. Jo kirjakielen yhteydessä mainittujen pilkkujen, pistei-

den ja alkukirjaimien lisäksi oppilaat kiinnittävät huomiota myös yhdyssanojen kirjoi-

tusasuun ja tarkemmin sanottuna yhteen kirjoitettuun kirjoitusasuun yhtäkauhee: 

 
Esimerkki 30. 
Juulia: no sanoja lyhennetääj ja kirjotetaam pötkööm mites sattuu no yh-

tä kauhee kirjotak sää sen normaalisti’ ’yhteen. 
 

Esimerkissä 30 Juulia on kiinnittänyt huomiota kirjoitusasuun yhtäkauhee, jota ei hänen 

mukaansa kirjoiteta normaalisti yhteen. J-ryhmän lisäksi myös E-ryhmä, K-ryhmä, O-

ryhmä ja T-ryhmä mainitsevat keskusteluissaan juuri kyseisen kirjoitusasun. Myös V-

ryhmä mainitsee keskusteluissaan, ettei yhdyssanoja kirjoiteta välttämättä oikein puhe-
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kielessä, mutta ei mainitse lainkaan esimerkkejä aiheesta. Vaikka keskustelupalstalla on 

normienvastaisesti kirjoitettu yhteen myös sensijaan, ei yksikään ryhmistä nosta sitä 

esimerkiksi väärin kirjoitetusta yhdyssanasta. Monet yhdyssanat ovatkin lähinnä sopi-

mukseen perustuvia kirjoitusasuja, joilla pyritään pitämään yllä yhtenäistä yleiskieltä. 

Tässä suhteessa sen sijaan muistuttaa kirjoitusasultaan esimerkiksi ilmauksia ani harva 

tai kotiin päin. (Heikkinen 2007: 47.) Yhtäkauhee on helpommin tunnistettavissa vir-

heelliseksi kirjoitusasuksi ehkäpä siksi, että rakennetta yhtä + ADJ. käytetään yleisesti 

osoittamaan kahden vertailtavan asian samuutta, eikä kyseessä ole vain yksittäinen il-

maus (VISK 2008 § 634). Toisaalta yhteen kirjoitetun kirjoitusasun lisäksi puhekieli-

syyttä lisää myös sanan jälkitavun eA-yhtymän oiennut pitkävokaalinen ee-muoto, joka 

on puhekielen yleinen piirre (Mielikäinen 1991: 36-38).  Myös tämä puhekielisyys voi 

osaltaan aiheuttaa sen, että oppilaat kiinnittävät huomiota juuri yhtäkauheen kirjoitus-

asuun, vaikka yksikään ryhmistä ei mainitsekaan jälkitavun vokaaleja, vaan tuo esiin 

ainoastaan yhdyssanan virheellisyyden. Yhtäkauheen lisäksi E-ryhmä mainitsee virheel-

lisiksi myös muodot herranperkele ja tekoitku, vaikka Elisa hieman epäileekin jälkim-

mäisen kirjoitusasun olevan ehkä muutenkin yhteen. 

 

Esimerkki 31. 
Elisa: ja sittej just tota että (.) täs_on näitä sanoja yhisteltys sillee että toi 

(.) herramperkelej ja yhtäkauhee ja tekoitku (.) niin no em mää 
oov varma oŋko toi tekoitku muuteŋkin niiŋku’ ’yhteem -- 

 

Esimerkissä 31 Elisa epäilee myös tekoitkun olevan virheellisesti yhteen kirjoitettu sa-

naliitto. Tällaiseen tulkintaan häntä ohjaavat ehkä muut esimerkkinäytteen virheellisesti 

yhteen kirjoitetut muodot tai mahdollisesti samankaltainen ajatus kuin Teemun ja Tane-

lin kiistassa kaupanalan kirjoitusasusta esimerkissä 14. Siinä missä Tanelin mielestä 

kirjakielen kirjoittaja ei tee virheitä, näkee Elisa puhekielessä virheitä myös siellä, missä 

niitä ei ole. 

  

Puhekielen lyhyyden lisäksi yhdeksäsluokkalaiset kiinnittävät kuitenkin huomiota myös 

erilaisiin lisäyksiin, joita puhekielessä on kirjakieleen verrattuna. Tällaisia lisäyksiä ovat 

kirjoitetun tekstin hymiöt ja puhutun kielen nauru sekä molemmissa käytetyt pikkusa-

nat, kuten Kaisa ja Katja asian ilmaisevat esimerkissä 32. Myös E-ryhmä ja V-ryhmä 

puhuvat erilaisista lisäyksistä esimerkeissä 33 ja 34:  
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Esimerkki 32. 
Kaisa: pikkusanoja? 
Katja:  nii semmosia ännäs turhia (.) pikkusanoja (.) ja semmosia niiŋku 

(.) m-mää nyt unohin jo mitä mää aattelin (.) niiŋkus semmosia 
turhia pieniä sanoja ja semmosia jotka niiŋkuk kuvailee sitte sitä 
mitä ite’ ’ajattelee. 

 
Esimerkki 33. 
Eveliina: -- pystyy tavallaa (.) itekki muokkaamaan tuommosta kieltä -- ei oo 

mittää semmosta kielioppia siinä. 
Elisa: -- niiŋkön niiŋku (.) ja siis niiŋkös silleen tämmöstä että nöö (.) 

siitä tullee ihan hirveem pitkä teksti -- kul laitto sinne kaikkee nii-
tä (.) sanoja väliin. 

Emma: -- ku’ ’ajatus jää että (.) nii sittes silleen että oli tälleen ja toi meni 
sittes silleen ja sanotaaŋ kauheena tämmösiä koska (.) se on taval-
laan semmosta täytettä siihe’ ’että (.) nii. 

 
Esimerkki 34. 
Viivi:  -- välillä tuli sellasta öö ää mm (.) sellasii pieniä tauko. 

 

Katja sanoo puhekielessä olevan pikkusanoja, Emman mukaan siinä on tavallaan sem-

mosta täytettä ja Viivi puolestaan puhuu pienistä tauoista. Kaikissa esimerkeissä 

(32-34) on kuitenkin kyseessä samankaltainen ilmiö. Oppilaat nostavat esimerkkinäyt-

teistä esiin sellaisia sanoja ja äännähdyksiä, joita heidän mielestään ei ole kirjakielessä. 

Esimerkiksi Katjan ja Elisan kolmesti käyttämä suunnitteluilmaus niinku on tavallinen 

arkipuhetta rytmittävä ilmaus (Vaattovaara 2016: 77). Niinkun lisäksi myös muut suun-

nittelu- ja korjausilmaukset, kuten Viivin mainitsemat öö ja mm ja Emman mainitsema 

silleen, ovat osa puheen suunnittelu- ja tuottamisprosesseja, joita ei puhutussa kielessä 

ole yleensä mahdollista erottaa toisistaan (VISK 2008: § 792; Voutilainen 2016: 126, 

139). 

 

Etenkin K-ryhmän mielestä (esimerkki 32) pikkusanat ovat turhia, mikä onkin hyvin 

tyypillinen ajatus esimerkiksi keskusteluohjelmien kielestä valittavien kansalaisten kes-

kuudessa (Voutilainen 2016: 139). Tyypillistä on ollut, että myös kielitieteilijät ovat 

katsoneet puhuttua kieltä ja puhekieltä kirjakielen kautta, jolloin se on nähty epäkie-

liopillisena, hajanaisena ja virheellisenä (Opetusministeriö 1994: 76). Myös E-ryhmä 

vaikuttaa olevan tätä mieltä, koska Eveliina kokee, ettei keskustelupalstalla (KN4) ole 

mitään semmosta kielioppia. Syynä tähän käsitykseen on luultavasti koulumaailma ja 

sen normatiivinen kielioppi, jossa kirjoitettu yleiskieli esitetään enemmän tai vähemmän 

oikeana kielenkäyttönä (Voutilainen 2016: 125). Puhetta ja sitä jäljittelevää kirjoitettua 
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kieltä voidaan kuitenkin sanoa epäkieliopilliseksi vain, jos lähtökohtana on kirjoitetun 

kielen normatiivinen kielioppi (Opetusministeriö 1994: 76-77). Esimerkiksi erilaisilla 

pikkusanoilla on tärkeä merkitys puheessa puheen jäsentäjinä ja epämuodollisuuden 

merkkeinä. Lisäksi ne viestivät kuulijalle, että seuraavaksi puheessa on tulossa tärkeä 

asia, joka vaatii suunnittelua tai on muuten vaikea tuottaa. (Voutilainen 2016: 

139-140.) Kirjoitetussa kielessä nämä puhekielen kieliopista kirjoitettuun kieleen siir-

tyneet piirteet tulkitaan kuitenkin virheiksi, ja luultavasti siksi Eveliina kokee puhekieli-

sen rekisterin olevan täysin vailla kielioppia (Opetusministeriö 1994: 82). 

 

Erilaisten pikkusanojen lisäksi yhdeksäsluokkalaiset pitävät esimerkkinäytteiden puhe-

kielisinä lisäyksinä hymiöitä ja naurua. Pääasiassa oppilaat vain mainitsevat hymiöt, 

mutta eivät ota tarkemmin kantaa niiden merkitykseen tai tehtävään tekstissä. Erityisesti 

kommentteja kirvoittaa hymiöiden ulkoasu, joka näyttää oppilaiden mielestä vanhentu-

neelta ilmeisesti siksi, että mukana on myös viivalla merkitty ”nenä” (Vauras 2008: 

215).  On mahdollista, että oppilaat kokevat hymiöt niin luonnolliseksi osaksi puhekie-

listä kirjoitusta, ettei niiden tehtäviin tai merkitykseen siksi kiinnitetä tarkemmin huo-

miota. V-ryhmän oppilaat ottavat kantaa myös hymiöiden tehtävään esimerkissä 35. 

 

Esimerkki 35. 
Venla: -- jos laittaa jotaiv viestejä -- sitte ottaa hymiöitä niis sitte -- saa 

sen (.) viestim perille sillee että ooŋko mää vihanev vai ilonev vai. 
 

Venlan mukaan esimerkiksi viesteissä hymiöiden tehtävä on kertoa lähettäjän tunteesta 

viestin vastaanottajalle. Suurin osa erilaisista hymiöistä tai laajemmin tunneikoneista 

merkitseekin jollain tavalla affektia, jolla hymiön käyttäjä suhtautuu ilmaisemaansa 

asiaan. Useimmiten hymiön on tarkoitus pehmentää viestiä, jotta sitä ei koeta tylyksi 

yleensä varsin lyhyissä viesteissä. Tehtävä on hieman samankaltainen kuin naurulla 

joissain puhutuissa keskusteluissa tai erilaisilla kohteliaisuuksilla esimerkiksi kirjeen-

vaihdossa tai muussa pitempään muotoilluissa kirjallisissa tekstilajeissa. (Crystal 2001: 

38-39; Vauras 2008: 218.) Myös yhdeksäsluokkalaiset nostavat naurun esiin keskuste-

lupalstan (KN4) jälkeen seuraavaksi puhekielisimpänä pitämästään näytteestä eli oulu-

laistyttöjen keskustelusta (ÄN1). Naurun he kokevat kuitenkin häiritseväksi, koska se 

haittaa heidän keskustelun seuraamistaan ja sen ymmärtämistä. Yhtenä syynä naurusta 

häiriintymiseen voi olla myös se, etteivät he itse ole siinä osallisina, vaan seuraavat kes-
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kustelua ulkopuolelta. Pelkästään pojista koostuva T-ryhmä on jopa sitä mieltä, että 

katkelmassa tytöt nauravat jollekin pojalle. Nauru voikin liittyä sitä aikaansaavaan ilmi-

öön monin tavoin, ja naurua ja samanmielisyyttä kierrättävillä vuoroilla (joihin koko 

esimerkkinäyte perustuu) voidaan luoda esimerkiksi keskustelijoiden jaettu asennoitu-

minen keskustelunaihetta kohtaan, eivätkä naurua sisältävät sekvenssit ole välttämättä 

pelkästään ystävällisiä (Keisanen 2002: 103, 116). Ehkäpä tästä syystä oululaistyttöjen 

keskustelu (ÄN1) onkin T-ryhmän mielestä juuri tyttöjen kieltä, eivätkä he voi kuvitella 

poikien käyttävän vastaavaa rekisteriä. 

 

Vaikka oppilaat pitävät naurua puhekielen tai tyttöjen kielen merkkinä, ei pelkkä nauru 

välttämättä aiheuta vaikutelmaa. Syynä voivat olla myös osittain naurun aikana synty-

neet puheen katkot ja niistä johtuvat samojen aiheiden toistot.  

 

Esimerkki 36. 
Olga: -- saatto toistaam monta kertaa sanan johtu vaikka siitä ettei muis-

tanum mitä sano äskön -- 
 

Olgan mukaan (esimerkki 36) oululaistyttöjen keskustelussa (ÄN1) puhuja saattoi tois-

taa monta kertaa jonkin sanan, koska ei muistanut mitä oli sanonut aikaisemmin. Ky-

seisessä esimerkkinäytteessä toistuukin kolme kertaa sananmuoto elokuviin, kun kes-

kustelun toinen osanottaja ehdottaa toiselle elokuviin menemistä useamman kerran. 

Hänen sanottavansa kuitenkin keskeytyy ensin johonkin ulkopuoliseen ääneen ja myö-

hemmin hän itse muotoilee oman vuoronsa vielä uudestaan, ja siksi sananmuoto eloku-

viin toistuu kahdesti. Olgan mukaan toiston syynä on se, ettei puhuja muista, mitä on 

aiemmin sanonut. Oletettavasti todellisuudessa toiston syy ei kuitenkaan ole muistami-

sen puute, vaan se, että puhuja puheelle tyypilliseen tapaan sekä suunnittelee että tuottaa 

puhettaan samaan aikaan. Esimerkiksi puheenvuoron uudelleenmuotoilun yhteydessä 

esiintyy korjausilmaus eiku, jolla puhuja ilmaisee, ettei aluksi sanonut sitä, mitä tarkoit-

ti. (Voutilainen 2016: 126.) Toisto on myös puheen ominaispiirre, joka helpottaa sen 

prosessointia ja ymmärtämistä ja jonka avulla puhuja voi pitää kiinni vuorostaan sekä 

varmistaa, että hänen sanottavansa kuullaan (Tiittula 1992: 32, 78-79). Olga kertoo 

esimerkissä 36 näkemyksensä oululaistyttöjen keskustelusta (ÄN1) vasta seuraavan 

kuuntelunäytteen eli nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelun jälkeen (ÄN2). On-

kin mahdollista, ettei Olgan mielipide olisi ollut samanlainen, jos kyseinen näyte olisi 

ollut luettavissa hänen edessään. Kyseessä ei siis ole suora esimerkkinäytteen analyysi 
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vaan enemmänkin mielikuva, joka hänelle on jäänyt näytteestä sen kuuntelemisen jäl-

keen. 

 

Vaikka unohtamista ei suoraan mainitakaan muiden ryhmien keskusteluissa toiston 

syyksi, toteavat Viivi ja Linda, ettei puhekieleen tarvitse keskittyä samalla tavalla kuin 

kirjakieleen. Myös Elisan kuvailu oululaistyttöjen keskustelusta (ÄN1) liittyy samaan 

aiheeseen, vaikkei hän mainitsekaan keskittymistä tai unohtamista: 

 

Esimerkki 37. 
Elisa: -- toi oj just tommosta (.) perus että mm-tota (.) selittää ja sitte’ 

’ajatus katkeaa ja -- kestää tosi pitkään enneŋ_kus saa niiŋkum 
mittää (.) oikeesti’ niiŋköt tavallaan (.) läpi siitä (.) asian aiheesta. 

 

Elisa kertoo esimerkissä 37, että puhekielessä kestää tosi pitkään ennen kuin asian saa 

kerrottua, koska puhuessa vaan selittää ja välillä ajatus katkeaa. Myös Venlan mukaan 

puhekielelle on tyypillistä selittäminen, kuten esimerkissä 38: 

 

Esimerkki 38. 
Venla: perus tommosta sähläämistä että -- ei sanos sitä asiaa sillee suo-

raav vaa yrittää taij jotakiv vaan selittää niiŋku (.) ettei oov varma 
edes siitä asiasta mutta selittää vaaŋ kuiteŋkin. 

 

Sekä Venlan että Elisan mielestä puhekielelle on tyypillistä selittäminen. Molempien 

tyttöjen repliikeistä voi lisäksi huomata, ettei selittäminen kerro siitä, että puhuja olisi 

varma asiastaan tai tietäisi, mistä puhuu. Kielitoimiston sanakirjan mukaan selittää liit-

tyy kuitenkin juuri selvyyteen ja tarkoittaa ensisijaisesti asioiden selvemmäksi tai ym-

märrettävämmäksi tekemistä (KS 2014 s.v. selittää). Oppilaiden puheessa verbi selittää 

esiintyykin merkityksessä, jonka Kielitoimiston sanakirja liittää verbiin selitellä. Selitte-

ly tarkoittaa sanakirjan mukaan etenkin kiusallisten asioiden monisanaista selitystä tai 

sitä, että puhuja yrittää selittää jotain. (KS 2014 s.v. selitellä.) Koska esimerkkinäyttees-

sä on kyseessä keskustelutilanne, on yksi syy selittämiseen luultavasti se, että puhuja 

haluaa pitää puheenvuoronsa, eikä antaa sitä keskustelun toiselle osapuolelle (Tiittula 

1992: 75). Brownin (1977: 109) mukaan merkki sujuvasta puhujasta on kyky olla jatku-

vasti äänessä, vaikka sanottavaa olisikin sisällöllisesti vain vähän. Tämän vuoksi toistoa 

esiintyy keskusteluissa enemmän kuin ymmärtämisen kannalta olisi välttämätöntä 

(Brown 1977: 109). 
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Edellisessä esimerkissä (38) Venlan mukaan puhekielessä asioita ei sanota suoraan, 

vaan sählätään. Myöhemmin samassa keskustelussa Venla vielä toteaa, ettei puhuja 

välttämättä tiedä, mistä puhuu. Elisan mukaan (esimerkki 37) taas puhujan ajatus katke-

aa välillä. Myös Kertun mukaan oululaistyttöjen keskustelussa (ÄN1) hypitään aiheesta 

toiseen ja Eveliina puolestaan kertoo, ettei keskustelupalstalla (KN4) asioita yhdistellä 

kieliopillisesti: 

 

Esimerkki 39. 
Kerttu: no just nuo että hypitää että hei mennää-mennääŋkö me ja (.) ei 

mitä jotakit tämmöstä että öö hmm jotaki. 
 

Esimerkki 40. 
Eveliina: sit nää aiheet vaihtuu tällee tosi nopeesti -- ei perehdytäs siihe yh-

tee asiaaj ja -- sillee ne aiheet vaan niiŋkuj joteŋki (.) juontuu yh-
teen (.) tain niitä ei tavallaa sillee yhistetäs sillee kieliopillisesti. 

 

Esimerkkien 39 ja 40 perusteella oppilaiden mielestä puhekielelle tuntuu olevan tyypil-

listä aiheiden nopea vaihtelu ja se, ettei niitä sidota toisiinsa tai yhdistellä kieliopillises-

ti. Kieliopillisella yhdistelyllä Eveliina tarkoittaa ilmeisesti ainakin keskustelupalstan 

tekstiä, jossa jokainen kommentoija on kirjoittanut vain lyhyen kommentin, joka ei suo-

raan yhdisty edelliseen. Koska esimerkkinäytteissä ei ole mukana grafiikkaa, eivät eri 

kommentoijien kommentit erotu muuten kuin tyhjillä väleillä, mikä ehkä aiheuttaa eri-

tyisesti Eveliinan huomion. Kaikki keskustelevat samasta aiheesta, mutta peräkkäin 

näytölle ilmestyvät repliikit eivät välttämättä liity toisiinsa mitenkään. Vaikka tällainen 

hyppiminen on erityisen tyypillistä juuri keskustelupalstalle, tapahtuu vastaavaa Kertun 

mukaan myös oululaistyttöjen keskustelussa (ÄN1). Keskusteluissa onkin tyypillistä, 

että tilanne vaikuttaa paljon siihen, miten keskustelukumppanin sanomisia tulkitaan ja 

keskustelussa edetään. Esimerkiksi keskustelunavaukseen ja vierusparin etujäseneen 

mitä kuuluu on mahdollista vastata esimerkiksi ihan hyvää tai valitella polvikipua sen 

mukaan, onko kyseessä tuttavien tapaaminen vai lääkärin vastaanotto. (Raevaara 1995: 

76; Voutilainen 2016: 144-145.) Keskusteluissa ei myöskään tarvitse välttämättä ker-

taakaan nimetä puheenaiheena olevaa asiaa, vaan siihen viittaaminen voi tapahtua pel-

kästään pronomineilla (Tiittula 1992: 56). Myös käytettyjen konjunktioiden variaatio on 

puhekielessä huomattavasti kirjakieltä suppeampi, vaikka konjunktioitakin toki käyte-

tään (Tiittula 1992: 57). Myös keskustelupalstanäytteessä (KN4) esiintyvät konjunktiot 

että, mutta, vaan ja kun. Koska puhekieli on yhdeksäsluokkalaisten keskustelussa esitet-
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ty irti kontekstistaan, tulee sen hajanaisuus ja kieliopillisen yhdistelyn puute erityisen 

hyvin esiin.  

 

Olen luvussa 4.2.1. esitellyt, millaisia piirteitä yhdeksäsluokkalaiset nostavat esiin pu-

hekielenä pitämistään näytteistä. Monien piirteiden, kuten sanojen lyhentelyn tai pilkku-

jen ja pisteiden puuttumisen yhteydessä kyseessä on vastakohta niille piirteille, jotka 

oppilaat ovat nostaneet esiin kirjakielisinä pitämistään näytteistä. Tällaisten piirteiden 

lisäksi yhdeksäsluokkalaiset ovat kuitenkin nostaneet puhekielisistä näytteistä esiin 

myös sellaisia piirteitä, joiden esiintymiseen tai puuttumiseen he eivät ole kirjakielen 

käsittelyn yhteydessä viitanneet lainkaan. Puhekieli ei siis esitettyjen piirteiden puolesta 

ole pelkästään kirjakielen suhteen jotenkin vaillinainen rekisteri, vaan sillä on myös 

omia piirteitä. Seuraavassa luvussa tarkastelen sitä, miten oppilaat kuvailevat puhekiel-

tä. Samalla esiin tulee myös näkemyksiä siitä, miten puhekieli asemoituu suhteessa 

muihin rekistereihin ja erityisesti kirjakieleen. 

 

 

4.2.2. Puhekielen kuvailu 

 

Tässä luvussa esittelen, miten yhdeksäsluokkalaiset kuvailevat puhekieltä. Olen koon-

nut oppilaiden käyttämän puhekielen kuvailun Wordle-pilveen, jossa sanan koko kuvaa 

sitä, miten paljon oppilaat ovat kyseistä kuvausta käyttäneet. Pienimmistä sanoista on 

keskusteluissa vain yksi esiintymä, kun taas eniten käytetty puhekieltä kuvaileva sana 

rento ja sen eri muodot esiintyvät yhdeksäsluokkalaisten keskusteluissa kolmekymmen-

tä kertaa. Kirjakielen Wordle-pilven tapaan olen muuttanut adverbit ja substantiivit ad-

jektiiveiksi sekä palauttanut kaikki adjektiivien vertailumuodot perusmuotoon. Yhdek-

säsluokkalaisten käyttämät adjektiivit on esitetty kuviossa 2. 



 
 

 
 

52 

 
KUVIO 2. Sanat, jotka kuvaavat yhdeksäsluokkalaisten mielestä puhekieltä. 

 

Kuviosta 2 nähdään, että puhekieli on oppilaiden mielestä erityisesti rentoa ja helppoa. 

Lisäksi kieli on heidän mielestään normaalia, nopeaa ja epäselvää. Kaikki edellä esite-

tyt adjektiivit löytyvät myös kansanlingvistisestä sanakirjasta, ja sanakirjan mukaan 

niillä viitataan joko murteisiin tai puhekieleen. Normaalilla viitataan kansanlingvistisen 

sanakirjan mukaan yleensä murteettomaan ja neutraaliin kieleen, ja kyseessä voi olla 

niin puhe- kuin kirjakielikin. (Mielikäinen & Palander 2014a s.v. rento, helppo, nor-

maali, nopea, epäselvä.) Meri pohdiskeleekin asiaa M-ryhmän keskustelussa: 

 

Esimerkki 41. 
Meri: [keskustelupalstasta (KN4)] se on niij jännä että ku -- nuoret pu-

huu jotain tällästä ja nuorilles se normaali kieli on tällasta (.) ja 
sittes se niiŋkun (.) virallinen (.) kirjakieli on niin erilaista mitä se 
puhekkieli. 

Minttu: ai siis se virallineŋ kieli kirjakieli mitä ne puhhuu vain niiŋku’ yl-
leensä puhutaan. 

Meri: voi hyvänen aika (.) kun yleensäp puhutaan. 
 

M-ryhmän keskustelussa nousee esiin, miten kielenkäyttäjän ikä vaikuttaa siihen, mitä 

pidetään normaalina kielenä. Merin mukaan puhekieli on erityisesti nuorten normaali 

kieli ja erilaista kuin kieli, jota yleensä puhutaan. Vaikka kaikenikäisten suomalaisten 

julkipuhekieli on alkanut viime vuosina puhekielistyä eivätkä vanhat päiväkirjat ja 

muistilaput ole koskaan olleet erityisen yleiskielisiä, on Merin mukaan puhekieli kui-

tenkin erityisesti nuorten kieltä (Voutilainen 2016: 128; Laitinen & Mikkola 2013: 
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9-17; Paunonen 2008: 91-92). Myös muut ryhmät yhdistävät keskustelupalstan rekiste-

rin kieleen, jota he voisivat itsekin käyttää etenkin sosiaalisessa mediassa, ja siksi puhe-

kieli on heille normaalia.  

 

Meri ja Minttu yhdistävät keskustelupalstan (KN4) kielen nimenomaan puhumiseen 

(esimerkki 41), vaikka esimerkkinäyte onkin kirjoitettua kieltä. Myös muut ryhmät 

käyttävät paljon puhua-verbiä kirjoitettujen näytteiden yhteydessä, eivätkä tee erityisesti 

eroa kirjoittamisen ja puhumisen välille. Yhdeksäsluokkalaiset kasvavatkin aikuisiksi 

multimodaalisessa maailmassa, jossa teksti, puhe ja kuvat yhdistyvät jatkuvasti esimer-

kiksi Whatsapp- ja Snapchat-palveluissa (Weissenfelt 2016). Sosiaalisen median ja in-

ternetin kieli ei noudata selkeää puheen ja kirjoituksen jakoa, jossa puhe on dynaamista 

ja aikaan sidottua ja kirjoitus taas sen vastakohta (Crystal 2011: 17-21). Mahdollisesti 

tämän takia he eivät myöskään tee suurta eroa kirjoittamisen ja puhumisen välille, vaan 

kyseessä on enemmänkin eräänlainen jatkumo. Samaa ilmiötä heijastelee myös se, että 

oppilaat nimeävät erityisesti Demi.fi-keskustelupalstan (KN4) kielen puhekieleksi, 

vaikka kyseessä on kirjoitettu näyte. Jos puhuttu kieli ja puhekieli sekä kirjoitettu kieli 

ja kirjakieli ovat joskus pääpiirteittäin vastanneet toisiaan, on ainakin aineistoni yhdek-

säsluokkalaisten keskusteluissa tämä vastaavuus lähes täydellisesti kadonnut (Voutilai-

nen 2016: 128). Toisaalta myöskään historiassa vastaavuus ei ole koskaan ollut ehdo-

ton, ja esimerkiksi 1800-luvun itseoppineiden kirjoittajien tekstit ovat olleet hyvin pu-

hekielisiä (Laitinen & Mikkola 2013: 17). 

 

Puhe- ja kirjakieli on hyvin tyypillistä asettaa vastakkain erilaisissa yhteyksissä, ja tä-

män vastakkainasettelun voi huomata myös yhdeksäsluokkalaisten tuottamassa puhekie-

len kuvailussa. Selkeimmin vastakohdiksi asettuvat adjektiivit, jotka on muodostettu 

kieltoverbin partisiippimuodosta lähtöisin olevan prefiksin epä- avulla (VISK 2008 

§1630). Tällaiset adjektiivit ilmaisevat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta perus-

osansa vastakohtaa, kuten esimerkiksi puhekieltä kuvailevat adjektiivi epäselvä (vs. 

kirjakielen selvä, selkeä) ja epävirallinen (vs. virallinen) (Hakanen 1973: 155). Lisäksi 

keskusteluissa esiintyy useita adjektiiveja ja muita kuvailevia ilmauksia, joita ei välttä-

mättä voi pitää yleisinä vastakohtina vaan enemmänkin kontekstivastakohtina, jotka 

muotoutuvat toistensa vastakohdiksi oppilaiden keskusteluissa (Hakanen 1973: 41). 

Vastakkain yhdeksäsluokkalaisten keskusteluissa asettuvat esimerkiksi kirjakielestä 



 
 

 
 

54 

eniten käytetty adjektiivi asiallinen ja puhekielen kuvailuissa eniten mainittu rento, ku-

ten esimerkissä 42. 

 

Esimerkki 42. 
Katja: -- jos sitä puhuu niin se kuulostaa paljo rennommalta ja sillee että 

vaikka juttelee jollekulle ni ei tuu semmonen liian semmonen että 
pitää nyt olla asiallinej ja? 

 

Katjan mukaan puhekieli kuulostaa paljon rennommalta, eikä silloin tarvitse olla asial-

linen. Komparatiivimuoto viitannee siihen, että puhekieli on nimenomaan rennompaa 

kuin kirjakieli, joka on puolestaan asiallista. Oppilaat rakentavat komparatiivilla näin 

kontrastia asiallisen kirjakielen ja rennon puhekielen välille. Vastaavanlaisia vertauksia 

löytyy myös kansanlingvistisestä sanakirjasta, jossa esimerkiksi murteesta sanotaan, 

ettei se ole virallista vaan rentoa (Mielikäinen & Palander 2014a s.v. rento). Oppilaiden 

keskusteluista löytyy myös muita vastakohta-asetteluita, ja esimerkiksi puhekielen ki-

vaa, hauskaa ja mukavaa voi verrata kirjakieleen, joka on etenkin J-ryhmän mielestä 

tylsää: 

 

Esimerkki 43. 
Juulia: [keskustelupalstasta (KN4)] paljom mukavempaa luettavaa tai sil-

lee (.) tuo kirjakielinen teksti asiallinen teksti se o hirveen tylsää 
 

Juulian mielestä keskustelupalstan kieli on paljon mukavampaa luettavaa kuin tylsä ja 

asiallinen kirjakieli. Jälleen selvää puhekielen ja kirjakielen vertailua osoittaa adjektii-

vien semanttisen merkityksen lisäksi myös Juulian käyttämä komparatiivimuoto. Toi-

saalta komparatiivi ei sulje pois sitä, etteikö myös kirjakieli voisi olla rentoa ja muka-

vaa. Muodolla oppilaat ottavat kantaa vain siihen, että puhekieli on rennompaa ja mu-

kavampaa. Toisaalta samassa yhteydessä todettu kirjakielen asiallisuus ja tylsyys viit-

taavat siihen, että kirjakieli on enemmänkin jotain rennolle ja mukavalle vastakohtaista. 

 

Vaikka puhekielen ja kirjakielen kuvailusta löytyy paljon toisilleen vastakohtaista, ei 

esimerkiksi puhekieltä paljon luonnehtiville adjektiiveille helppo, normaali ja nopea 

löydy kirjakielen kuvailusta luontevaa vastakohtaa. Kalastuslain sanasto on toki joiden-

kin oppilaiden mielestä vaikeaa (luku 4.1.), ja Mintun mukaan kirjakielen sääntöjen 

muistaminen ja kirjakielen kirjoittaminen on hankalampaa kuin sen lukeminen, mutta 

suurimmaksi osaksi kirjakielestä on kuitenkin vallalla käsitys sen selkeydestä ja selvyy-
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destä. Myös kansanlingvistisessä sanakirjassa sekä helppo että vaikea liittyvät eri mur-

teisiin, eikä kummankaan yhteydessä mainita yleiskieltä (Mielikäinen & Palander 2014a 

s.v. helppo, vaikea). Toisaalta myös puhekieli voi oppilaiden mielestä olla joskus han-

kalaa. Saman rekisterin sisältä onkin löydettävissä toisilleen vastakohtaisia kuvailuja. 

Esimerkiksi puhekieli on oppilaiden mielestä yhtäältä pitkää, ystävällistä ja yksinker-

taista ja toisaalta lyhyttä, ilkeää ja sekavaa.  

 

Vaikka oppilaat kuvailevat puhekieltä pääasiassa sävyltään positiivisilla tai neutraaleilla 

sanoilla, tulee heidän keskusteluistaan kuitenkin esiin sama arvottavuus ja kirjakielen 

vinouma, joka on nähtävissä myös kirjakieltä koskevissa keskusteluissa. Selkeimmin 

tämä ero tulee esiin K-ryhmän keskustelussa: 

 

Esimerkki 44. 
Krista: -- no justiisat tommone että se on äidiŋkielisesti’ ’aika vääriŋ kir-

jotettua että ei nii (.) ei oop pilkutettua ja? 
 

K-ryhmän keskusteluissa tulee selvästi esiin koulumaailman vaikutus ja voimakas kir-

jakielen vinouma. Esimerkissä 5 kirjakieleksi mainittu työhakemus (KN1) on kirjoitettu 

Katjan mukaan äidinkielisesti oikein, koska pilkut, pisteet ja muut välimerkit ovat pai-

koillaan. Vastaavasti esimerkissä 44 on keskustelupalstanäyte (KN4) kirjoitettu Kristan 

mukaan äidinkielisesti väärin. Tässä on nähtävissä selkeä vastakkainasettelu kauniin ja 

oikean kirjakielen ja ruman ja väärän puhekielen välillä. Lisäksi kummankin adjektiivin 

määritteenä on adverbi äidinkielisesti, joka oletettavasti viittaa juuri kouluun ja äidin-

kielen (ja kirjallisuuden) oppiaineeseen. Myös kansanlingvistisen sanakirjan mukaan 

maallikot käyttävät adjektiivia kaunis erityisesti kirjakielestä ja vasta toissijaisesti mur-

teista, vaikka kirjakieli onkin sekundaaria puhuttuihin murteisiin nähden ja yleensä van-

hinta kielimuotoa on pidetty kauneimpana (Karvonen 1993: 93; Mielikäinen & Palander 

2014a s.v. kaunis). Toisaalta vanhan kansankielen ihannointi on lähtöisin jo 1900-luvun 

puolivälistä, jolloin sitä ei enää pidetty uhkana kirjakielelle (Paunonen 1993: 87). Vält-

tämättä oppilaat eivät ajattele kirjakieltä sekundaarina suhteessa puhekieleen, vaan ky-

seessä ajatellaan olevan nimenomaan kielen vanhempi ja säilynyt muoto. Esimerkiksi 

M-ryhmässä aihe herättää keskustelua: 

 
Esimerkki 45. 
Meri: mut mum mielest o hyvä että vieläkin on niiŋkus säilynys se alku-

peräneŋ kieli elikkä kirjakieli --  
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Minttu: -- eiks kirjakieli ooj just tehty. 
-- 
Minttu: -- eiks se oon niiŋkut tehty. 
kaikki: [nauravat] 
Meri: mitä sää selität. 
Minttu: em_mää oo ihav varma mutta siis (.) musta tuntuu (.) tai siis mum 

mielestä mää muistelen nii. 
 

Esimerkissä 45 Minttu ja Meri keskustelevat, onko suomen kielen alkuperäinen muoto 

puhe- vai kirjakieltä. Minttu muistelee, että kirjakieli olisi puhekielen pohjalta tehty 

muoto, mutta alkaa lopulta epäröidä muiden näkemyksistä poikkeavaa muistikuvaansa, 

vaikka onkin oikeassa. Ainakaan kukaan ryhmän muista jäsenistä ei vahvista Mintun 

näkemystä, vaan kaikki nauravat, kun Minttu esittää väitteensä toistamiseen. On hyvin 

mahdollista, että myös K-ryhmän mielestä juuri kirjakieli on kaunista siksi, että se on 

myös vanhaa ja alkuperäistä eli kieltä, jota purismi pyrkii suojelemaan (Sajavaara 

2000: 96). Lisäksi Kertun mukaan lukupuhunta on kaunista, koska siinä on vanhimpia-

kin sanoja mukana (ks. luku 5.4.). Etenkin K-ryhmän keskustelut noudattelevat siis jopa 

1800-luvulta peräisin olevia käsityksiä, joiden mukaan kirjakieli ja joidenkin harvojen 

puhuma kansankieli ovat kauniita ja kaupungeissa puhuttu kieli ja erityisesti slangi ru-

mia rekistereitä (Paunonen 1993: 87). 

 

Vaikka K-ryhmä on ryhmistä ainoa, joka keskusteluissaan kuvailee kirjakieltä suoraan 

kauniiksi ja puhekieltä rumaksi, voi myös muiden ryhmien keskusteluista havaita toisen 

tason metakieltä, joka vaikuttaa heidän keskusteluidensa taustalla puhekielen vähäisem-

pänä arvostuksena suhteessa kirjakieleen. Erityisesti keskusteluiden taustalla tuntuu 

vaikuttavan asenne, jossa puhekieli ja sen käyttäjät nähdään laiskempina kuin kirjakie-

len puhujat. Esimerkeissä 46-48 yhdeksäsluokkalaiset ottavat kantaa aiheeseen. 

 

Esimerkki 46. 
Oona: -- esim tuo yhtäkauhee kus se oŋ kirjotettu’ ’yhteen niij joteŋkis sii-

tä (.) semmonej just ej_joo jaksettu miettiä että laittaako ne sitä 
speisnäppinäppäintä siihev väliiv vai ei -- 

 
Esimerkki 47. 
Aino: kyllähäs sitä vois kirjottaak kirjakielelläki aina kavereillem mutta 

(.) ei kukkaaj jaksa. 
 

Esimerkki 48. 
Liisi: kirjakielellä ei jaksap puhua. 
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Esimerkeissä 46-48 toistuu kaikissa verbin jaksaa kieltomuoto, jolla yhdeksäsluokka-

laiset selittävät sitä, miksi puhekieltä käytetään tai miksi siinä esiintyy kirjakielestä 

poikkeavia muotoja. Esimerkissä 46 Oonan mukaan kirjoitusvirheen tekeminen eli yh-

täkauheen yhteen kirjoittaminen johtuu siitä, ettei kirjoittaja ole jaksanut miettiä, miten 

sana kuuluisi kirjoittaa. Esimerkeissä 47 ja 48 taas Aino ja Liisi toteavat yleisesti, ettei 

kirjakielellä jakseta puhua tai kirjoittaa, vaikka se olisi mahdollista. Esimerkiksi Liisin 

repliikissä (esimerkki 48) kirjakielellä ei jaksa puhua on nähtävissä presuppositio, jon-

ka mukaan myös kirjakieltä olisi kuitenkin mahdollista käyttää myös puhutussa kieles-

sä. Kaikkien näiden esimerkkien taustalla tuntuu vaikuttavan sama ennakko-oletus, jon-

ka mukaan puhekielen käyttäminen on jollain asteella laiskempaa suhteessa kirjakie-

leen. Pelkän kielen sijaan laiskuus liittyy enemmänkin kielenkäyttäjiin, jotka eivät jaksa 

käyttää kirjakieltä. Vastaavanlaisia havaintoja on tehty esimerkiksi suhtautumisesta Yh-

dysvaltain afroamerikkalaisten puhumaan kielimuotoon AAVEen (African American 

Vernacular English), jonka käyttämistä pidetään laiskana standardienglannin käyttöön 

verrattuna. AAVEn käyttöön liitetään myös oletuksia, joiden mukaan standardikielen 

tunteminen olisi jotenkin myötäsyntyistä eikä opittua. (Niedzielski & Preston 2003: 

307-313.) Myös aineistoni yhdeksäsluokkalaisilla tuntuu olevan näkemys siitä, ettei 

esimerkiksi kirjoitusvirheiden tekeminen johdu tiedon puutteesta vaan laiskuudesta.  

 

 

4.3. Puhekielen alarekisterit: murre, slangi, tyttöjen kieli 

 

Puhekielen lisäksi oululaistyttöjen keskustelu (ÄN1), keskustelupalsta (KN4) ja nuori-

sovaltuuston puheenjohtajan haastattelu (ÄN2) mainitaan yhdeksäsluokkalaisten kes-

kusteluissa myös murteeksi, slangiksi tai tyttöjen kieleksi (ks. taulukko 1). Myös koulu-

aineen (KN2) yhteydessä murteen mainitsee yksi ryhmä. Erityisesti nämä maininnat 

liittyvät tekstien sanastoon, ja haastatteluissa toistuvat ilmaukset, joissa koko kielen 

sijaan yksittäinen sana nimetään esimerkiksi slangi- tai murresanaksi. Siksi en ole käsi-

tellyt sanastoa puhekielen yhteydessä, vaan nostan sen erikseen esiin. Tämä jako ei kui-

tenkaan tarkoita sitä, etteikö sanaston olisi mahdollista olla myös puhekielen merkki. 

Koska slangi, murre ja tyttöjen kieli hahmottuvat aineistossani enemmänkin puhekielen 

alarekistereiksi, voivat sanastolliset seikat liittyä yhtä lailla puhekieleen kuin sen alare-

kistereihinkin. 
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Yhdeksäsluokkalaiset nostavat puhekielisinä, murteellisina, slangina ja tyttöjen kielenä 

pitämistään esimerkkinäytteistä esiin tietyt sanat. Kouluaineesta (KN2) esiin nousee 

sanapari nyvyn nykyä, jonka opettaja on alkuperäisessä tekstissä alleviivannut ja kor-

vannut ilmauksella nykäyksen nykäystä. Keskustelupalstalta (KN4) taas oppilaat ovat 

kiinnittäneet huomiota ilmauksiin herran perkele ja hirvee isku päällä. Oululaistyttöjen 

keskustelussa (ÄN1) oppilaiden huomion kiinnittävät sanat ukko, akka, läppä ja leffa, 

joista viimeinen on poikkeuksellinen siksi, ettei näytteessä todellisuudessa kertaakaan 

mainita sanaa leffa. Nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelusta (ÄN2) maininnan 

saa sana remppa. 

 

Etenkin kouluaineessa (KN2) ja nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelussa (ÄN2) 

vaikuttaa yksi sana tai ilmaus olevan merkityksellinen sen kannalta, että näyte mielle-

tään puhekieliseksi, murteelliseksi tai slangiksi. Monet ryhmät mainitsevatkin näiden 

näytteiden olevan kirjakielen ja jonkin muun rekisterin yhdistelmä. Esimerkiksi K-

ryhmän mukaan murre tai slangi ei mene haastattelussa överiksi: 

 

Esimerkki 49. 
Krista: #2 se ei menny # liian överiksi -- ne (.) niiŋkum murret tai 

slaŋŋisanat -- ne väritti sitä (.) puhetta. 
 

Kristan mukaan haastattelun (ÄN2) slangisanat eivät mene liian överiksi, vaan ne värit-

tävät puhetta sopivasti. Muiden ryhmien tavoin K-ryhmä on poiminut esimerkkinäyt-

teestä vain yhden sanan remppa, joka on yleiskielen remontti-sanasta slangijohdin -

ppA:n avulla muodostettu alkuperäistä sanaa lyhyempi sana (VISK 2008 § 218). Ison 

suomen kieliopin (VISK 2008 § 214) mukaan slangijohdosten suhde kantasanaan on 

erilainen kuin johdoksilla yleensä. Niillä ei varsinaisesti muuteta kantasanan merkitystä 

vaan enemmänkin tyyliä ja rekisteriä (VISK 2008 § 214). Sana remppa on siis yhdek-

säsluokkalaisten keskusteluiden perusteella indeksinen merkki, joka saa aikaan rekiste-

riytymisprosessin. Näin yksittäinen sana saa koko esimerkin rekisterin muuttumaan 

kahden rekisterin yhdistelmäksi. Lappalaisen (2008: 89) mukaan usein yksikin leimalli-

nen slangisana voi vaikuttaa rekisteristä syntyvään vaikutelmaan enemmän kuin esi-

merkiksi puheen rakenteelliset ominaisuudet. Luultavasti tästä syystä remppa-sanan 

käytöllä on niin suuri merkitys nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelussa (ÄN2). 

Vastaavanlainen ilmiö on kyseessä myös kouluaineessa (KN2), jonka virheelliseksi 

merkitty ilmaus nyvyn nykyä on T-ryhmän mielestä mahdollisesti murretta. Murteeksi 
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nimeäminen johtunee suurimmaksi osaksi siitä, ettei sanapari ole yhdeksäsluokkalaisille 

ennestään tuttu, ja siksi se on ehkä helppo nimetä murteeksi, jota ei itse tunne. T-

ryhmän kouluainetta (KN2) koskevan keskustelun alussa ilmaus on ensimmäinen asia, 

jonka ryhmä nostaa esiin (esimerkki 50), ja Teemun mukaan se kuulostaa väärältä. Toi-

saalta keskustelun lopussa ilmaus onkin Teemun mielestä mahdollisesti puhekieltä tai 

murretta (esimerkki 51). 

 
Esimerkki 50. 
Tatu: nyvyn nykyä. 
Taneli: nyvyn nykyäkään [naurua]. 
Teemu: tää on joteŋkit tosi väärän olosta. 

 
Esimerkki 51. 
[Teron mukaan kieli on sekaisin puhekieltä ja kirjakieltä. Teemun mukaan syynä 
on nyvyn nykyä -ilmaus.] 
H-M: ja oliks tuo nyvyn nykyäkääŋ kum- kumpaa se oli. 
Teemu: puhekkieltä luultavasti (.) taim murretta. 

 

Teemun mukaan nyvyn nykyä kuulostaa väärältä (esimerkki 50). Sen sijaan, että hän 

vain nimeäisi ilmauksen vääräksi, hän kuitenkin toteaa, että kyseessä on puhekieli tai 

murre (esimerkki 51). Mahdollisesti Teemun mielestä väärä kieli ei kuulu kirjakieleen, 

kuten jo aiemmissa esimerkeissä on tullut ilmi (ks. esimerkki 14), tai sitten hän ei tunne 

kyseistä ilmausta ja ajattelee sen siksi edustavan puhekieltä tai murretta. Vaikka yhdek-

säsluokkalaiset eivät yleisesti määritäkään murteen tai puhekielen olevan heille vierasta, 

ovat esimerkiksi slangisanat M-ryhmän mukaan sellaisia, joita kaikki eivät välttämättä 

ymmärrä (esimerkki 52). 

 
Esimerkki 52. 
Minttu: -- ne [vanhemmat ja isovanhemmat] ei ymmärräk kaikkia sillee 

slaŋŋisanoja (.) niin nii sitte. 
-- 
Moona: koska ei välttämättä kaikki nuoretkaa (.) niiŋkuj jotai’ ’uusia sano-

ja.  
Martta:  -- se voi olla sillee tietty niiŋkuk kaveriporukoitteŋkik kanssa voi 

olla niiŋkuj jotain tiettyjä sanoja mitä sittem muut ei ymmärrä.  
Minttu: niij ja sitte -- etelästä tullee joitakis sanoja -- mitä ei aluks silleen 

tiiä mitä ne tarkottaa --. 
 

M-ryhmän mukaan slangi ja erityisesti slangisanat ovat usein kieltä, jota kaikki eivät 

välttämättä ymmärrä. Erityisesti esimerkissä 52 esiin nousee eri kaveriporukoiden käyt-

tämä sanasto sekä toisaalta etelästä tulevat sanat. Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 41) 
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maallikot eivät slangilla tarkoitakaan yleensä vanhaa Stadin slangia vaan erityisesti Hel-

singin puhekieltä sekä yleisesti puhekieltä. Omassa aineistossani slangi vaikuttaa näiden 

lisäksi tarkoittavan sellaista nuorten käyttämää puhekieltä, jota vanhemmat ihmiset ei-

vät ymmärrä, kuten Minttu toteaa. Myöskään Emman mukaan esimerkiksi sanaa leffa ei 

ole mahdollista käyttää isovanhempien kanssa keskustellessa:  

 

Esimerkki 53. 
Emma:  -- jos mä oisim menossa elokuviiv vaikka joŋku (.) mum mummoŋ 

kanssa mä menisin silles sillee (.) mennääŋkö nyt kattoo e-leffaa -- 
menisit vaikka jonnekki’ ’elokuviiŋ kertomaam mitä leffaa sää meet 
kattomaan ei sitä sanottas tollei -- ne on tommosia asiallisia tilan-
teita niis semmosissa ei. 

 

Mintun ja Emman mukaan (esimerkit 52 ja 53) slangisanat ja esimerkiksi sana leffa, 

ovat sellaisia, joita ei voi käyttää vanhempien ihmisten kanssa, koska nämä eivät ym-

märrä niitä. Vanhan Stadin slangin jälkeen slangilla onkin tarkoitettu erityisesti 1950-

luvulla muotoutunutta koululaisslangia ja toisaalta viime vuosikymmeninä eriytyneitä 

erilaisia nuorisoslangeja. Myös omat informanttini tuntuvat käsittävän slangin erityises-

ti etelästä tulevana nuorisokielenä, joka täyttääkin slangin kriteerit nykyisin paremmin 

kuin vanha Stadin slangi. (Paunonen 2000: 16-17.) Nuoret myös kertovat toimivansa 

itse tämän rajauksen mukaan, eivätkä kuulemma käytä slangisanastoa vanhempien ih-

misten seurassa. Aikaisempien tutkimustulosten perusteella onkin oletettavissa, että 

kouluikäisten nuorten puheessa yleiset puhekielisyydet ovat samankaltaisia kaikissa 

heidän käyttämissään rekistereissä ja kaikenikäisten kanssa käytetyssä kielessä. Sanasto 

kuitenkin vaihtelee tilanteen ja keskustelukumppanin mukaan. Esimerkiksi juuri slan-

gisanat sekä kirosanat ovat sanastoa, jota käytetään vain muiden nuorten kanssa keskus-

teltaessa. (Lappalainen 2008: 90 ja siinä mainitut lähteet.) 

 

Myös oululaistyttöjen keskustelu (ÄN1) on viiden ryhmän mielestä nuorten kieltä. 

Vaikka näyte mainitaan neljässä keskustelussa myös murteelliseksi, ei kuitenkaan syynä 

ole niinkään keskustelun sanasto, vaan ilmeisesti keskustelu kuulostaa yleisesti tutulta 

ja oululaiselta yhdeksäsluokkalaisten korvissa. Yhdeksäsluokkalaisten esiin nostamista 

sanoista yhtäkään ei myöskään mainita Kielitoimiston sanakirjassa murteellisiksi, vaan 

ukko, akka ja leffa ovat sanakirjan mukaan arkikielisiä sanoja ja läppä puolestaan slan-

gisana (KS 2016 s.v. akka, leffa, läppä, ukko). Etenkin läppä on myös nuorten mielestä 

nuorten kieleen tai nuorisoslangiin kuuluva sana. Krista nimeää sanan slangisanaksi, ja 
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Juulia puolestaan mainitsee läpän sanana, joka ei kuulu hänen äitinsä sanastoon (esi-

merkki 54): 

 

Esimerkki 54. 
Juulia: -- em mä vois kuvitella’ ’et vaikka mun äiti sanos niiŋku että joku 

juttu oli läppää et se sanoo mielummi et se on oli niiŋkuv vitsiä --. 
 

Juulia nostaa esimerkissä 54 esiin sanan läppä, jota hän pitää esimerkkinä nuorisokie-

lestä, jota hänen äitinsä ikäluokka ei käyttäisi. Kielitoimiston sanakirjan (KS 2016) mu-

kaan sana läppä ’herja, huuli’ onkin slangisanastoa, kun taas Juulian äidin käyttämä 

vitsi-sana on osa neutraalia kielenkäyttöä, eikä sillä ole vastaavaa rekisterikontekstia. 

 

Läppä-sanan lisäksi E-ryhmän, J-ryhmän ja L-ryhmän keskusteluissa esiin nousee sana 

leffa, joka on ryhmien mukaan nuorisokieltä. Leffa on erityisen kiinnostava siksi, että se 

esiintyy Emman, Jutan ja Liisin puheessa (esimerkit 53, 55 ja 56) siitä huolimatta, että 

kuuntelunäytteessä mennään leffan sijaan neutraalisti elokuviin (KS 2016). Mikään 

omien haastatteluideni esimerkeistä ei kuitenkaan täysin selvästi viittaa siihen, että op-

pilaiden mielestä esimerkkinäytteessä esiintyy sana leffa. Jutta epäröi (esimerkki 55), 

mainittiinko tekstissä kyseistä sanaa, eikä Emman ja Liisin selostuksista (esimerkit 53 ja 

56) käy ilmi, onko leffa juuri kuuntelunäytteen kieltä vai heidän omaa kieltään. 

 

Esimerkki 55. 
Jutta: no siellä just puhuttiin niiŋkul leffasta eikä elokuvista -- puhuttiiks 

siellä leffas must tuntuu et siin sano et siin puhuttiin leffast [naurua] 
 

Esimerkki 56. 
Liisi: [korkeammalla äänellä] katsotaaŋ kotona se leffa siit telkkarista (.) 

läppä. 
 

Esimerkeissä 53, 55 ja 56 on Jutan, Liisin ja Emman mieleen tullut oululaistyttöjen kes-

kustelusta (ÄN1) sana leffa, jota näytteessä ei kuitenkaan todellisuudessa mainita. Mah-

dollisesti muut arkikieliset sanat leimaavat rekisteriä niin vahvasti, että sinne voidaan 

kuvitella muutakin tyyliin sopivaa sanastoa (Lappalainen 2008: 89).  Myös esimerkiksi 

Kunnas (tulossa), Laurila (2008: 44) ja Vaattovaara (2009: 142-143) ovat omissa tut-

kimuksissaan havainneet vastaavan ilmiön: informantti on kuullut näytteessä sellaisia 

sanoja tai murrepiirteitä, joita siinä ei todellisuudessa esiinny. 
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Nuorten kielen, slangin ja murteen lisäksi yhdeksi puhekielen alarekisteriksi hahmottuu 

myös tyttöjen kieli tai lissukieli, jonka A-ryhmä, S-ryhmä ja T-ryhmä mainitsevat oulu-

laistyttöjen haastattelun (ÄN1) kohdalla. Lisäksi ainoa pelkästään pojista koostuva 

ryhmä, T-ryhmä, mainitsee myös keskustelupalstan (KN4) olevan tyttöjen kieltä, koska 

se on heidän mielestään juoruilevaa. He esittävät saman mielipiteen myös oululaistyttö-

jen keskustelusta (ÄN1), joka on myös heidän mielestään juoruilua.  Juoruilu ja pahan 

puhuminen nousevat L-ryhmänkin keskusteluissa esille, vaikka ryhmä ei nimeäkään 

keskustelua tai keskustelupalstaa tyttöjen kieleksi tai nosta näitä ominaisuuksia erityi-

sesti tyttöjen ominaisuuksiksi. Perinteisesti juoruilun on kuitenkin ajateltu olevan erityi-

sesti naisten ominaisuus, ja maallikoiden metakielessä sellaiset sanat kuin juoruilu, lör-

pöttely ja nalkuttaminen on liitetty naisten kielenkäyttöön. Päteviä todisteita asiasta ei 

kuitenkaan ole, ja 1900-luvulla tehdyt aihetta tukevat tutkimustulokset on myöhemmin 

osoitettu stereotypioiksi. (Laitinen 1989: 112; Adelswärd 1991: 151.) Juoruilu käsittee-

nä liitetään kuitenkin useimmiten juuri naisiin, ja miesten vastaavanlaisesta kielenkäy-

töstä käytetään jotain muuta termiä (Hakulinen 1988: 154-155; Pöysä 1988: 132-133). 

 

Juoruilun lisäksi oppilaat nostavat tyttöjen kielen merkiksi naurun ja kikatuksen, joka 

on ainoa nimetty piirre, jonka Aatu osaa nimetä syyksi sille, että hänen mielestään näyt-

teen kieli on lissukieltä. Tyttöjen kieleksi nimeämisen syynä voisikin pitää pelkästään 

sitä, että kyseisen näytteen puhujat sattuvat olemaan tyttöjä. Luultavasti näytteessä on 

kuitenkin jotain muutakin, mikä aiheuttaa oppilaiden tulkinnan. Peräti viiden ryhmän 

keskustelussa oppilaat imitoivat näytteen puhetapaa joko ääntään nostamalla tai jollain 

muulla tavalla. Äänenkorkeuden nosto ei ole pelkästään tyttöjä möreämpiäänisten poi-

kien tapa, vaikka usein koulussa juuri pojat matkivat etenkin tyttöjen ja naisopettajien 

sanomisia (Gordon ym. 1999: 702; Tainio 2008: 153). Omassa aineistossani matkimi-

nen ulottuu poikien lisäksi esimerkiksi Emmaan ja Sonjaan, joiden mukaan keskustelus-

sa puhutaan (korkeammalla äänellä) njiihii ja iijh (esimerkit 57 ja 59). Myös Liisin nos-

taa äänenkorkeuttaan matkiessaan oululaistyttöjen (ÄN1) keskustelua esimerkissä 58. 

 

Esimerkki 57. 
[H-M kysyy, miksi ÄN1:n kieli oli ärsyttävää.] 
Emma: että (.) puhuu silleen [korkeammalla äänellä] njiiihii. 

 
Esimerkki 58. 
Liisi: [kimeällä äänellä] mum mielestä se Eva on niin outo. 
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Esimerkissä 58 Liisi matkii oululaistyttöjen keskustelua ja nostaa omaa puheääntään. 

Puheäänen nostamisen lisäksi hän ei kuitenkaan matki esimerkkinäytteen kieltä, vaan 

ottaa matkimuksensa asiasisällön edellisestä esimerkistä eli keskustelupalstasta (KN4). 

Olen jo aiemmin käsitellyt sitä, että oppilaat pitävät keskustelupalstaa (KN4) ja keskus-

telua (ÄN1) keskenään samankaltaisina näytteinä, minkä voi huomata myös Liisin imi-

taatiosta esimerkissä 58, jossa äänensävy matkii kuuntelunäytettä, mutta juoruileva si-

sältö tulee edellisestä kirjoitetusta näytteestä. Matkiminen ja kielen jäljittely ovatkin 

yleisiä tapoja, joilla maallikot tuovat esiin, mitä he ovat kielestä tai kielimuodosta ha-

vainneet (Mielikäinen 2005: 100-101). Matkimisella ja jäljittelyllä voidaan myös yh-

täältä arvostaa ja toisaalta ottaa etäisyyttä matkittavaan asiaan (Tainio 2008: 153). 

Omassa aineistossani kaikki oppilaiden ensimmäisen ääninäytteen pohjalta tuottamat 

jäljittelyt ovat nimenomaa etäisyyttä ottavia, ja esimerkiksi S-ryhmä kuvaa nousevilla 

äänenpainoilla sitä, miksi oululaistyttöjen keskustelun (ÄN1) rekisteri ei ole peruspuhe-

kieltä: 

 

Esimerkki 59. 
Simo: no ei se nyt o (.) puhekkieltä. 
H-M: millasta on sittep peruspuhekkieli taim miten toi poikkeaa peruspu-

hekkielestä. 
Simo: no (.) meidäm pitää no hommatar rahhaa niim me päästään eloku-

viin (.) [muuttaa ääntään:] elokuviijh. 
Sonja: sittej just joitait tommosia [äänenkorkeus nousee:] iijh [normaa-

listi:] kohtia siellä tommosia nousukohtia siellä. 
Simo: painotettaaj jotais sanal loppuja sillee [nouseva ääni:] iijh. 

 

Sen lisäksi, että S-ryhmä on huomannut oululaistyttöjen keskustelunäytteen (ÄN1) lau-

sumanloppuisen intonaation ja matkii niitä, Sonja sanallistaa havainnon ja puhuu näyt-

teen nousukohdista. Suomen kielen pääsääntöisesti laskevaan intonaatioon onkin il-

maantunut nousukohtia 1990-luvulla, ja erityisesti nämä muutokset ovat tulleet etelä-

suomalaisten tyttöjen kieleen, josta ne ovat levinneet myös muualle Suomeen. (Routa-

rinne 2008: 125, 141). 

 

S-ryhmä on ryhmistä ainoa, joka kiinnittää huomiota nimenomaa oululaistyttöjen kes-

kustelun (ÄN1) lausumanloppuiseen nousevaan intonaatioon esimerkiksi näytteen en-

simmäisessä repliikissä elokuviin?. Vaikka muut näytettä matkivat ryhmät eivät kohdis-

takaan matkimuksiaan nouseviin äänenpainoihin, etäännyttävät he kuitenkin itseään 

näytteestä imitoimalla sen puhetapaa jollain omasta puheäänestään poikkeavalla tavalla. 
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Jäljittelytavat ja ääninäytteen kuvailut ovat hyvin samankaltaisia kuin Lehtosen (2015) 

väitöskirja-aineistossa, jossa hänen seuraamansa ja haastattelemansa helsinkiläiset ylä-

koululaiset kuvaavat pissisten tai lissujen käyttämää kieltä. Lehtosen informanttien mu-

kaan pissikset mm. venyttävät sanoja - erityisesti i:tä sanan lopussa, juoruilevat, nosta-

vat puheen sävelkorkeutta intonaatioyksikön lopussa, liioittelevat ja kikattavat sekä per-

formoivat lissuna olemista myös muilla tavoilla, kuten sanavalinnoilla ja s:n etisellä 

ääntämisellä, joka on hyvin yleinen (helsinkiläisten) pissisten puheeseen liitetty foneet-

tinen piirre (Lehtonen 2015: 133-144; Vaattovaara & Halonen 2015).  

 

Edellisessä kappaleessa esittelemäni piirteet ovat rekisteriytyneet pissis-rekisterin piir-

teiksi (Lehtonen 2015: 137). Piirteet ovat myös sellaisia, että ne esiintyvät myös omassa 

aineistossani eri ryhmien keskusteluissa, vaikka A-ryhmä onkin ryhmistä ainoa, joka 

nimeää oululaistyttöjen kielen juuri lissukieleksi. Rekisterin sosiaalinen vaikutusala 

ulottuu kuitenkin myös muihin ryhmiin, ja eri ryhmien keskusteluiden perusteella esi-

merkkinäyte (ÄN1) vaikuttaa edustavan samankaltaista rekisteriä kuin Lehtosen väitös-

kirjan pissisten tai lissujen kieli, vaikka informantit käyttävätkin siitä erilaisia nimityk-

siä ja nimeävät sen mm. puhekieleksi, murteeksi ja slangiksi. Esimerkiksi i:n venyttä-

minen näkyy omassa aineistossani esimerkissä 59, jossa Simo venyttää sanan elokuviin 

loppua. Kaikki informanttieni tuottamat matkimukset voidaan myös nähdä jonkinlaise-

na liioitteluna, joksi myös seuraavat Ainon ja Olgan kuvailut voisi luokitella: 

 

Esimerkki 60. 
Aino: -- kyllä toi nyt vähän [kuulosti] -- semmoselta (.) ylivedetyltä että -- 

itellekki alkaa niiŋku’ ’ärsyttää sittej jos joku kaveri koko ajan 
niiŋkup puhuis tommosella äänensävyllä. 

 
Esimerkki 61. 
Olga: -- muŋ korvaan se kuulostaa joteŋkiv vähän sillee että se oli niin 

teennäinen tais se kuulostaa joteŋki (.) hieman (.) ärsyttävältä jos-
tain syystä -- 

 

Ainon mielestä oululaistyttöjen rekisteri (ÄN1) kuulostaa ylivedetyltä, ja Olga puoles-

taan pitää sitä teennäisenä. Molempien repliikeissä toistuu myös kuvaus arvioitavan 

rekisterin ärsyttävyydestä. Kyseinen ilmaus ilmaisee varsin selkeästi Ainon ja Olgan 

negatiivista suhtautumista rekisteriin. Lehtosen (2015: 119) mukaan pissiksistä puhu-

taankin usein affektiivisesti, ja sama vaikuttaa omassa aineistossani ulottuvan myös 

näiden käyttämään kieleen. Samalla tässä on nähtävillä myös yhteys siihen, etteivät yli-
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päätään tyttöihin liitetyt kielenpiirteet ole yleisesti erityisen arvostettuja (Vaattovaara & 

Halonen 2015: 73). Toisaalta ryhmät pitävät kyseistä rekisteriä myös esimerkiksi nuor-

ten kielenä, nuorisoslangina tai yleisesti slangina, joihin kaikkiin liittyy usein näkemys 

rekisterin ärsyttävyydestä (Vilhula 2012: 66-67 ja siinä mainitut lähteet). Ryhmien kes-

kusteluissa esiintyvät adjektiivit ärsyttävä (A-, E- ja O-ryhmät), tyhmä (T-ryhmä) ja 

toisaalta energinen (L-ryhmä) ovatkin sellaisia, joiden ei voi tulkita liittyvän yleisesti 

puhekieleen, vaan nimenomaan oululaistyttöjen (ÄN1) käyttämään puhekielen alarekis-

teriin - tyttöjen kieleen, lissukieleen tai mahdollisesti myös nuorisokieleen. Vaikka tyt-

töjen kieli ei olekaan yleisesti arvostettua ja myös omat informanttini kuvaavat sitä lä-

hinnä negatiivisilla adjektiiveilla, alkoi 1990-luvulla eräänlainen tyttökulttuurin murros, 

jossa tyttöjen aktiivisuuden (ns. girl power) voidaan nähdä lisääntyneen (Aaltonen & 

Honkatukia 2002: 8-9; Lehtonen 2015: 118). L-ryhmän kuvailu kielen energisyydestä 

voisi mahdollisesti liittyä tähän tyttöyden ulottuvuuteen. 

 

Olen tässä luvussa tarkastellut sitä, millaisten ominaisuuksien perusteella yhdeksäs-

luokkalaiset nimeävät rekisterin murteeksi, slangiksi, nuorten kieleksi tai tyttöjen kielek-

si (lissukieleksi). Tärkein yksittäinen tekijä vaikuttaa olevan sanasto, joka myös aikai-

semman tutkimuksen valossa vaikuttaa olevan merkittävin nuorten kielen tilanteiseen 

vaihteluun liittyvä tekijä (Lappalainen 2008: 89-90). Toisaalta etenkin tyttöjen kieleksi 

tai lissukieleksi nimeämisen taustalla olevat syyt eivät liity sanastoon oikeastaan lain-

kaan, vaan syyn muodostavat puheen sisällön lisäksi erilaiset prosodiset seikat, jotka 

vastaavat hyvin myös aikaisempia tutkimustuloksia aiheesta (Vilhula 2012; Lehtonen 

2015; Vaattovaara & Halonen 2015). Joka tapauksessa kaikki tässä luvussa esittämäni 

esimerkkinäytteet on nimetty erityisesti myös puhekieleksi, ja kaikki luvun rekisterit 

hahmottuvatkin enemmän tai vähemmän puhekielen alarekistereiksi ennemmin kuin 

täysin erillisiksi rekistereiksi. 



 
 

 
 

66 

5. VÄHEMMÄN NIMETYT TAI NIMEÄMÄTTÄ JÄÄNEET ESIMERKKI-
NÄYTTEET 
 

Jotkin esimerkkinäytteistä vaikuttavat esiintyvän toisia enemmän luvuissa 4.1.-4.3. 

esimerkkeinä kirjakielestä ja puhekielestä sekä sen alarekistereistä. Tässä luvussa tar-

koituksenani on pohtia sitä, miksi kouluaine (KN2), kalastuslaki (KN3), nuorisovaltuus-

ton puheenjohtajan haastattelu (ÄN2) ja lukupuhunta (ÄN3) eivät yhdeksäsluokkalais-

ten haastatteluiden perusteella ole yhtä hyviä esimerkkejä kirjakielestä tai puhekielestä 

kuin työhakemus (KN1, kirjakieli), keskustelupalsta (KN4, puhekieli) ja oululaistyttö-

jen haastattelu (ÄN1, puhekieli ja sen alarekisterit). Osittain syynä voi olla näytteiden 

käsittelyjärjestys. Mahdollisesti työhakemuksen kieli on oppilaiden mielestä kirjakieltä 

etenkin siksi, että se on näytteistä ensimmäinen eikä oppilailla näin ole vielä vertailu-

kohtia. Toisaalta kaikista vähemmän kirjakielisiksi tai puhekielisiksi mainituista näyt-

teistä on kuitenkin löydettävissä erilaisia kohosteisia piirteitä, joihin useammat ryhmät 

tarttuvat, eikä näin ollen pelkkä näytteiden esitysjärjestys riitä selittämään näytteiden 

rekistereiden nimeämisen vaihtelua. 

 

Erityisesti lukupuhunta tuntu jäävän täysin kirjakieli-puhekieli-luokittelun ulkopuolelle, 

ja siitä onkin vain yksi kirjakieli-maininta vasta aivan K-ryhmän haastattelun lopussa, 

jossa oppilaat pohtivat eri näytteiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä: 

 

Esimerkki 62. 
Kerttu: kaikissa [työhakemus (KN1), kouluaine (KN2), kalastuslaki (KN3) 

ja lukupuhunta (ÄN3)] oli kirjakieltä joŋkuv verran ainaki. 
 

Esimerkissä 62 Kerttu yhdistää lukupuhunnan (ÄN3) muihin kirjakielisiin näytteisiin, 

mutta muuten oppilaat eivät mainitse kirjakieltä (tai puhekieltä) lainkaan esimerkkinäyt-

teen käsittelyn yhteydessä. Käsittelen lukupuhuntaa tarkemmin luvussa 5.4., mutta sitä 

ennen otan tarkasteluun muut vähän keskusteluissa mainitut esimerkkinäytteet. 

 

 

5.1. Kouluaine 

 

Viiden haastatteluryhmän oppilaat mainitsevat kouluaineen (KN2) esimerkiksi kirjakie-

lestä, ja työhakemuksen (KN1) jälkeen se mainitaankin toiseksi useimmin kirjakielisek-
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si esimerkkinäytteeksi. Kouluaineen kirjakielisiä piirteitä, kuten oikeinkirjoitusta, olen-

kin käsitellyt jo luvussa 4.1., jossa olen myös todennut, etteivät yhdeksäsluokkalaiset 

mainitse kouluaineen kielen olevan yhtä asiallista ja virallista kuin työhakemuksen 

(KN1) kielen. Lisäksi kahdessa ryhmässä oppilaat mainitsevat kouluaineen olevan myös 

puhekieltä tai jotain kirjakielen ja puhekielen väliltä, kuten esimerkissä 63.  

 

Esimerkki 63. 
Tatu: se on sellasta niiŋkup puhej ja kirjakielen sekotusta. 
Taneli: se on tämmöstä (.) aah. 
Tuomas: välikieltä. 

 

Tatun mukaan kouluaineen kieli on puhe- ja kirjakielen sekoitusta, jota Tuomas kutsuu 

välikieleksi. Myös muissa ryhmissä on tehty vastaavia havaintoja, ja kouluaineen kieli 

on nimetty rennommaksi kuin työhakemuksen kieli. Yhtenä syynä tähän havaintoon on 

jo aiemmin mainitsemani sanavalinta nyvyn nykyä, mutta syitä on mahdollista löytää 

myös laajemmin näytteestä. Yksi selitys on oppilaiden mielestä näytteen tarinallisuus 

tai kertova kieli, kuten seuraavista esimerkeistä voi huomata: 

 

Esimerkki 64. 
Katja: -- ois voinu’ ’olla’ ’ihah hyviv vaikka (.) puhuttua niiŋkuv vaikka 

se kalatarina ois voinu’ ’ollam mutta semmonem mietittyt tarina -- 
 

Esimerkki 65. 
Oona: -- jos kertoo niiŋkus siis sillee suullisestij jollekkij jotakij juttua 

niiŋku’ ’että mitä on tapahtunun niin sillo ehkä vähän tämäntyyp-
pistä -- 

 
Esimerkki 66. 
Tero: no jos sä tuut joltakik kalareissulta -- [muuttaa ääntään ja elehtii 

käsillään kalan isoa kokoa muille] kuules kuulek katom meillet tu-
li tänääŋ kala. 

 

Esimerkeissä 64-66 mainitaan kaikissa suullinen toiminta, vaikka kyseessä on kirjoitet-

tu esimerkkinäyte. Esimerkissä 66 Tero ei pelkästään puhu puhumisesta, vaan havain-

nollistaa kertomista esimerkkinäytteen pohjalta muodostamallaan puhekielisellä muun-

nelmalla kato meille tuli tänään kala. Selvästi siis kouluaineen kaltainen rekisteri on 

oppilaiden mielestä mahdollinen myös puhutussa kielessä, ja esimerkkinäytteen narra-

tiivinen tekstityyppi sopii heidän mielestään myös puhekieleen. Kertomus onkin yksi 

harvoja tekstilajeja, jonka voi sanoa esiintyvän sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä 
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ja toisaalta ehkä siis myös puhe- ja kirjakielessä (Tiittula 1992: 53). Kertomakirjallisuu-

desta voidaan löytää samoja piirteitä kuin kasvokkain käydyistä keskusteluista, kuten 

toistoa, suoria lainauksia ja yksityiskohtaisuutta (Tannen 1982: 18). 

 

Oppilaat mainitsevat useammassa haastattelussa myös, että kouluaineen kieli on heidän 

mielestään runollisempaa tai värikkäämpää kuin esimerkiksi työhakemuksen kieli. Il-

meisesti osittain tämän havainnon takia oppilaat eivät pidä kouluaineen kieltä yhtä ste-

reotyyppisenä kirjakielenä kuin työhakemuksen kieltä. 

 

Esimerkki 67. 
Elisa: -- tässä niiŋku’ ’on tämmönej jännityksen tuntu -- koska tässä -- ei 

ook käytetty (.) pilkkua -- tavallaa se (.) kunnes tunsin selvän ny-
vyn oŋŋessani niis se on semmonen dramaattinel lauses siinä (.) 
kus se on (.) tommonen (.) lyhyt ja ytimekäs ja se tullee heti pisteej 
jälkeen ja alkaa kunnes sanalla. 

Eveliina: -- tuossa oŋ kivastin niiŋkul leikittyt tuolla sanajärjestyksellä -- 
nuo lauseet on ihat tommosia (.) eri tyyppisiä kuv vaikka tuommo-
sessa (.) iha’ ’asiallisessa vaikka kesätyöhakemuksessa ni (.) ne 
on tavallaas silleen (.) ännäs runollisemmil laitettus siihen. 

 

Esimerkissä 67 Eveliinan mukaan kouluaineen (KN2) kieli on runollisempaa kuin asial-

lisen kesätyöhakemuksen (KN1) kieli, koska sen sanajärjestys on erilainen. Eveliinan 

mielikuvan taustalla oleva ärsyke ei ole kovin voimakas, koska tekstinäytteen yhdestä-

toista lauseesta vain kolmessa on suomen kielen yleisimmästä tunnusmerkittömästä 

SVX-sanajärjestyksestä (subjekti, verbi, muut nominaaliset lauseenjäsenet) poikkeava 

sanajärjestys (VISK 2008: § 871). Kieli ei myöskään ole erityisen poikkeavaa esimer-

kiksi edelliseen esimerkkinäytteeseen eli työhakemukseen (KN1) verrattuna, vaan myös 

työhakemuksessa on käytetty sekä tunnusmerkitöntä että tunnusmerkkistä sanajärjestys-

tä. Tästä huolimatta E-ryhmän mukaan juuri sanajärjestys ja etenkin kunnes-

alistuskonjunktiolla alkava uusi virke tuovat tekstiin runollisuutta ja jopa jännityksen 

tuntua. Vaikka Eveliina ei esimerkissä 67 nimeäkään kesätyöhakemuksen (KN1) asial-

lista kieltä kirjakieleksi, on asia kuitenkin mahdollista päätellä edellisten keskusteluiden 

pohjalta. Kirjakieli on oppilaiden mielestä ensisijaisesti asiallista (ks. luku 4.1.2.), ja 

kouluaineen runolliset ja värikkäät ilmaukset ovat jonkinlainen poikkeus tähän. Oppi-

laiden haastatteluiden perusteella voikin havaita, että he nimeävät kirjakieleksi rekiste-

rin, jonka esimerkiksi Kielitoimiston sanakirja nimeää yleiskieleksi. Toisaalta termi 

yleiskieli ei esiinny oppilaiden haastatteluissa kertaakaan, joten oletettavasti se on heille 
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varsin tuntematon. Yleensä kirjakieleen liitetty kaunokirjallisuuden kieli ei taas yhdek-

säsluokkalaisten mielestä vaikuta kuuluvan yhtä kiinteästi kirjakieliseen asialliseen re-

kisteriin, eikä kouluainetta (KN2) ehkä tästä syystä mainita kirjakieleksi yhtä usein kuin 

työhakemusta (KN1). (KS 2016 s.v. kirjakieli, yleiskieli; Mielikäinen & Palander 

2014b: 40; ks. Koivusalo 1979). 

 

 

5.2. Kalastuslaki 

 

Myös kalastuslaki (KN3) on oppilaiden mielestä ennemmin kirjakielinen kuin puhekie-

linen esimerkkinäyte. Kuitenkin vain kolme ryhmää mainitsee näytteen kirjakieleksi. 

Havainto on siinä mielessä mielenkiintoinen, että vähistä kirjakieli-maininnoista huoli-

matta jokainen ryhmä arvioi kyseistä rekisteriä jonkin koulumaailmaan liittyvän käsit-

teen avulla. Useimmiten oppilaiden mielestä teksti on sellaista, jota koulumaailmassa ja 

erityisesti koulukirjoissa yleensä käytetään. Muutama ryhmä puolestaan mainitsee, että 

vastaavaa kieltä voisi käyttää erilaisissa esseissä. Kirjakielen kuvailun yhteydessä kes-

kusteluissa on noussut esiin se, että kirjakielen käyttö liittyy juuri kouluttautuneisuuteen 

ja sivistykseen (ks. esimerkki 22). Tästä syystä voisikin olettaa, että kaikkein selkeim-

min koulumaailmaan yhdistetty kieli olisi oppilaiden mielestä juuri kirjakieltä. Mahdol-

lisesti asia onkin näin, mutta näytteen opastavuus tai käskevyys on piirre, joka nousee 

keskusteluissa erityisesti esiin. Tämä piirre kuvaa kyseistä näytettä eikä kirjakieltä ylei-

sesti, vaikka muuten näytteen kieli mahdollisesti onkin oppilaiden mielestä juuri kirja-

kieltä. T-ryhmä toteaakin esimerkissä 68, että näyte muistuttaa joiltain osin ensimmäistä 

tekstinäytettä eli työhakemusta (KN1). 

 

Esimerkki 68. 
Tero: kyllä niiŋkup pieniä siihen näyte ykköseen -- viittaavia (.) piirteitä. 
H-M: ai on tässä samaa kus siinä. 
Tero: #1 pieniä. # 
Taneli: #2 mut se on toisellaine opastava. # 
Tero: niin toi toine’ mm nii opastava. 

 

Esimerkissä 68 Tero ja Taneli kertovat, että kalastuslaissa (KN3) on pieniä kirjakieli-

seen työhakemukseen viittaavia piirteitä. Kalastuslaki (KN3) on heidän mielestään kui-

tenkin erityisesti opastava työhakemukseen (KN1) verrattuna. Myös muut ryhmät nos-
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tavat kalastuslaista (KN3) erityisesti esiin ohjeistavuuden, opettavuuden ja käskevyyden, 

kuten L-ryhmä esimerkissä 69: 

 

Esimerkki 69. 
Liisi: nii opettavasti. 
H-M: mitkä kohat siinä erityisesti’ ’on opettavia --  
Linda: harjoitettaessa? 
Lumi: #1 ja erityisesti’ ’om pidettävä huolta? # 
Linda: #2 ja sitteŋ kut tässä niiŋku? # just silleiŋ kehotetaan. 
Liisi: ov vältettävä toimempiteitä. 
Linda: nii ov vältettävä ja om pidettävä -- 

 

Esimerkissä 69 L-ryhmä keskustelee siitä, miksi kalastuslaki (KN3) on heidän mieles-

tään opettavaa tekstiä. Erityisesti heidän ja muidenkin ryhmien keskusteluissaan nouse-

vat esiin nesessiiviset verbiliitot on vältettävä ja on pidettävä, jotka ilmaisevat pakkoa 

tai velvollisuutta tehdä jotain (VISK 2008: § 1581). Vaikka nesessiiviset verbiliitot it-

sessään eivät välttämättä ole esimerkiksi oppikirjateksteissä kovin yleinen verbimuoto, 

on niissä oppilaiden mielestä kuitenkin jotain opettavaista. Mahdollisesti lakiteksti tuo 

oppilaiden mieleen koulumaailman siksi, että myös etenkin reaaliaineiden oppikirjateks-

teissä predikaatit ovat usein passiivimuotoisia ja niihin liittyy tyypillisesti lisämerkityk-

senä jonkinlainen normatiivisuuden ilmaiseminen. Predikaatin avulla ilmaistaan, että 

yleensä jokin asia tehdään tietyllä tavalla tai se on syytä tehdä tällä tavalla. (Karvonen 

1995: 116-117.) Toinen mahdollinen syy oppilaiden mielikuvaan voi olla olla-verbin 

yleisyys ja toisaalta tekstin yleinen abstraktius, jotka ovat tyypillisiä myös etenkin reaa-

liaineiden oppikirjateksteille (Karvonen 1995: 116, 166). Kalastuslain (KN3) kieli ei 

siis oppilaiden mielestä edusta kirjakieltä yleensä vaan on nimenomaan koulumaailman 

kieltä. Näytteessä on kuitenkin myös kirjakieleen yleisestikin liittyviä piirteitä, joita 

olen käsitellyt luvussa 4.1. Kalastuslain opettavaisena pidetty kieli hahmottuukin haas-

tatteluiden perusteella jonkinlaiseksi kirjakielen alarekisteriksi. 

 

 

5.3. Nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelu 

 

Keskisuomalaisen kunnan nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelu (ÄN2) on mai-

nittu puhutuista näytteistä useimmin puhekieleksi yhdeksäsluokkalaisten keskusteluissa. 

Vaikka suuri osa ryhmistä pitää haastattelua puhekielenä, mainitaan sen yhteydessä kui-
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tenkin myös kirjakieli sekä erityisesti kirjakieltä kuvailevat adjektiivit, kuten neutraali, 

asiallinen ja selvä, joista olen kirjoittanut luvussa 4.1. Jutan mukaan haastattelu onkin 

asiallisempaa puhekieltä: 

 

Esimerkki 70. 
H-M: kukas tossa vois olla. 
Jutta: kuka tahansav vaikka meijjä ikänej joka -- kertoo niiŋkuj jostain -- 

vaikka taloyhtiöllet tai (.) kavereillet tai luokkatovereillej jostaki (.) 
asiasta et se ov vähän niiŋkus semmost asiallisempaa puhekkieltä.  

 

Jutan mukaan nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelu (ÄN2) on asiallisempaa 

puhekieltä, koska sellaista voi käyttää kuka tahansa monenlaisissa tilanteissa. Myös 

muiden ryhmien havainnot haastattelun kielestä ovat hyvin samanlaisia, ja esimerkiksi 

Meri toteaa näytteen olevan kirjakielen ja puhekielen välistä. Haastattelu on yhdeksäs-

luokkalaisten mielestä asiallisempaa ja selkeämpää kuin edellinen kuuntelunäyte eli 

oululaistyttöjen keskustelu (ÄN1), joka onkin eniten nimetty puhekielen eri alarekiste-

reiksi. 

 

Vaikka useammassa ryhmässä mainitaan haastattelun olevan kirjakielen ja puhekielen 

välimaastoa tai samaan aikaan sekä asiallista että rentoa, eivät oppilaat juuri erittele 

sitä, mistä tällainen vaikutelma syntyy. Kenties selkein syy rentouteen on haastattelussa 

oleva remontti-sanan slangijohdos remppa, jonka K-ryhmä ja M-ryhmä nostavat haas-

tattelusta esiin (ks. luku 4.3.). Sen sijaan syy siihen, että nuorisovaltuuston puheenjohta-

jan kieli on oppilaiden mielestä ainakin osittain myös kirjakieltä, on vaikeammin hah-

motettava. Nuorisovaltuuston puheenjohtajan kieli ei ole suositusten mukaista kieltä, 

kuten Kielitoimiston sanakirja kirjakielen määrittelee, vaan siinä on useita piirteitä, jot-

ka Mantila määrittelee yleisiksi tai laaja-alaisiksi puhekielen piirteiksi (KS 2016 s.v. 

kirjakieli; Mantila 1997: 11-16). Mantilan (1997) puhekielisiksi määrittelemistä piir-

teistä esimerkkinäytteessä ovat passiivimuotoinen verbi monikon 1. persoonan yhtey-

dessä (me saatiin vaikuttaa), i-loppuisen diftongin jälkikomponentin kato (suunniteltas) 

sekä i:n loppuheitto imperfektissä (tulis). Lisäksi esimerkkinäytteessä on käytetty se-

pronominia määräisen artikkelin tapaan, mikä on puhekielessä ollut tavallista jo pitkään. 

Kirjakieleen vastaavan artikkelin ei kuitenkaan ajatella yleensä kuuluvan (Laury 1996: 

169, 178.) Haastattelun puhuja käyttää myös useamman kerran puhekielelle tyypillistä 

epäröintiäännettä öö ja kerran täyte- tai vahvistussanaa sitten (KS 2016 s.v. sitten; Vou-
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tilainen 2016: 139). Kaikista mainitsemistani puhekielisyyksistä huolimatta oppilaiden 

mielestä nuorisovaltuuston puheenjohtajan (ÄN2) puhekieli on kuitenkin asiallista tai 

ainakin asiallisempaa puhekieltä, kuten Jutta esittää esimerkissä 70. 

 

Yhdeksäsluokkalaisten ajatusta siitä, miksi nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastatte-

lu (ÄN2) on asiallista, ei voi perustella perinteisellä kirjakielen määritelmällä. Perintei-

sen määritelmän mukaan haastattelu (ÄN2) ei ole missään suhteessa kirjakieltä. Perus-

telut tälle mielipiteelle on siis löydettävä muualta. Aiemmin listaamani Mantilan (1997) 

yleiset tai laaja-alaiset puhekielisyydet eivät ole piirteitä, joiden mukaan yhdeksäsluok-

kalaiset jaottelevat puhutun kielen eri rekistereitä. Kielen jaottelu puhe- ja kirjakieleen 

ei kuitenkaan ole sattumanvaraista, ja olenkin esitellyt puhekielen määrittävät piirteet 

luvussa 4.2.1. Nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelusta (ÄN2) puuttuvat esi-

merkiksi oululaistyttöjen keskustelussa (ÄN1) oppilaiden huomion kiinnittäneet nauru 

ja toisto. Lisäksi on mahdollista, etteivät oppilaat puhutussa kielessä kiinnitä huomiota 

yleisinä puhekielisyyksinä pidettyihin piirteisiin samalla tavalla kuin kirjoitetussa kie-

lessä. Vaikka he tunnistaisivat piirteet kirjoitetusta kielestä, ei niiden havaitseminen 

puhutusta kielestä ole niin helppoa. Hanna Lappalainen (2008) on tehnyt vastaavia ha-

vaintoja nuorten puhumasta kielestä. Lappalaisen mukaan nuorten puhuman kielen ti-

lanteinen vaihtelu näkyy lähinnä sananvalinnoissa mutta ei äänne- tai muotopiirteissä. 

Erilaiset puhekieliset piirteet ovatkin yleistyneet viime vuosikymmeninä suomalaisessa 

yhteiskunnassa erilaisissa yhteyksissä, joten nuoret saattavat pitää perinteisesti puhekie-

lisinä pidettyjä piirteitä täysin sopivina monenlaisiin rekistereihin. (Lappalainen 2008: 

87-89.) 

 

 

5.4. Lukupuhunta 

 

Viimeinen kuuntelunäyte, kevätjuhlapuheen lukupuhunta (ÄN3) on kaikkiin muihin 

näytteisiin verrattuna poikkeuksellinen siinä mielessä, etteivät oppilaat mainitse puhe- 

tai kirjakieltä kertaakaan sen arvioinnin yhteydessä. Ainoa maininta lukupuhunnan kir-

jakielisyydestä on esimerkissä 62 esittelemäni Kertun yhteenveto, jossa hän vertailee 

esimerkkinäytteitä keskenään. Mainintojen vähyyteen saattaa olla ainakin osittain sama 

syy kuin niiden vähyyteen kalastuslain (KN3) yhteydessä. Esimerkkinäytteessä on niin 

paljon muuta sisältöä, joka herättää oppilaiden huomion, ettei se siksi edusta samalla 
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tavoin stereotyyppistä kirjakieltä kuin esimerkiksi työhakemus (KN1). Lukupuhunnassa 

tällainen esiin nouseva piirre on näytteen uskonnollinen vaikutelma, jonka myös Martta 

nostaa esiin esimerkissä 71:  

 

Esimerkki 71. 
Martta: just tuli mielee itelläkij just joku sellaner rippikoulujuttu et just jo-

ku pappi ois voinul lukkee nuorillej jottait tuommosta. 
 

Uskonnollisuuden tai jonkin siihen liittyvän asian, kuten Martan mainitseman papin 

näytteen yhteydessä mainitsee peräti yhdeksän ryhmää kymmenestä. Lisäksi viisi ryh-

mää toteaa erikseen kyseessä olevan juuri valmiiksi kirjoitettu ja ääneen luettu esimerk-

kinäyte, kuten Marttakin toteaa esimerkissä 71. Muita oppilaille näytteestä mieleen tu-

levia asioita ovat satumaisuus (neljä ryhmää), läksiäispuhe (neljä ryhmää), vaalipuhe tai 

vaikuttava puhe (kaksi ryhmää) sekä runo (kaksi ryhmää). Vaikka oppilaille tulee mie-

leen näytteestä erilaisia asioita, on niistä kuitenkin löydettävissä selvä yhteys keske-

nään. 

 

Erityisesti oppilaat nostavat näytteestä esiin monikon toisen persoonan imperatiivimuo-

don uskokaa. Verbi on jäänyt heille mieleen ja on kenties selitys sille, miksi näytteestä 

syntyvä uskonnollisuuden vaikutelma on niin voimakas. Näytteen sananvalinnoissa ei 

ole mitään muuta suoraan uskonnollisuuteen liittyvää, eikä uskoa-verbikään tässä kon-

tekstissa liity uskontoon vaan itsensä uskomiseen. Kuitenkin kun uskonnollista kieltä 

ajatellaan, tulee siitä helposti ensimmäiseksi mieleen uskonnollinen terminologia, jota 

myös uskoa-verbin edustaa (Suojanen 1982: 190; Lappalainen 2004: 264). Todellisuu-

dessa uskonnolliseen kieleen ja etenkin kirkollisten toimitusten ns. rituaalikoodiin liit-

tyy myös muita kielellisiä ulottuvuuksia pelkkien sananvalintojen lisäksi. Rituaalikoo-

dilla tarkoitetaan esimerkiksi vanhaa samassa muodossa toistuvaa uskonnollista kieltä, 

jossa terminologia, sanontatavat ja lauserakenteet ovat säilyneet muuttumattomina (Suo-

janen 1982: 185-191; Mielikäinen 2014: 53). 

 

Uskoa-verbi voi nousta merkityksensä lisäksi oppilaiden keskusteluissa esiin myös 

muista syistä. Yksi mahdollinen syy on lauserakenne, jossa verbi esiintyy: ”uskokaa 

itseenne niin mekin olemme teihin uskoneet.” Tässä yhteydessä uskoa-verbi esiintyy 

rakenteessa, joka muistuttaa paljon monille oppilaille rippileirillä tutuksi tullutta Isä 

meidän -rukouksen kohtaa ” Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin 
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anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet” (EVL 2017). Sekä esi-

merkkinäytteessä että uskonnollista rituaalikoodia edustavassa Isä meidän -rukouksessa 

on rakenne, jossa imperatiivia (uskokaa, anna) seuraa muoto niin mekin sekä perfekti-

muotoinen monikollinen verbi (olemme uskoneet, ovat rikkoneet). Yhdellä kuunteluker-

ralla tällaista yhtäläisyyttä ei välttämättä tiedosta, mutta moneen yhdeksäsluokkalaiseen 

luultavasti edellisen kesän rippileirillä hyvin tutuksi tullut muoto voi silti vaikuttaa. 

 

Myös sillä, että oppilaat tunnistavat esimerkkinäytteen lukupuhunnaksi, voi olla vaiku-

tusta näytteestä syntyvään uskonnolliseen mielikuvaan. Esimerkissä 71 Martta yhdis-

tääkin uskonnollisuuden ja lukemisen toisiinsa ja toteaa näytteen kuulostavan papilta, 

joka lukee. Esimerkissä 72 taas Eveliina ottaa kantaa siihen, miksi näyte kuulostaa lue-

tulta. Myös Venla nostaa näytteen yhteydessä edelleen perinteisesti kirjoitetun tekstila-

jin eli saarnan esimerkissä 73: 

 

Esimerkki 72. 
Eveliina: -- kuulosti semmoselta et sillä ois joku paperi mistä se lukis suo-

raan -- ehkä sekis saatto viiäp pois semmosta -- rentoutta siitä 
tekstistä -- sit tuossa ei ollum mitään öö tais sillee tai mitään täl-
lästä -- 

 
Esimerkki 73. 
Venla: joku saarna (.) mulla tuli heti mieleej joku jumalampalvelus. 

 

Venlan esimerkissä 73 mainitsema saarna on esimerkki kirkon ääneen luetuista teks-

teistä. Kirjoitetulla kielellä onkin perinteisesti ollut valta uskonnollisissa teksteissä, ja 

myös suullinen kielenkäyttö on perustunut voimakkaasti kirjalliselle. Esimerkiksi juuri 

saarnat kirjoitetaan tavallisesti edelleen valmiiksi ja luetaan suoraan kirjoitetusta tekstis-

tä. Kirjoitetun ja vapaasti puhutun kielen syntaktiset erot saattavatkin selittää sitä, miksi 

luettu teksti on helposti tunnistettavissa juuri paperilta suoraan luetuksi. (Mielikäinen 

2014: 53, 61.) Yksi tällainen selkeä ero on jo aiemmin mainitsemani suunnittelu- ja kor-

jausilmausten kuuluminen pelkästään puhuttuun kieleen tai puhekieleen, johon Evelii-

nakin viittaa esimerkissä 72, jossa toteaa, ettei esimerkkinäytteessä ole mitään öö tai 

sillee (Voutilainen 2016: 126, 139). 

 

Uskonnollista mielikuvaa teksteihin saattavat tuoda myös siinä käytetyt kuvailevat ja 

jopa metaforiset sananvalinnat, jotka voivat toisaalta tuoda kieleen myös runollisuutta 
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tai satumaisuutta. Etenkin K-ryhmä nostaa näytteen yhteydessä esiin sen kuvailevat sa-

nat ja mainitsee siitä esimerkiksi sanaparin laine liplattaa. 

 

Esimerkki 74. 
Kerttu: -- kaunista kuultavaa siinä on sit niitä suomeŋkieliä (.) suo-

meŋkielen (.) vanhempiakis sanoja. 
H-M: joo (.) mitkä asiat erityisesti’ ’on semmosia kauniita tässä vai--. 
Kaisa: #1 no just ne niin ne kuvailevat. # 
Kerttu:  #2 lainel liplattaa niiŋ kuvailevat. # 

 

K-ryhmän mukaan puheessa (ÄN3) on kuvailevia sanoja, jotka tekevät kielestä kaunis-

ta. Kuvakieli on myös yksi uskonnollisen kielen piirteistä, ja siihen kuuluvat muun mu-

assa erilaiset metaforat ja vertaukset (Stiver 1996: 112; Mielikäinen 2014: 58). Kertun 

mukaan tällainen kieli on kaunista myös siksi, että siinä on mukana vanhempiakin sano-

ja. Myös vanhat sanat kuuluvat uskonnolliseen kieleen, ja esimerkiksi Raamatun ja 

virsikirjan kielelliseen uudistamiseen ja sanojen muuttamiseen suhtaudutaan usein hy-

vin kielteisesti (Ringgren 1975: 27-28; Mielikäinen 2014: 60). K-ryhmä on jo aikai-

semmin esittänyt eri tekstinäytteistä ja kielen muuttumisesta melko puristisia näkemyk-

siä, ja kirjakielen vinouma näkyy heidän keskustelussaan hyvin selvästi. Onhan kirja-

kieli heidän mukaansa kirjoitettu oikein (esimerkki 5) ja puhekieli taas vastaavasti vää-

rin (esimerkki 44). Toki on mahdollista, että oppilaat vastaavat tässä kysymyksiin taval-

la, jonka ajattelevat olevan sopiva haastattelutilanteeseen. Toisaalta muiden ryhmien 

keskusteluiden tavoin myös K-ryhmän keskustelu on varsin spontaania ja vapaata, joten 

erityisen tietoiselta ja harkitulta tällaisten mielipiteiden esittäminen ei ainakaan vaikuta.  

 

Sananvalintojen ja lukupuhunnaksi tunnistamisen lisäksi puheessa (ÄN3) on vielä yksi 

piirre, joka kiinnittää yhdeksäsluokkalaisten huomion. Sallan mukaan näyte vaikuttaa 

etenkin lopussa neuvolta ja Olga kutsuu sitä ohjemaiseksi. Luultavasti näihin havaintoi-

hin liittyvät myös se, että Leo nimittää näytettä propagandapuheeksi ja Jaakko eduskun-

tatyypin mainoskampanjaksi. Santerille tulee puheesta mieleen Nelson Mandela. Yksi 

syy edellä mainittuihin mielikuviin voi olla jo aiemmin mainitsemani uskoa-verbi ja 

etenkin sen imperatiivi-muoto, joka toistuu näytteessä myös muissa verbeissä ja jonka 

O-ryhmä mainitsee erikseen: 
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Esimerkki 75. 
Olivia: -- ne jotakir rukouksia sannoo siellä niis se on aina jotais sitä (.) 

uskokaa (.) ja tehkää ja olkaa -- s-se käyttää aika paljos sitä 
niiŋku (.) te-muotoa -- 

Olga: tuo oli vähäs semmonen että se kuulosti sillon aluksi (.) niiŋkuk ku 
oli kuullum muutaman sanan semmoselta ohjemmaiselta -- 

 

Esimerkissä 75 Olivia kutsuu imperatiivia te-muodoksi ja kertoo, että kyseinen muoto 

tuo hänen mieleensä uskonnollisen kielen. Olgan mukaan taas esimerkkinäytteen alku 

kuulosti hänestä ohjemaiselta. Etenkin monikon ensimmäisen persoonan imperatiivi 

onkin varsin tavallinen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksissa, jossa esi-

merkiksi muodot tunnustakaamme ja rukoilkaamme ovat tyypillisiä (Mielikäinen 2000: 

242-243). Mahdollisesti imperatiivimuoto ja uskoa-verbi luovatkin yhdessä mielikuvan 

jumalanpalveluksesta. Imperatiivimuodon käyttö uskonnollisessa kielessä liittyy erilai-

siin valta-asetelmiin. Tyypillisesti pappi kehottaa rukoukseen tai synnintunnustukseen 

ja seurakunta toimii ohjeen mukaan. (Nissi & Mielikäinen 2014: 12.) Myös poliittisesta 

kielenkäytöstä voi löytää paljon samankaltaisuutta uskonnollisen kielenkäytön kanssa. 

Tällaisia yhtäläisyyksiä ovat mm. symboliikka, rituaalisuus ja tietty ydinsanasto. (Ks.  

esim. Suojanen 1997). Mahdollisesti siksi oppilaat mainitsevatkin esimerkkinäytteen 

yhteydessä myös sanat vaalikampanja tai propaganda. 

 

 

5.5. Yhteenveto 

 

Jokaisen haastattelun lopussa olen pyytänyt yhdeksäsluokkalaisia nimeämään, mitkä 

näytteistä ovat heidän mielestään samanlaisia keskenään. Oppilaiden tavat ryhmitellä 

näytteitä ovat erilaisia, ja osa ryhmistä on etsinyt näytteistä pareja toisilleen, kun taas 

osa on tehnyt näytteistä suurempia kokonaisuuksia. Kaikki ryhmät eivät myöskään ole 

nimenneet kaikkia näytteitä lainkaan. Olen koonnut oppilaiden vastaukset kuvioon 3, 

jossa samanlaisina pidetyt näytteet on ympyröity. Ympyröintiviivan paksuus kertoo, 

kuinka monessa eri ryhmässä tietyt näytteet on nimetty samanlaisiksi. 
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KUVIO 3. Näytteet, joita yhdeksäsluokkalaiset pitävät samanlaisina. 

 

Kuviosta 3 voi nähdä, että yhdeksäsluokkalaisten vastaukset näytteiden samankaltai-

suudesta noudattavat samanlaisia rajauksia kuin heidän rekisterijaottelunsa, joita olen 

käsitellyt aiemmissa luvuissa. Pelkistetyimmän jaon on tehnyt K-ryhmä, jonka mukaan 

kaikki näytteet ovat joko puhekieltä tai kirjakieltä: 

  

Esimerkki 76. 
Kerttu: -- oikeestaan nuo kaikki (.) kolme ensimmäistä oli aika samallaisia 

ku (.) viimenej ja toisiks viimenem puhennäyte (.) sitte’ ’oli nuo 
kaks puhekkielellä (.) puhuttua (.) jotka oli ihan semmosia ääri-
päitä. 

H-M: -- oliks niissä -- kolme ensimmäistä kirjotettua ja tuo viimenen niin 
oŋks oliks niitteŋ kesken sitten jotai’ ’eroja? 

-- 
Kerttu: kaikissa oli kirjakieltä joŋkuv verran ainaki. 

 

Kertun mukaan työhakemus (KN1), kouluaine (KN2), kalastuslaki (KN3), nuorisoval-

tuuston puheenjohtajan haastattelu (ÄN2) ja lukupuhunta (ÄN3) ovat kaikki kirjakieltä 

ja keskustelupalsta (KN4) ja oululaistyttöjen keskustelu (ÄN1) puolestaan puhekieltä. 

Myös muiden ryhmien havainnot ovat samankaltaisia, ja kuviosta 3 voikin nähdä, miten 

Kertun kirjakielisiksi nimeämiä näytteitä on yhdistelty paljon toisiinsa ja miten erityi-

sesti Kertun puhekielisiksi nimeämät näytteet KN4 ja ÄN1 muodostavat selkeästi oman 

ryhmänsä. Keskustelupalstaa ja oululaistyttöjen keskustelua pitää keskenään samanlai-
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sina peräti kahdeksan ryhmää kymmenestä. Loput kaksi ryhmää (O-ryhmä ja V-ryhmä) 

ovat yhdistäneet samaan ryhmään vielä nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelun 

(ÄN2), joka onkin keskustelupalstan (KN4) jälkeen toiseksi eniten puhekieliseksi ni-

metty näyte (ks. taulukko 2). Lisäksi V-ryhmän mukaan myös työhakemuksen (KN1) 

kieli voisi osittain kuulua samaan ryhmään, koska kaikki neljä kieltä ovat heidän mie-

lestään sellaisia, että nuoret voisivat käyttää niitä joissain tilanteissa. Kuviossa 3 tämä 

yhdistelmä ei kuitenkaan näy, koska ryhmä on itse sitä mieltä, että työhakemuksen kieli 

voisi kuulua samaan ryhmään korkeintaan sulkeissa. 

 

Mielenkiintoista haastatteluissa on, että vaikka oppilaiden yhdistelmät vaihtelevat suu-

resti, muodostavat keskustelupalsta ja oululaistyttöjen keskustelu selkeän parin keske-

nään ja muut yhdistelmät vaihtelevat. Hiidenmaan (2003: 239) mukaan kirjoitettu kieli 

ja kirjakieli ohjaavat, millainen käsitys ihmisillä on kielestä, ja muita kielimuotoja tar-

kastellaan kirjakielen ja sen sääntöjen olemassaolon tai puuttumisen avulla. Myös yh-

deksäsluokkalaisten kielentarkastelu tuntuu noudattavan tätä jakoa. Lopulta kuitenkin 

voimakkaimmin toisiinsa yhdistyvät oppilaiden mielestä puhekieliset näytteet. Hiiden-

maa (2003: 239) kirjoittaa, ettei ole koskaan nähnyt jakoa puhekielinen ja ei-

puhekielinen. Yhdeksäsluokkalaisten yhteenvedoissa tällainen jako näyttäisi kuitenkin 

olevan. Selkeästi oman ryhmänsä muodostavat puhekieliset näytteet, kun taas muut 

näytteet yhdistyvät toisiinsa monenlaisten erilaisten kytkentöjen kautta. Myöskään se, 

että keskustelupalstan (KN4) kieli on kirjallisessa ja oululaistyttöjen keskustelu (ÄN1) 

puhutussa muodossa, ei ole oppilaille ongelma, vaan eri tavoin tuotetut kielet muodos-

tavat keskenään selvän parin ja kuuluvat näytteistä selkeimmin samaan rekisteriin. 

 

Vaikka muut näytteet eivät yhdistykään toisiinsa yhtä selkeästi kuin keskustelupalsta 

(KN4) ja oululaistyttöjen keskustelu (ÄN1), voi niiden välillä kuitenkin huomata muu-

taman voimakkaamman siteen. Kouluaineen (KN2) ja lukupuhunnan (ÄN3) yhdistää 

toisiinsa neljä ryhmää, kalastuslain (KN3) ja lukupuhunnan (ÄN3) kolme ryhmää ja 

kouluaineen (KN2) ja haastattelun (ÄN2) myös kolme ryhmää. Kouluaine (KN2) ja 

lukupuhunta (ÄN3) yhdistyvät toisiinsa etenkin tarinallisuutensa tai kaunokirjallisuu-

tensa puolesta, kuten Olga toteaa esimerkissä 77: 

 
Esimerkki 77. 
Olga: no tuo näytek kaksi -- ov vähän tommosta just tarinamaista (.) nii 

sittet tuo äskönen äänite et siitä tuli myös mieleej joku tarina tai (.) 
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joku (.) semmonen tarukertomus tais sitten ihav vaam pelkkää ru-
noutta tais semmosta (.) niin ne joteŋki (.) kaukasestim muistutti 
toisiaan. 

 

Olgan mukaan kouluaine (KN2) on tarinamainen teksti ja toisaalta myös lukupuhunta 

(ÄN3) muistuttaa hänen mielestään tarukertomusta tai runoa. Tarinoita ja satuja onkin 

usein tapana lukea ääneen, joten on melko luontevaa, että oppilaat yhdistävät kouluai-

neen tarinan ja lukupuhunnan toisiinsa. Myös sanavalinnat ovat molemmissa ainakin 

jonkin verran kaunokirjallisia (ks. luvut 5.1. ja 5.4.). Kouluaineen oppilaat yhdistävät 

lukupuhunnan lisäksi myös haastatteluun (ÄN2) ja perustelevat myös tätä yhdistelmää 

tarinallisuudella esimerkissä 78. Kouluaineen ja haastattelun yhdistävä tarinallisuus on 

kuitenkin erilaista kuin lukupuhunnassa, koska yksikään ryhmä ei yhdistä kaikkia kol-

mea näytettä keskenään. Moonan mukaan näytteiden yhdistävä tekijä on monikon en-

simmäinen persoona esimerkissä 79. 

 

Esimerkki 78. 
Aino: ne on semmosta tarinaa vähän niiŋku. 

 
Esimerkki 79. 
Moona: -- [kouluaineessa] sanottiin sillei -- laskimme (.) jos mää muistan 

oikein nis siinäki’ [haastattelussa] ’oli tollee sanottiin tollee äm-
mämmee päätteillä noita sanoja (.) niis se kuulosti siltä. 

 

Esimerkissä 78 ja 79 voi ajatella olevan kyse ainakin osittain samasta asiasta. Esimer-

keissä Aino ja Moona perustelevat, miksi kouluaine (KN2) ja nuorisovaltuuston pu-

heenjohtajan haastattelu (ÄN2) muistuttavat toisiaan. Ainon mukaan molemmissa on 

ikään kuin tarinaa, ja Moonan mukaan taas molemmissa käytetään -mme-päätteitä. 

Molempia esimerkkinäytteitä yhdistääkin se, että niissä kertoja kertoo, mitä hänen edus-

tamansa yhteisö (kaveriporukka tai nuorisovaltuusto) on aiemmin tehnyt. Kerrontatapa 

on siis samankaltainen, vaikka haastattelussa ei kertaakaan käytetäkään monikon en-

simmäisen persoonan verbimuotoa, vaan sen asemassa on puhekielinen passiivi esimer-

kiksi muodossa me saatiin vaikuttaa (Mantila 2004: 325). 

 

Kouluaineen (KN2) ja lukupuhunnan (ÄN3) sekä kouluaineen (KN2) ja haastattelun 

(ÄN2) lisäksi oppilaat yhdistävät toisiinsa myös lukupuhunnan (ÄN3) ja kalastuslain 

(KN3). Näytteiden yhdistämisen syy on se, että molemmat tekstit ovat oppilaiden mie-

lestä neuvovia tai ohjeistavia, kuten esimerkeistä 80 ja 81 käy ilmi. 
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Esimerkki 80. 
Aatu: no se öö pappijutska ja sittes se toinen se (.) mikä se oli, 
-- 
Aatu: ja sittes se (.) kolomonen oli vähän samallaiset et kummassaki’ 

’oli silleen et semmosta niiŋkun neuvvoo. 
 

Esimerkki 81. 
Viivi: no ehkä tää -- kalastusta harjoittaessa om pyrittävä vähän niiŋku’ 

’ohjeistava ja se viimenen ääninäyte on semmonen asiallinen 
semmonen että tästä asiasta puhutaan. 

 

Aatun ja Viivin mukaan sekä kalastuslaki (KN3) että lukupuhunta (ÄN3) ovat molem-

mat neuvovia tai ohjeistavia näytteitä (ks. luvut 5.2. ja 5.4.). Vaikka ohjeistavuus il-

maistaan näytteissä eri rakenteilla (nesessiivirakenne ja imperatiivi), on ohjeistava vai-

kutelma kuitenkin molemmissa näytteissä olemassa. 

 

Edellä esittelemieni yhdeksäsluokkalaisten keskusteluiden sekä jo aikaisemmin esiin 

nousseiden piirteiden (luvut 4.1. ja 4.2.) perusteella olen koonnut kuvion 4, jossa hah-

mottelen keskusteluiden perusteella syntynyttä yhdeksäsluokkalaisten rekisteriluokitte-

lua sekä eri näytteiden sijoittumista niihin. Keskeisimpänä kuviossa 4 on rekistereiden 

perinteinen pääjako kirjakieleen ja puhekieleen, mutta sen lisäksi keskusteluiden perus-

teella voi myös hahmottaa päärekistereille jonkinlaisia alarekistereitä. Rekisterit ja ala-

rekisterit on kuviossa merkattu värilliselle pohjalle ja näytteet puolestaan ovat valkoisel-

la pohjalla. 

 

 

 
KUVIO 4. Yhdeksäsluokkalaisten keskusteluiden perusteella hahmottuvat päärekisterit 

ja niiden alarekisterit sekä esimerkkinäytteiden kuuluminen niihin. 
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Kuviossa 4 olen kuvannut oppilaiden keskusteluiden perusteella hahmottelemani rekis-

teriluokittelun, jossa kirjakieli ja puhekieli muodostavat selkeät päärekisterit ja niiden 

alle muodostuu erilaisia alarekistereitä. Puhekielen alle sijoittuvat jo alaluvussa 4.2.3. 

esittelemäni puhekielen eri alarekisterit eli murre, slangi, nuorten kieli ja lissukieli, joita 

kaikkia edustaa erityisesti oululaistyttöjen keskustelu (ÄN1). Kirjakielen opettava tai 

ohjaava alarekisteri muotoutuu puolestaan etenkin yhdeksäsluokkalaisten loppukeskus-

teluiden perusteella. Lisäksi kirjakielen ja puhekielen väliin voi muodostaa jonkinlaisen 

kertovan rekisterin, jota edustavat sekä pääasiassa puhekielisenä pidetty nuorisovaltuus-

ton puheenjohtajan haastattelu (ÄN2) että kirjakielisemmät kouluaine (KN2) ja lukupu-

hunta (ÄN3). Toisaalta lukupuhunta kuuluu myös opettavaan tai ohjaavaan alarekiste-

riin ja kouluaine taas saa myös murteellisia mainintoja. Esimerkkinäytteet eivät siis 

edusta yksittäisiä rekistereitä tai niiden alarekistereitä vaan voivat olla useamman rekis-

terin yhdistelmiä. Vaikka suurin osa näytteistä edustaakin jonkinlaista rekisterien yhdis-

telmää, voi joukosta kuitenkin hahmottaa myös stereotyyppisempiä tietyn rekisterin 

edustajia. Keskusteluiden perusteella stereotyyppistä kirjakieltä vaikuttaisikin olevan 

työhakemus (KN1) ja stereotyyppistä puhekieltä puolestaan keskustelupalsta (KN4). 

Lisäksi kalastuslaki (KN3) vaikuttaa olevan kirjakielen opettavan tai ohjaavan alarekis-

terin melko stereotyyppinen edustaja. 

 

Yhdeksäsluokkalaisten ryhmäkeskusteluista saamani tutkimustulokset näyttävät, ettei 

puhekielen tarvitse välttämättä olla puhuttua ja kirjakielen kirjoitettua kieltä. Erityisen 

mielenkiintoinen on mielestäni oppilaiden mielipide siitä, että juuri kirjoitettu näyte eli 

keskustelupalsta (KN4) on näytteistä kaikkein voimakkaimmin puhekielinen. Vastaa-

vasti taas puhutuissa näytteissä voi olla paljon kirjakielen ja sen alarekistereiden piirtei-

tä. Tutkielmani tulokset edustavat vain pienen yhdeksäsluokkalaisten ryhmän mielipitei-

tä eivätkä ole yleistettävissä, mutta ne antavat viitteitä siihen, että aihetta olisi syytä 

tutkia lisää. Mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme kirjakielestä ja puhekielestä? 
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tutkinut pro gradu -tutkielmassani sitä, miten yhdeksäsluokkalaiset jaottelevat eri-

laisia rekistereitä ja millaisten kielenpiirteiden perusteella yhdisteleminen tapahtuu. Li-

säksi olen selvittänyt, miten yhdeksäsluokkalaiset yhdistelevät heille esittelemiäni esi-

merkkinäytteitä toisiinsa kielen perusteella. Tutkimukseni on osa kansanlingvistiikkaa, 

mutta perinteisestä kansanlingvistiikasta poiketen olen tutkinut yhdeksäsluokkalaisten 

käsityksiä sekä kirjoitetusta että puhutusta kielestä. Kansanlingvistiikan lisäksi myös 

rekisterin käsitteellä on tutkimuksessani merkittävä osuus, ja olen hyödyntänyt myös 

keskusteluntutkimukseen liittyvää kirjallisuutta työssäni. Aineiston analyysissa olen 

hyödyntänyt pääasiassa sisällönanalyysia ja täydentänyt sitä sisältölähtöisellä diskurssi-

analyysilla silloin, kun se, miten jokin asia ilmaistaan, antaa lisätietoa siitä, mitä ilmais-

taan. 

 

Tutkielmani aineistoksi olen kerännyt kymmenen yhdeksäsluokkalaisten ryhmähaastat-

telua kahdesta eri oululaisesta yläkoulusta vuosina 2014-2016. Jokaiseen ryhmähaastat-

teluun on osallistunut kolmesta kuuteen oppilasta. Haastatteluiden pohjana olen luetut-

tanut oppilailla neljä tekstinäytettä ja kuunteluttanut kolme tekstinäytettä. Näytteet ovat 

katkelmat työhakemuksesta (KN1), kouluaineesta (KN2), kalastuslaista (KN3) ja kes-

kustelupalstalta (KN4) sekä katkelmat teini-ikäisten oululaistyttöjen keskustelusta 

(ÄN1), keskisuomalaisen nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelusta (ÄN2) ja 

kevätjuhlapuheesta (ÄN3). Ryhmähaastattelua olen käyttänyt aineistonkeruumenetel-

mänä siksi, että saisin yhdeksäsluokkalaiset keskustelemaan esimerkkinäytteiden kieles-

tä mahdollisimman vapautuneesti. Osa haastatteluista onkin edennyt hyvin vapaamuo-

toisesti keskustellen, kun taas osa on edennyt enemmänkin haastattelijan johdolla. 

 

Tutkimukseni ensimmäisenä tavoitteena on ollut selvittää, miten yhdeksäsluokkalaiset 

jakavat kieltä erilaisiin rekistereihin ja mitkä kielenpiirteet nousevat esiin heidän kes-

kusteluissaan. Oppilaiden keskusteluissa nousee esiin sekä kirjoitettujen että kuunneltu-

jen esimerkkinäytteiden sanasto. Yksittäiset sananvalinnat voivatkin leimata kokonaista 

rekisteriä enemmän kuin mitkään muut piirteet. Oppilaiden huomiota kiinnittävät yh-

täältä kirjakielisinä pidetyt pitkät tai vaikeat sanat, kuten ihmisläheisyys tai kalatalou-

delliset näkökohdat ja toisaalta taas puhekielisinä, murteellisina tai slangina pidetyt 

sanat tai ilmaukset, kuten remppa, ukko ja nyvyn nykyä. Aikaisemman tutkimuksen va-
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lossa sanasto vaikuttaa olevan myös nuorten itse tuottamien rekistereiden tärkein yksit-

täinen erottava tekijä, joten on varsin luonnollista, että yhdeksäsluokkalaiset kiinnittävät 

myös muiden kielessä huomiota erityisesti sananvalintoihin (Lappalainen 2008: 89-90).  

Voitaisiinkin puhua jopa rekisteriytymisestä, jossa yksittäinen sananvalinta nousee koko 

rekisterin merkiksi. Todellisten sananvalintojen lisäksi myös kuvitellut sananvalinnat 

voivat kiinnittää oppilaiden huomion. Informanttini ovat kuulleet oululaistyttöjen kes-

kustelusta poimitussa esimerkkinäytteessä (ÄN1) myös sanan leffa, jota siellä ei todelli-

suudessa kuitenkaan esiinny. Mahdollisesti muut arkikieliset sanat leimaavat rekisteriä 

niin vahvasti, että sinne voidaan kuvitella muutakin tyyliin sopivaa sanastoa (Lappalai-

nen 2008: 89).  Vastaavaa on havaittu myös muussa tutkimuksessa (esim. Kunnas tulos-

sa; Laurila 2008: 44; Vaattovaara 2009: 142-143).  

 

Myös erilaiset lisäykset kiinnittävät oppilaiden huomion sekä teksti- että ääninäytteissä. 

Tekstinäytteissä tällaisina lisäyksinä voidaan pitää erityisesti hymiöitä, kun taas ääni-

näytteissä oppilaiden huomion kiinnittää nauru. Ääninäytteissä oppilaiden huomio kiin-

nittyy myös erilaisiin suunnittelu- ja korjausilmauksiin, joita he kutsuvat pikkusanoiksi. 

Tällaisia ovat esimerkiksi suunnittelupartikkelit niinku ja silleen sekä erilaiset suunnitte-

lua ja miettimistä ilmaisevat ilmaukset, kuten öö ja hmm. Myös näytteissä esiintyvä 

toisto on piirre, jonka oppilaat ovat panneet merkille. 

 

Pelkästään kirjoitetuissa näytteissä oppilaiden huomio kiinnittyy oikeinkirjoitukseen, 

lyhentelyyn ja yleisiin puhekielisyyksiin. Oikeinkirjoituksesta oppilaat huomioivat näyt-

teiden pisteet, pilkut ja alkukirjaimet sekä yhdyssanojen kirjoitusasun. Lyhentely puoles-

taan tarkoittaa heidän keskusteluissaan etenkin puhekielelle tyypillistä loppuheittoa. 

Myös muut yleiset puhekielisyydet tai toisaalta niiden puuttuminen kiinnittävät oppilai-

den huomion kirjoitetuissa näytteissä. Tällainen puhekielen puute on esimerkiksi se, että 

kouluaineessa on kirjoitettu me laskimme eikä korvattu sitä puhekielisellä muodolla me 

laskettiin. Puhekielinen muoto on puolestaan yksikön kolmannen persoonapronominin 

hän sijaan käytetty demonstratiivipronomini se. Edellä mainitsemani piirteet ovat kui-

tenkin sellaisia, että ne kiinnittävät yhdeksäsluokkalaisten huomion vain kirjoitetuissa 

näytteissä mutta jäävät ääninäytteiden yhteydessä mainitsematta. 

 

Toiseksi olen selvittänyt, millaista metakieltä oppilaat käyttävät näytteiden kielestä ja 

millaisia asenteita ja uskomuksia toisen tason metakieli paljastaa. Oppilaiden käyttämää 
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metakieltä on tullut esiin jo edellisissä kappaleissa, joissa olen esitellyt niitä esimerkki-

näytteiden kielenpiirteitä, jotka yhdeksäsluokkalaiset mainitsevat. Samalla esiin on 

noussut se, miten he sanallistavat kielenpiirteitä. Pääpiirteittäin yhdeksäsluokkalaisten 

metakieli on varsin arkikielistä, ja tekstinäytteiden kieli onkin oppilaiden mielestä esi-

merkiksi överiä, pötkömäistä ja sähläämistä. Toisaalta mukana on myös erilaista kou-

lussa opittua ja jopa kielitieteellistä termistöä, kuten esimerkiksi rekistereiden nimityk-

set slangi ja murre tai termi sijapääte. Välttämättä termistö ei kuitenkaan esiinny sa-

massa merkityksessä kuin kielitieteessä, vaan esimerkiksi lyhenne saa keskusteluissa 

myös paljon lisämerkityksiä sanakirjamääritelmänsä täydennykseksi. Toisaalta taas 

merkitys voi olla varsin rajattu mutta käytetty termi puolestaan epämääräinen, kuten 

tapauksessa, jossa oppilaat ovat yhdistäneet erilaiset nominien ja verbien tunnukset, 

päätteet ja liitteet loppupäätteiksi. 

 

Erilaisten termien lisäksi oppilaat käyttävät myös erilaista kuvailevaa sanastoa (pääasi-

assa adjektiiveja ja adverbeja) esimerkkinäytteiden kuvailuun. Tyypillistä on, että oppi-

laat puhuvat sanoista ja määrittelevät niitä jollain adjektiivilla. Esimerkkinäytteissä on 

siis heidän mukaansa esimerkiksi pitkiä, kokonaisia, vanhoja, kauniita ja vaikeita sano-

ja sekä lainattuja himasanoja. Sanoista puhuminen onkin maallikoille tyypillistä, ja he 

voivat sanoista puhuessaan tarkoittaa oikeastaan mitä tahansa kielenpiirteitä (Mielikäi-

nen & Palander 2002: 97). Erilaisten sanallistamisien lisäksi yksi oppilaiden metakielen 

piirre on matkiminen, jota he tekevät etenkin kuuntelunäytteistä keskustellessaan. 

 

Oppilaat tuovat keskusteluissaan esiin myös erilaisia asenteita näytteiden kieltä kohtaan 

sekä erilaisia uskomuksia niistä. Selkeimmin asenteet tulevat esiin yhdeksäsluokkalais-

ten kuvailevassa ensimmäisen tason metakielessä, ja joissain tapauksissa olen sen lisäk-

si päässyt tutkimaan myös heidän toisen tason metakieltään eli niitä asenteita ja presup-

positioita, jotka vaikuttavat heidän kielenkäyttönsä taustalla. Ensimmäisen tason meta-

kielessä asenteet tulevat esiin esimerkiksi siinä, että työhakemuksen kielessä ei heidän 

mielestään ole virheitä. Oppilaiden mielestä siis kieli voi lähtökohtaisesti olla oikeaa ja 

virheetöntä tai väärää ja virheellistä. Vastaavasti kieltä arvotetaan myös esimerkiksi 

nimeämällä se kauniiksi, ärsyttäväksi tai sivistykselliseksi. Aina oppilaat eivät erota 

kieltä ja sen käyttäjää toisistaan, vaan kielen lisäksi myös kielenkäyttäjä on sivistynyt tai 

koulutettu. Maallikoiden metakielelle onkin tyypillistä, ettei kieltä ja sen käyttäjää vält-

tämättä eroteta toisistaan (Mielikäinen & Palander 2014b: 80). 



 
 

 
 

85 

Toisen tason metakielen selkein tekijä on kirjakielen vinouma, jolla tarkoitetaan sitä, 

että kirjakieltä pidetään muita rekistereitä parempana, virheettömämpänä ja oikeampana 

(Linell 2005: 11-12, 30; Voutilainen 2016: 124-125). Vaikka oppilaat itse kertovat 

käyttävänsä enemmän muita rekistereitä, tulee kirjakielen vinouma heidän keskusteluis-

saan kuitenkin voimakkaasti esiin. Jonkin verran asiaan voi toki vaikuttaa sosiaalisen 

suotavuuden vääristymä: oppilaat saattavat tuoda esiin sellaisia näkemyksiä, joiden ajat-

televat sopivan koulumaailmaan tai olevan haastattelijalle mieluisia (Garrett 2010: 44–

45). Koska oppilaat ovat kuitenkin keskustelleet näytteistä myös hyvin vapaasti sekä 

esimerkiksi arvostelleet omien opettajiensa kieltä monin sanoin, en usko haastatteluissa 

esiintyvän kirjakielen vinouman olevan vain sosiaalisen suotavuuden vääristymän ai-

kaansaannosta. Lisäksi kirjakielen vinouma on tutkimusten mukaan hyvin tyypillistä 

maallikoiden kielikäsityksille. 

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessäni kysyn, miten yhdeksäsluokkalaiset yhdistävät 

esimerkkinäytteitä toisiinsa kielen perusteella ja millainen rekisteriluokittelu näistä yh-

distelmistä hahmottuu. Erityisesti oppilaat yhdistävät toisiinsa keskustelupalstan (KN4) 

sekä oululaistyttöjen keskustelun (ÄN1), jotka edustavat oppilaille puhekieltä sekä sen 

alarekistereitä murretta, slangia, nuorten kieltä ja tyttöjen kieltä. Myös haastattelun 

(ÄN2) voi ajatella kuuluvan samaan ryhmään, vaikka sidos ei olekaan yhtä voimakas. 

Muut neljä näytettä eivät yhdisty toisiinsa yhtä voimakkaasti, mutta niiden välillä voi-

daan nähdä erilaisia heikompia kytkentöjä. Työhakemus (KN1), kouluaine (KN2), ka-

lastuslaki (KN3) ja lukupuhunta (ÄN3) edustavatkin kirjakielen kenttää, ja joissain 

määrin myös haastattelu (ÄN2) kuuluu tähän ryhmään. Kirjakielellä on myös ohjaava 

tai opettava alarekisteri, ja lisäksi kirjakielen ja puhekielen välimaastoon sijoittuu ker-

tova alarekisteri, johon kuuluvissa teksteissä voi olla piirteitä sekä puhe- että kirjakie-

lestä.  

 

Olen yhdeksäsluokkalaisten ryhmäkeskusteluista oppinut, että myös koululaisilla on 

paljon ajatuksia kielestä. Alun perin olen kerännyt viisi ryhmähaastattelua kandidaatin-

tutkielmaani (Korpijärvi 2015) varten, mutta aineistoa kertyi niin runsaasti, että jouduin 

rajaamaan noin puolet haastattelumateriaalista kandidaatintutkielmani ulkopuolelle. 

Siksi onkin ollut hyvin luontevaa jatkaa saman aiheen parissa ja täydentää aineistoa 

uusilla ryhmähaastatteluilla. Jotta haastattelut ovat keskenään vertailukelpoisia, olen 

uusissa haastatteluissa noudattanut samaa kaavaa kuin edellisissäkin. Pitkä prosessi on 
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kuitenkin ollut sekä siunaus että kirous. Yhtäältä kandidaatintutkielmani (Korpijärvi 

2015) varmisti sen, että samasta aineistosta on mahdollisuus löytää aineksia myös laa-

jempaan tutkielmaan. Toisaalta taas olen tutkielman tekijänä keväällä 2017 paljon ko-

keneempi kuin kandidaatintutkielmaa aloittaessani syksyllä 2014. Kirjoitusprosessin 

aikana olenkin välillä toivonut, että tutkimuskysymykset olisivat olleet voimakkaammin 

mielessäni aineistoa kerätessäni tai että haastatteluissa käytettyjen esimerkkinäytteiden 

järjestys olisi ollut tarkemmin suunniteltu. Oppilaat olisivat mahdollisesti voineet tehdä 

esimerkiksi työhakemuksesta tarkempia havaintoja, jos se ei olisi ollut haastatteluiden 

ensimmäinen näyte. Toisaalta viimeiseksi käsitellystä lukupuhunnasta olisi voinut saada 

ylipäätään enemmän havaintoja esiin, jos se ei olisi ollut viimeinen esimerkkinäyte.  

 

Vaikka tuloksiini onkin suhtauduttava kriittisesti, on tutkielmallani kuitenkin oma paik-

kansa kansanlingvistiikan ja rekistereiden yhdistäjänä. Koska etenkin nuorten multimo-

daalisessa maailmassa erilaiset puhutut ja kirjoitetut rekisterit tulevat jatkuvasti lähem-

mäs toisiaan ja yhdistyvät esimerkiksi erilaisissa sosiaalisen median palveluissa, on 

mielestäni perusteltua ulottaa variaationtutkimus erilaisista puhutun kielen muodoista 

myös kirjoitettuun kieleen. Yksi tutkielmani merkittävimmistä tuloksista onkin se, ett-

eivät puhekieli ja kirjakieli vaikuta yhdeksäsluokkalaisten informanttieni mielestä ole-

van lainkaan sidoksissa siihen, onko teksti painettuna paperilla vai ääniaaltoina tallen-

teessa. Kenttähavaintojeni mukaan esimerkiksi vanhempieni ikäluokalle vastaava yhdis-

teleminen ei kuitenkaan vaikuta olevan yhtä mutkatonta. Voisikin olla hedelmällistä 

tutkia, miten eri-ikäisten rekisterikäsitykset poikkeavat toisistaan ja miten mahdolliset 

näkemyserot heijastuvat eri-ikäisten kielenkäyttäjien kielenkäyttöön. 
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LIITTEET 
 

LIITE 1 

Esimerkkinäytteet 

 

KN1, opiskelijan työhakemus 

 

Aiemmin olen ollut kaupanalalla töissä kassalla Savonlinnan Prismassa sekä Savonlin-

nan Uudessa Apteekissa. Olenkin kokenut, että nämä työpaikat ovat soveltuneet minulle 

erinomaisesti ihmisläheisyyden vuoksi. Oma positiivisuuteni ja reipas asenteeni ovat 

olleet hyödyksi aiemmissa kesätöissä ja lisäksi on ollut mukava päästä käyttämään eng-

lannin, ruotsin ja ranskan kielen taitojani. 

 

 

KN2, kouluaine 

 

Laskimme kaikki kolme onkemme veteen. Ensimmäiset kymmenen minuuttia olivat 

yhtä pettymystä. Kenenkään onkeen ei tullut nyvyn nykyäkään. Kunnes tunsin sel-

vän nyvyn ongessani. Hetkeen en tajunnut mitään, kun vapa melkein lennähti veteen, 

mutta Niklas sai sen kiinni. Aleksi ja minä syöksyimme takaisin kiinni vapaan. Sen 

ymmärsimme, että jotain valtavaa ongessa oli kiinni, koska vene liikkui ongen mukana. 

 

 

KN3, kalastuslaki 

 

Kalastusta harjoitettaessa on pyrittävä vesialueiden mahdollisimman suureen pysyvään 

tuottavuuteen. Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi 

järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat, sekä huolehdittava ka-

lakannan hoidosta ja lisäämisestä. Tällöin on vältettävä toimenpiteitä, jotka voivat vai-

kuttaa vahingollisesti tai haitallisesti luontoon tai sen tasapainoon. 

 

 

 

 



 
 

 
 

KN4, demi.fi-keskustelupalsta 

 

^mä aattelin että Iida muutti nyt kantaansa kun ymmärsi millasta se Jutta 

on joutunu kestään :)  

 

Siis Ulla ja Kari on kyllä ihan parhaita tällä hetkellä! Sinänsä uudet henkilöt tuo aina 

mukavaa piristystä mutta en tykkää kyllä minäkään Evasta. Kieltämättä se puhuu vähän 

ärsyttävästi. Monica sensijaan on ihan okei ja kiva.  

 

Siis voi herranperkele toi kristiinan nauru oli yhtäkauhee ku sen tekoitkuki..  

 

Kari se vaan on hirvee isku päällä :--D  

 

 

ÄN1, oululaistyttöjen keskustelu 

 

tyttö 1: rahaa? 

tyttö 2: mennääŋkö me sitte’ ’elokuviin? 

tyttö 1: joo, 

tyttö 2: meijäm pittää muutem mennä kat-? 

[jokin ääni ja naurua] 

tyttö 2: no joo läppä (.) [naurua] niin niim mutta tiiäkkö mitä (.) meijäm pittää saaha 

eikut tota noin niij jos me mennään sinne elokuvii (.) eiku mennääŋkö me kattoon se 

elokuviin se jos son se ukko ja siin on se akka ja sitten ne sillä akalla on se vaimo, 

tyttö 3: joo? 

tyttö 2: sitten ne mennee yhteen ja alkaa seurustelleen. 

 

 

ÄN2, nuorisovaltuuston puheenjohtajan haastattelu 

 

kun suunniteltiin sitä musiikkiopiston (.) öö (.) uusien tilojen haNkkimista nuorisotalol-

ta (.) niin siihen me saatiin vaikuttaa (.) ja meidän mielipidettä kysyttiin siinä asiassa (.) 

ja saatiin (.) myös (.) öö keskustella (.) näitten sen asian suunnittelijoitteN kanssa siitä 



 
 

 
 

että mihin tiloihin niitä tulis mitä me saatais siitä ja miten sitä remppaa suunniteltas sit-

ten talolla. 

 

 

 

ÄN3, puhe, lukupuhuntaa 

 

Laulaja unelmoi satumaasta, jossa onnen kaukorantaan laine liplattaa. Unelmoikaa, ta-

voitelkaa taivaita, kehitelkää mahdottomia ja pitäkää huolta itsestänne ja rakkaistanne. 

Uskokaa itseenne niin mekin olemme teihin uskoneet. Maailma on edessänne avoin. 

Uskaltakaa tarttua kaikkiin haasteisiin, mitä elämä tarjoaa.  Katsokaa rohkeasti tulevai-

suuteen ja muistakaa, että aina voi valita uudelleen. 



 
 

 
 

 
LIITE 2 

Litterointiperiaatteet 

 

Noudatan aineistossani pääasiassa Kunnaksen (2013) litterointiperiaatteita. Olen kui-

tenkin tehnyt siihen karkeistuksia, eikä esimerkiksi tavurajaa, taukojen pituutta tai lau-

sumansisäistä sävelkulkua ole litteroinneissani merkitty lainkaan. Esittelen liitteessä 2 

litterointiperiaatteitani. 

 

Sävelkulku prosodisen kokonaisuuden lopussa 

? nouseva 

, tasainen 

. laskeva 

 

Tauot 

(.) tauko 

_ esim. em_mä kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta 

 

Muut 

[ ] selitykset, huomautukset ja täydennykset merkitty hakasulkeiden sisään 

-- poistettu jakso 

- (tavuviiva) esim. on-oŋŋessani takeltelu tai kesken jäänyt sana 

# päällekkäispuhunta (päällekkäin puhuttujen puheenvuorojen alussa ja lo-

pussa #-merkki) 

 

- Raja-assimilaatiot ja loppukahdennukset on merkitty. 

- ŋ-äänne on merkitty sen foneettisella merkillä. 

- Tavurajaa ei ole merkitty. 

 



 
 

 
 

 
LIITE 3 

KUVIO 1 

 


