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PLENAARIT – PLENARY LECTURES 
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Tanja Kupisch 

University of Konstanz / UiT The Arctic University of Norway 

Sound systems in contact – consequences for heritage speakers 

This talk will be concerned with foreign accent in heritage speakers (HS). A heritage language is 

typically conceived of as a minority language, but definitions vary, including the heritage languages 

of recent migrants, indigenous and colonial heritage languages, and national minorities (e.g., Fish-

man, 2001; Benmamoun et al., 2013, Montrul, 2008; 2016; Rothman, 2009; Putnam et al., 2017; 

Polinsky & Scontras, 2018). Herein, I will be concerned with recent migrant HS and the fact these 

speakers are sometimes deemed “foreign sounding”, as their accents are perceived as divergent 

from a native speaker, not due to the presence of a regional variety but due to the influence of 

another language.  

A general consensus is that foreign accents cannot be overcome easily with an age of onset (AoO) 

after puberty (Lenneberg, 1976). Phonological acquisition is said to be constrained as early as ages 

5-6 (Abrahamson & Hyltenstam, 2009; Long, 1990); early learners speak an L2 with a lower degree 

of foreign accent than late learners (e.g., Piske et al., 2001). HS are a puzzle in the light of these 

generalizations about AoO, because they are exposed to their heritage language from birth and yet 

often end up foreign-sounding. Therefore, HS provide us with opportunities to investigate factors 

other than AoO for ultimate attainment in phonology. The relevance of foreign accent studies from a 

linguistic perspective is that they provide insights into the direction and domains of cross-linguistic 

influence. From a social perspective, a foreign accent may have the effect that potential employers 

may unfairly discriminate due to cultural biases (e.g., Munro, 2003), or speakers themselves may 

feel like strangers in their own heritage country.  

It is generally assumed that phonetic and phonological competences, being early-acquired, are rel-

atively robust in heritage speakers (e.g., Benmamoun et al., 2013; Montrul, 2008). Indeed, the ac-

cents of heritage speakers (HSs) tend to sound more authentic (or “monolingual-like”) than those of 

late L2 learners. However, these observations are not fully in line with research on developing bilin-

gual children, showing cross-linguistic influence between their two languages (e.g., Kehoe, 2018; 

Lleó, 2018), as well as the fact that monolingual judges take most HSs to be foreign-sounding (e.g., 

Kupisch et al. 2014, Lloyd-Smith, Einfeldt & Kupisch, 2019). Polinsky (2018) mentions a “heritage 

accent”. In this talk, I will summarize recent studies on global accentedness in HSs. I will then inves-

tigate particular phonological properties of HL sound systems, pointing out that only a subset of these 

shows differences to monolinguals. I will point to parallel mechanisms in HL sound systems vis-à-

vis other linguistic subsystems, arguing that HL sound systems are more than simply a merger of a 

heritage language and a dominant language.  
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Janus Mortensen 

University of Copenhagen 

Sociolinguistics and the study of transient social configurations 

Sociolinguistic research is often concerned with the study of relatively well-established and more or 

less tightly circumscribed social configurations such as speech communities or communities of prac-

tice. Recently, however, sociolinguists of various stripes have increasingly begun to take an interest 

in more ephemeral social configurations in which individuals from a variety of backgrounds come 

together for a limited period of time, typically to engage in some form of shared activity. In such 

contexts, the existence of sedimented social and linguistic norms cannot be assumed to be in place 

a priori but must be explored as emergent phenomena developing in situ as a joint effort of the 

participants, in an interplay with the wider social context. In this talk, I draw on research conducted 

as part of the TMC project (www.tmc.ku.dk) to explore what a focus on transient social configura-

tions, transient multilingual communities in particular, has to offer sociolinguistics as the study of 

social worlds through language. I shall be making the case that the notion of transience is valuable 

as a complexifying heuristic that may prompt sociolinguists to ask new research questions and try 

out familiar questions in new contexts. 

  

http://www.tmc.ku.dk/
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Jenny Paananen 

Turun yliopisto 

Kielentutkimusta terveyden ja hyvinvoinnin kentällä 

Väitöskirjassani (Paananen 2019) tarkastelin monikulttuurisia yleislääkärin vastaanottoja keskuste-

lunanalyysin ja vuorovaikutuslingvistiikan menetelmin. Aiemmissa tutkimuksissa oli havaittu, että 

kieli- ja kulttuurierot voivat vaikuttaa vuorovaikutukseen ja potilaan saaman hoidon laatuun negatii-

visesti (esim. Schouten & Meeuwesen 2006; Malin & Suvisaari 2010). Omassa tutkimuksessani kes-

kityin kuitenkin ongelmien sijaan siihen, millaisilla keinoilla yhteisymmärrystä rakennetaan ja korja-

taan. Lisäksi analysoin lääkärin ja potilaan yhteistyötä tulkin kanssa. 

Väitöskirjani resurssikeskeinen ote osoittautui hyödylliseksi, sillä analysoimani esimerkit havainnol-

listivat konkreettisesti vuorovaikutuksen haasteita ja mahdollisuuksia ja sopivat siten hyvin koulutus-

materiaaliksi. Väitöksen jälkeen olenkin saattanut tutkimustuloksiani käytännön palvelukseen monin 

eri keinoin. Myös post doc -tutkimukseni ovat pureutuneet kielen ja hyvinvoinnin tematiikkaan: olen 

tutkinut mielenterveyskuntoutuksen päätöksentekoa, videoavusteista psykoterapiaa ja muistisairai-

den ihmisten omaisten ja hoitohenkilöstön välistä vuorovaikutusta. Yhteisenä nimittäjänä tutkimuk-

sissani on ollut tavoite parantaa jonkin haavoittuvassa asemassa olevan ryhmän osallisuutta kielen 

ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. 

Plenaariesitelmässäni reflektoin väitöskirjatyön vaikutusta tutkijaidentiteettini kehittymiseen ja poh-

din, miten lingvistiikka ja keskusteluntutkimus sopivat terveysalalle. Millaista on arkaluontoisen ai-

neiston kerääminen ja käsittely? Millaisia asioita on otettava huomioon, kun tutkimusta tekee moni-

tieteisessä ryhmässä tai yleistajuistaa uusille yleisöille? Millainen yhteistyökumppani kielentutkija 

humanisti voi olla? 

Lähteet 

Malin, Maili & Suvisaari, Jaana 2010: Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Teoksessa Antti 

Pakaslahti & Matti Huttunen (toim.) Kulttuurit ja lääketiede. Helsinki: Duodecim, 134–163. 

Paananen, Jenny 2019: Yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaan-

otoilla. Artikkeliväitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja C 465. Luettavissa verkossa: 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7557-0  

Schouten, Barbara & Meeuwesen, Ludwien 2006: Cultural differences in medical communication: 

A review of the literature. Patient Education and Counseling 64, 21–34. 

 

  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7557-0
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Päivi Pahta 

Tampereen yliopisto 

Kielihistorioitsijan näkymä monikielisiin käytänteisiin 

“…where a work is by a new hand, it is exceedingly difficult sentir la médiocrité and, it might 

be added, ou même sentir du tout. How many years, I wonder, was it before I learned to dislike 

Thackeray and Tennyson.”  

Tämä lainaus on peräisin englantilaisen kirjailijan ja kriitikon Samuel Butlerin (1835–1902) muistikir-

joista, joista julkaistiin kooste hänen kuolemansa jälkeen (The Note-Books of Samuel Butler, toim. 

H.F. Jones, 1912). Kielihistorioitsijalle Butlerin muistiinpanokokoelma tarjoaa näkymän yksilön kie-

leen viestintätilanteessa, joka on luonteeltaan hyvin yksityinen ja vuorovaikutustekijöiltään varsin ra-

jattu. Se tarjoaa myös kiinnostavan näkymän siihen, miten useita kieliä ilmeisen sujuvasti osaava 

monikielinen yksilö 1800-luvun lopulla käytti kielellisiä resurssejaan tässä viestintätilanteessa kirja-

tessaan ajatuksiaan ja havaintojaan muistiin. Tämä yksittäinen ranskaa sisältävä lainaus Butlerin 

tekstistä on esimerkki hänen monikielisistä kirjoituskäytänteistään. Muistikirjoista julkaistussa koos-

teessa Butler käyttää merkinnöissään englannin ja ranskan ohella myös italiaa, latinaa ja kreikkaa, 

ja eräässä toisessa, jo hänen elinaikanaan julkaistussa teoksessa, hän käyttää myös saksaa.  

Kun Samuel Butlerin tapoja käyttää monikielisiä resurssejaan eri teoksissaan vertaa hänen aikalais-

tensa kirjoituksiin, alkaa näkymä 1800-luvulla englantia äidinkielenään puhuneiden brittien monikie-

lisiin kirjoituskäytänteisiin vähitellen hahmottua pala palalta. Kun 1800-luvun aineistoista tehtyjä ha-

vaintoja vertaa eri aikakausien teksteistä samaan tapaan koottuihin havaintoihin, alkaa monikielisiin 

käytänteisiin vähitellen hahmottua myös moniulotteinen diakroninen näkymä, joka paljastaa monia 

samankaltaisuuksia monikielisten resurssien käyttötavoissa läpi historian. Alkaa hahmottua konven-

tioita, toistuvia rakenteita, vuorovaikutustilanteiden ja tekstilajien välisiä eroja, sosiolingvististä vaih-

telua ja tyypillisiä tapoja luoda merkityksiä. 

Puheessani avaan monikielisiin käytänteisiin kielihistorioitsijan näkymää, joka on rakentunut omassa 

ja yhteistyössä tehdyssä tutkimuksessani pidemmän tutkimusrupeaman aikana, erityisesti tekstikor-

pusten ja korpuslingvistiikan menetelmien avulla ja ensisijaisesti englanninkielisiksi miellettävien kie-

lenpuhujien kirjoittamien tekstien pohjalta. Pohdin myös joitakin käytännöllisiä ja teoreettisia haas-

teita, jotka sumentavat tai rajoittavat tätä näkymää, tai joissakin tapauksissa estävät sen kokonaan.   
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TYÖPAJAT – WORKSHOPS 
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Child-robot interaction (CRI) and robot-assisted language learning (RALL) 

Marjut Johansson & Minna Maijala 

University of Turku 

Minna Maijala 

University of Turku 

Teachers’ Role in RALL Classroom 

In recent years, social robots have emerged as a new teaching aid in foreign language (FL) class-

rooms. Interactions in FL classrooms usually occur between teachers and students or among stu-

dents. However, this constellation of interactions changes when a new participant – in this case, a 

robot – is introduced into classroom interactions. In the FL learning context, the use of a robot is 

interesting because teachers tend to dominate communication in FL classrooms (see, e.g., Johnson 

1995; Newton & Newton 2019). In this presentation, we show the preliminary results of our study on 

teachers’ role in RALL (robot-assisted language learning) classrooms. We aim to examine how the 

first encounters between a social robot and learners take place. We focus especially on teachers’ 

role during these encounters. Additionally, we pay attention to how children respond to this type of 

robot and how they seek help or assurance from their teachers when interacting with the robot. Data 

were video-recorded in FL classrooms at primary schools in Finland during 2019. The children (N = 

22) who participated in this study ranged in age from 9 to 13 years. Based on our micro-analytical 

findings, we aim to elucidate new realities of FL-classroom discourse when children encounter social 

robots in their English classrooms for the first time. 

References 

Johnson, Karen E. (1995): Understanding Communication in Second Language Classrooms. Cam-

bridge: Cambridge University Press. 

Newton, D., & Newton, L. (2019). Humanoid robots as teachers and a proposed code of practice. In 

Frontiers in education, 4, 125, 1–10. 
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Liisa Peura 

University of Turku 

Playing with pronunciation – a study on robot-assisted French pronunciation learning game 

 

Recently there has been an increasing interest in social robots in the field of education. Previous 

research (Ahtinen & Kaipainen, 2020) has shown that there is wide agreement about a robot’s pos-

itive impact on children’s motivation and concentration, although it is partly speculated to be due to 

the novelty effect of the robot. However, findings on the effectiveness of robot-assisted language 

learning (RALL) are controversial in terms of learning outcomes (Vogt et al., 2017). 

This paper presents a study in which 57 Finnish children in the age of 10 to 12 were taught French 

pronunciation by a social robot in foreign language (FL) classroom. During the experiment, the ro-

bot taught the participants  a set of words, sentences and tongue twisters. The experiment was 

presented as a challenge game with three different levels. The main objective is to examine the ro-

bot’s impact on learning outcomes of French pronunciation and on the degree of learners’ persis-

tence while learning. Moreover, the interactive game-design of the task enables to explore the 

functionality of a robot tutor without the presence of a human teacher. 

The preliminary results suggest that pupils’ active participation becomes a natural part of the learn-

ing process, having a positive effect on learning. Gamified RALL produces improved self-efficacy 

as well. However, the technical limitations are still a great barrier for efficient implementation. 

References 

Ahtinen, A., & Kaipainen, K. (2020). Learning and Teaching Experiences with a Persuasive Social 

Robot in Primary School–Findings and Implications from a 4-Month Field Study. International 

Conference on Persuasive Technology, 73–84. 

Vogt, Paul, de Haas, M., de Jong, C., Baxter, P., & Krahmer, E. (2017). Child-robot     interactions 

for second language tutoring to preschool children. Frontiers in Human     Neuroscience, 11, 

73. https://doi.org/10.3389 /fnhum.2017.00073 

  

https://doi.org/10.3389
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Marjut Johansson 

University of Turku 

How does a social robot answer a question? Question-answer sequences in child-robot in-

teraction 

In this paper, my aim is to study the first encounter in which a child speaks to machine, a social 

robot. In child-robot interaction (CRI),  a child or a group of children face an embodied humanoid 

robot who is able to talk and have a short conversations. The communication of the robot, Nao in 

this case, is based on scripted phrases and dialogue. The participants are primary school children 

with various levels of FL competence who take part in robot-assisted language learning (RALL).  

I will study basic type of sequences in a classroom interaction, question-answer, usually conducted 

by teachers (Sert 2015). However, in this case, children have the possibility to ask the robot ques-

tions. The topics of these questions come from ordinary life of the children, such as family, and they 

are introduced by the software program the robot uses. I will focus on how children ask questions, 

the type of questions they ask, how the robot answers. Furthermore, I will pay attention to the pref-

erence organization (Schegloff 2007), that is how question-answer pair is established, if it expanded 

to a longer sequence or interrupted for some reason (Sert 2015: 18).  According to preliminary find-

ings, children ask information-seeking questions, but while robot’s answers are preferred in some 

cases, they tend to be unexpected to some extent. However, the scripted dialogue is problematic: 

frequent problems arise in the interaction: the robot’s answer is delayed or not given at all.  

References 

Schegloff, Emanuel A. 2007. Sequence Organization in Interaction: A Primer in Conversation Anal-

ysis I. Cambridge: Cambridge University Press. 

Sert, Olcay 2015. Social Interaction and L2 Classroom Discourse. Edinburgh: Edinburgh University 

Press. 
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Klaara-työpaja 

Camilla Lindholm & Idastiina Valtasalmi 

Tampereen yliopisto 

Klaara-työpajan tavoitteena on esitellä selkokielen tutkimusta ja selkokielelle mukauttamisen käy-

täntöjä.  Lisäksi työpajassa nostetaan esiin viestinnän saavutettavuuteen liittyviä aiheita, joita poh-

ditaan eri näkökulmista: Mitä saavutettavuus voi tarkoittaa selkokielen tutkimuksen ja opettamisen 

kannalta? Mikä tekee viestinnästä saavutettavaa ja kenelle? Mitä hyötyä saavutettavuudesta on ja 

miten sitä voidaan lisätä selkokielen keinoin? 

Saavutettavassa yhteiskunnassa kaikki voivat toimia yhdenvertaisesti, mutta joskus saavutettavuu-

den esteenä on vaikea kieli. Tällöin esteitä voidaan koettaa purkaa käyttämällä selkokieltä, joka on 

sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä yksinkertaisempaa (ks. esim. Leskelä 2019). 

Selkokielestä hyötyvät muun muassa eri tavoin vammaiset ja muistisairaat ihmiset sekä suomen tai 

ruotsin kieltä opettelevat maahanmuuttajat. Viimeisimmän selkokielen tarvearvion (Juusola 2019) 

mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa 650 000‒750 000 ihmistä. Oletuksena on, että selkokielen 

tarve on väestön ikääntymisen, maahanmuuton ja nuorten heikentyneen lukutaidon myötä edelleen 

kasvamaan päin. Osalla selkokielen käyttäjistä selkokielen tarve on väliaikaista ja osalla pysyvää. 

Selkokielen kasvanut tarve on lisännyt myös tutkimuksen ja asiantuntijoiden kouluttamisen tarvetta. 

Selkokieltä on tutkittu yliopistoissa vain vähän, mutta viime vuosien aikana kiinnostus selkokielen 

tutkimusta kohtaan on kasvanut. Keväästä 2018 lähtien selkokielen tutkijoita, käyttäjiä ja muita toi-

mijoita on yhdistänyt Klaara-verkosto, joka on edistänyt selkokielen tutkimusta aktiivisesti. Uusia 

avauksia on tehty myös yliopisto-opetuksessa, jossa selkokieleen ja saavutettavaan viestintään liit-

tyviä aiheita on nostettu esiin aiempaa laajemmin. Klaara-työpajassa keskitymme näihin samoihin 

aiheisiin ja rohkaisemme osallistujia käsittelemään niitä mahdollisimman monipuolisesti. 

Lähteet 

Juusola, Markku 2019: Selkokielen tarvearvio 2019. 

https://selkokeskus.fi/wp-content/uploads/2019/02/Tarvearvio-2019.pdf 

Leskelä, Leealaura 2019: Selkokieli – Saavutettavan kielen opas. Helsinki: Kehitysvammaliitto. 
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Ella Airaksinen 

Selkokeskus 

Kuinka puhutella lukijaa kohteliaasti selkokielisissä oppaissa? 

 

Selkokirjoittajan on tärkeää suunnata viestinsä lukijalle selkeästi esimerkiksi sinä-muodolla, jolla voi 

toivottaa lukijan tervetulleeksi tekstin maailmaan. Mutta onko selkokielessä muita keinoja viitata lu-

kijaan? Miten kohteliaisuus näkyy selkeyteen ja yksitulkintaisuuteen pyrkivässä selkokielessä? Pro 

gradu -tutkielmassani vastasin näihin kysymyksiin ja esittelin kohteliaan puhuttelun suositukset. 

Tässä esityksessä kuvailen tutkimukseni tuloksia ja sovellusmahdollisuuksia. 

Tutkielmassani vertailin selkokielisen oppaan ja sen yleiskielisen version suoria ja epäsuoria puhut-

teluja ja niiden kohteliaisuutta. Aineistona oli ensisijaisesti maahanmuuttajille suunnattu Selko-opas 

yrittäjyyteen ja sen alkuperäinen versio Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2018. Tutkielma antaa 

uutta tietoa selko-oppaan puhuttelukeinojen kohteliaisuudesta sekä kirjoittajan ja lukijan välisestä 

vuorovaikutuksesta. 

Tutkin puhuttelujen kohteliaisuutta Brownin ja Levinsonin (1987 [1978]) kasvojen käsitteen avulla. 

Selvitin, millainen puhuttelu uhkaa lukijan negatiivisia ja positiivisia kasvoja ja millainen taas suojelee 

tai vahvistaa niitä etä- ja lähikohteliaisuuden keinoin. Hyödynsin myös uudempaa, tilannesidonnai-

suuden huomioivaa kohteliaisuuden tutkimusta (esim. Watts 2003; Tanner 2012). Kohteliaisuusteo-

rioiden tukena oli Hallidayn (1994 [1985]) systeemis-funktionaalinen teoria, jonka avulla tarkastelin 

tekstiin konstruoidun kirjoittajan tekemien kielellisten valintojen merkityksiä.  

Tutkimustulosten ja selkokielen periaatteiden perusteella rakensin kohteliaan puhuttelun suosituk-

set, joihin keskityn tässä esityksessä. Suositukset auttavat kirjoittajia huomioimaan lukijansa entistä 

paremmin ja kohteliaammin. Ne ohjaavat huomaamaan, että kielen tasolla pienetkin valinnat ja muu-

tokset synnyttävät erilaisia merkityksiä tekstiin.  

Lähteet 

 

Airaksinen, Ella (2019): Puhuttelevaa selkokieltä. Vertaileva tekstianalyysi puhuttelun keinoista ja 

kohteliaisuudesta selko- ja yleiskielisessä oppaassa. Pro gradu. Helsingin yliopiston suomalais-

ugrilainen ja pohjoismainen osasto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/310535  

Brown, Penelope & Steven Levinson 1987 [1978]: Language and politeness: Some universals in 

language usage. Studies in Interactional Sociolinguistics 4. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Halliday, Michael Alexander Kirkwood 1994 [1985]: An introduction to functional grammar. 2nd ed. 

London: Arnold. 

Tanner, Johanna 2012: Rakenne, tilanne ja kohteliaisuus. Pyynnöt S2-oppikirjoissa ja autenttisissa 

keskusteluissa. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kiel-

ten ja kirjallisuuksien laitos. Helsinki: Unigrafia Oy. https://helda.helsinki.fi/bitstream/han-

dle/10138/32474/rakennet.pdf  

Watts, Richard J. 2003: Politeness. Cambridge: Cambridge University Press. 

  

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/310535
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/32474/rakennet.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/32474/rakennet.pdf
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Auli Kulkki-Nieminen 

Tampereen yliopisto 

 

Kuvan, kuvatekstin ja otsikon yhteispeli Selkosanomien koronauutisissa 

Selkotekstien yhteydessä olevista kuvista sekä visuaalisesta toteutuksesta on olemassa käytännön 

suosituksia ja ohjeita (ks. esim. Virtanen 2009), mutta selkokuvaa esimerkiksi osana selkokielistä 

mediatekstiä ei ole toistaiseksi Suomessa tutkittu. Selkokielen mittarissa (Selkokeskus 2018) on eri-

telty tekstin visuaalisuuden arviointikriteereitä, jotka koskevat selkotekstien kuvien teknisiä vaatimuk-

sia, asettelua ja yhteyttä tekstiin sekä tulkinnallista selkeyttä. 

Esittelen alussa olevaa tutkimustani uutiskuvista, jotka on julkaistu Selkosanomissa koronavirusta 

käsittelevissä uutisissa vuoden 2020 aikana. Aineistoon kuuluvat kuvien lisäksi kuvatekstit ja uutis-

ten otsikot. Tarkastelen niiden tekstuaalista ja semanttista yhteispeliä sekä osuutta uutisen merki-

tyksenannossa. Tutkimuskysymykset liittyvät vastaanottoon ja merkityksen tulkintaan: miten kuva 

representoi uutisaihetta, ja miten otsikko ja kuvateksti ohjaavat lukijaa tulkitsemaan kuvaa? 

Tutkimuksen teoriapohjana ovat systeemis-funktionaalinen kielioppi (ks. Halliday & Matthiessen 

2014) ja sitä teoreettisesti lähellä oleva visuaalinen kielioppi (ks. Kress & van Leeuwen 2006; Aiello 

& Parry 2020). Kuvatekstien analyysissa ja luokittelussa lähteenä on esimerkiksi Heikkilä 2006. Kä-

sittelen alustuksessani havaintojani koronauutiskuvien teemoista ja visuaalisista järjestyksistä (kä-

sitteestä ks. esim. Seppänen 2001) sekä kuvatekstien ja otsikoiden merkityksenannosta.   

Kirjallisuutta 

Aiello, G. & Parry, K. 2020. Visual communication. Understanding images in media culture. Lontoo: 

Sage. 

Halliday, M. A. K. & Matthiessen, C. 2014: Halliday’s introduction to functional grammar. 4. painos. 

Lontoo: Routledge. 

Heikkilä, E. 2006: Kuvan ja tekstin välissä. Kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä. Suoma-
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Jere Paldanius 

”Asevelvollisena aseettomassa palveluksessa” – Tarkastelussa asevelvollisuuteen liittyvä 

käsitteistö ja termistö 

Pro gradu -tutkielmassani selvitin, miten asevelvollisuuteen liittyvää termistöä ja käsitteistöä voitai-

siin kehittää paremmin nykyaikaiseen asevelvollisille suunnattuun viestintään sopivaksi. Taustalla 

ovat viestinnässä ja asiakaspalvelussa esiin nousseet termien ja käsitteiden aiheuttamat ymmärret-

tävyysongelmat. Asevelvollisuuden uudistaminen ja kehittäminen on ajankohtainen aihe yhteiskun-

nallisessa keskustelussa. Keskustelussa esiintyy ristiriitaiseltakin tuntuvaa käsitteistöä ja termistöä. 

Tutkimuksen taustavaikuttajana voidaan nähdä myös se, että asevelvollisia on suomessa yli 

900 000 ja on todennäköistä, että tästä joukosta merkittävä osa tarvitsee saavutettavaa ja selkokie-

listä viestintää. Asevelvollisuus on 18–60-vuotiaiden miesten ja palveluksen suorittavien naisten vel-

vollisuus kouluttautua Suomen puolustamiseen. 

Aineistoinani olivat asevelvollisuuslaki, laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja siviilipalve-

luslaki, joihin viestinnässä käytettävä termistö ja käsitteistö perustuvat. Tutkimuksessani sovelsin 

systemaattisen käsiteanalyysin ja termianalyysin menetelmiä. 

Esitelmässäni käyn läpi esimerkkien avulla, millaisia termistöllisiä ja käsitteellisiä ongelmia asevel-

vollisuuslakeihin liittyy. Muodostan myös kokonaiskuvaa asevelvollisuuslaeissa olevista ymmärret-

tävyyttä heikentävistä ongelmatyypeistä. Pohdin ratkaisuita, miten asevelvollisuuteen liittyvää ter-

mistöä ja käsitteistöä voitaisiin selkeyttää ja kehittää nykyistä ymmärrettävämmäksi ja läpinäkyväm-

mäksi. 

Lähteet 
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Solveig Arle & Carina Frondén 

Forskning om lätt svenska – en kritisk granskning 

Lätt språk är en förenklad version av allmänspråket och riktar sig till personer som har svårt att läsa 

eller förstå allmänspråk (Nietzio et al. 2014). Kring 11–14 procent av Finlands befolkning har ett 

behov av lätt språk, bland dem finns till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Behovet ökar i takt med en ambition att främja ett mer inkluderande samhälle, samtidigt som allt 

högre krav ställs på medborgarnas läsförmåga. (Leskelä 2019, Nordenstam & Olin-Scheller 2017) 

Trots det är den vetenskapliga forskningen om lätt svenska anmärkningsvärt begränsad. De 

språkråd som finns för lätt svenska har i både Finland och Sverige utformats av yrkesverksamma 

personer, ofta i direkt kontakt med målgruppen. Det har lett till att lösningarna varit användarvänliga 

men har saknat teoretisk förankring och vetenskapliga belägg. (Leskelä 2019) De språkråd som ges 

för lätt språk har mycket gemensamt med de råd som ges för klarspråk som, även om de ofta korrel-

erar med resultat inom forskning i läsbarhet, i vissa fall bygger på forskningsresultat som har förvan-

skats eller missuppfattats. (Wengelin 2015) 

En litteratursökning utgående från begreppen lätt språk, lätt svenska och lättläst, samt motsvarande 

termer på finska, engelska och tyska, i forskningsdatabaser visar att forskning om lätt språk vuxit, 

särskilt i Mellaneuropa. Gällande lätt svenska föreligger dock, förutom lärdomsprov (ex. Arle 2018, 

Bornhöft 2016), närmast ingen forskning. Inom läsbarhetsforskningen och psykolingvistiken finns 

dock en lång tradition av forskning som tangerar läsbarhet. (Wengelin 2015, Falkenjack et al 2013, 

Lundberg & Reichenberg 2008). I vår presentation gör vi en meta-narrativ översikt av den forskning 

som finns om lätt svenska. I översikten inkluderas även studier, handböcker, projektrapporter och 

styrdokument som beskriver lätt svenska, liksom forskning om läsbarhet. Resultaten visar på avsak-

nad av en enhetlig forskningstradition om lätt svenska, olika konceptualiseringar av begreppen lätt 

språk respektive lättläst och fokus på skrivna texter. 
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Leealaura Leskelä & Camilla Lindholm 

Jokaisella on oikeus kommunikointiin – mutta mitä se tarkoittaa kielellisesti epäsymmetri-

sessä vuorovaikutuksessa? 

Kielellisesti epäsymmetristä vuorovaikutusta on tutkittu keskustelunanalyyttisessa viitekehyksessä 

esimerkiksi kielenoppijoiden ja äidinkielisten, afasiaa sairastavien ja puheterapeuttien sekä muisti-

sairaiden ja hoitajien välisissä keskusteluissa (Kurhila 2006; Lindholm 2015; Haakana, Laakso & 

Lindström 2009). Yhtenä kommunikoinnin tukikeinona kielellisesti epäsymmetriseen vuorovaikutuk-

seen on viime vuosina kehitetty selkokieltä.  

Tässä esityksessä tarkastelemme kehitysvammaisen henkilön kielellisen osallistumisen mahdolli-

suuksia ja rajoituksia. Kehitysvammaisen puhujan kielelliset ja kognitiiviset erityishaasteet voivat vai-

kuttaa kielen rakenteiden, sanaston, fonetiikan  sekä pragmatiikan hallintaan, mutta kaikki hänen 

kielellisen osallistumisensa rajoitukset eivät selity niillä. Tilanteeseen vaikuttavat myös ei-vammai-

sen keskustelukumppanin toiminta vuorovaikutustilanteissa. Keskustelukumppanille vuorovaikutus 

kehitysvammaisen henkilön kanssa tarkoittaa usein yhteisen toimintatavan etsimistä, esimerkiksi 

merkitysneuvotteluja, joissa yhteisymmärryksen saavuttaminen ei ole itsestäänselvää. (Leskelä & 

Lindholm 2012.) 

Tarkastelemme esityksessä kehitysvammaisen henkilön kielellistä osallistumista ja ei-vammaisen 

puhujan toiminnan vaikutusta siihen autenttisen keskusteluaineiston pohjalta. Millainen vuorovaiku-

tus tukee tai estää kehitysvammaisen kielellistä osallistumista? Lähestymme kysymystä kolmen 

epäsymmetriaa kuvaavan piirteen kautta: miten kysymyksiä esitetään, kuka tekee keskustelualoit-

teita ja milloin puhujat viittaavat itseensä kokijoina ja toimijoina. Peilaamme näitä havaintoja selko-

kielisen vuorovaikutuksen suosituksiin ja reflektoimme niiden toimivuutta puhetilanteissa.(Leskelä & 

Lindholm, 2021.) 

Lähteet 

Haakana, M., Laakso, M. & Lindström J. 2009. Introduction: Comparative dimensions of talk in in-

teraction. Teoksessa M. Haakana, M. Laakso & J. Lindström (toim.), Talk in interaction: Com-

parative dimensions. Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 15–47. 

Kurhila, S. 2006. Second language interaction. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

Leskelä, L. & Lindholm, C. (käsikirjoitus). Selkopuhe kehitysvammaisen henkilön kielellisen osallis-

tumisen tukena.  

Leskelä, L. & Lindholm, C. (toim.). 2012. Haavoittuva keskustelu. Keskustelunanalyyttisia tutkimuk-

sia kielellisesti epäsymmetrisestä vuorovaikutuksesta. Helsinki: Kehitysvammaliitto. 

Lindholm, C. 2015. Parallel realities: The interactional management of confabulation in dementia 

care encounters. Research on Language and Social Interaction 48(2), 176–199. 

  



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2021 | ANNUAL CONFERENCE ON LINGUISTICS 2021 

  17 

Idastiina Valtasalmi 

Tampereen yliopisto 

Saavutettavuus selkokielen tutkimuksen perustana 

Pohdin esitelmässäni, miten saavutettavuus liittyy tieteellisen tutkimuksen suunnitteluun ja toteutta-

miseen tutkimusasetelmissa, joissa on mukana selkokielen lukijoita. Esitelmä pohjautuu meneillään 

olevaan väitöskirjatutkimukseeni Saavutettava selkokieli: Kehitysvammaiset henkilöt selkokielen 

käyttäjäryhmänä, joka kuuluu selkokielen tutkimuksessa sekä kohderyhmien kielellisten taitojen että 

saavutettavuuden tutkimuksen alaan (ks. esim. Leskelä 2019, 89–90). Tutkimuksen yhtenä tavoit-

teena on saada tietoa selkokielen käyttäjistä, joiden selkokielen tarve johtuu pysyvistä ja synnynnäi-

sistä neurobiologisista syistä (selkokielen käyttäjäryhmien määrittelystä ks. Leskelä & Lindholm 

2012). Väitöskirjani osatutkimuksiin osallistuu kehitysvammaisia selkokielen lukijoita, jotka ovat kes-

kenään erilaisia, mutta kuuluvat samaan selkokielen käyttäjäryhmään. 

Esitelmäni lähtökohtana on ajatus siitä, miten selkokielen käyttö lisää tutkimuksen saavutettavuutta 

ja edistää tutkimuseettisten periaatteiden (TENK 2019) toteutumista. Tämän vuoksi selkokielen tut-

kijan on hyvä osata kirjoittaa ja puhua selkokieltä. Käyn esitelmässä läpi, miten käytän selkokieltä 

tutkimukseni eri vaiheissa. Esittelen muun muassa selkokielisten tutkimustiedotteiden ja suostumus-

lomakkeen tekemiseen liittyviä vaiheita ja kerron, miten käytän selkokieltä suullisissa viestintätilan-

teissa. Lisäksi kuvailen, miten edistän tutkimuksen saavutettavuutta myös muilla tavoin esimerkiksi 

sosiaalisten ja kognitiivisten muuttujien osalta.   

Tutkimukseni taustalla on ajatus selkokielen lukijoista, joille tieto on saavuttamatonta siksi, että se 

on ilmaistu liian vaikeasti. Tiedon saavutettavuuden ja osallisuuden esteenä eivät siis ole lukijoiden 

henkilökohtaiset ominaisuudet vaan vaikea kieli. Selkokielen käyttäjäryhmäkohtaisen tutkimuksen 

tavoitteena on tunnistaa kieleen liittyviä saavutettavuuden esteitä ja selvittää, miten näitä esteitä 

voidaan purkaa. Saavutettavan kielen myötä mahdollisimman monet voivat toimia yhdenvertaisesti 

muiden kanssa. 
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Tytti Suojanen 

Tampereen yliopisto 

Potilasohjeiden selkoistaminen opiskelijaprojektina:  

heuristiikat apuna vertaisarvioinnissa 

Selkokielen tarve on Suomessa kasvamassa, mikä on myös vireyttänyt alan tutkimusta ja asiantun-

tijoiden kouluttamista. Toteutin Tampereen yliopistossa keväällä 2020 Asiantuntijaviestijän työkalu-

pakki -kurssin, johon osallistui 26 kielten ja kääntämisen opiskelijaa. Kurssiin oli koottu ajankohtaisia, 

erilaisissa kieli- ja viestintäammateissa relevantteja teemoja: kohderyhmien analysointia, käytettä-

vyyttä, käyttäjäkokemusta, saavutettavuutta, informaation visualisointia, palvelumuotoilua ja selko-

kieltä. Luentosarjan lisäksi kurssilla toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan 

(Taysin) kanssa projekti, jossa opiskelijat selkomukauttivat 15 Taysin potilaille tarkoitettua ohjeteks-

tiä. Tekstit käsittelivät esimerkiksi biopsiaa, synnytyksen eri osa-alueita ja liikunnan roolia sepelval-

timotautia sairastavan henkilön elämässä. Selkoistamisen kohderyhmäksi oli määritelty Taysin maa-

hanmuuttajapotilaat. 

Projektissa hyödynnettiin erilaisia työskentelymenetelmiä, joista laadunarvioinnin kannalta keskei-

sessä roolissa oli käytettävyystutkimuksesta peräisin oleva heuristinen asiantuntija-arviointi. Mene-

telmä toimi vertaisarvioinnin työkaluna, kun opiskelijat arvioivat toistensa tuottamien tekstien käytet-

tävyyttä. Kurssia varten laadittiin ketterä, potilasohjeen erityispiirteitä huomioon ottava selkotekstin 

heuristiikkalista. Esityksessä tarkastellaan heuristisen asiantuntija-arvioinnin toimivuutta opiskelijoi-

den työvälineenä, kun he vertaisarvioivat selkomukautettuja tekstejä.  

Aineisto koostuu kyseisestä heuristiikkalistasta ja opiskelijoiden tuottamista reflektoivista projektin 

loppuraporteista, joita tarkastellaan laadullisella otteella. Heuristinen asiantuntija-arviointi osoittautui 

hyödylliseksi työvälineeksi sekä tekstien vertaisarvioinnissa että opiskelijoiden omana muistilistana 

tekstien revisoinnissa. Opiskelijat tuottivat myös varteenotettavia ehdotuksia selkotekstin heuristiik-

kojen kehittämiseksi.   

Lähteet 

Korvenranta, Heli 2005. Asiantuntija-arvioinnit. Teoksessa: Käytettävyystutkimuksen menetelmät, 

111–124. Toim. Saila Ovaska, Anne Aula & Päivi Majaranta. Tietojenkäsittelytieteiden laitos, 

Tampereen yliopisto B-2005-1. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9724-7 [luettu 

12.2.2021]. 

Leskelä, Leealaura 2019. Selkokieli. Saavutettavan kielen opas. Helsinki: Opike. 

Leskelä, Leealaura 2011. Selkotekstin testaus. Selkokeskus. Saatavilla: https://selkokeskus.fi/wp-

content/uploads/2015/10/Selkotekstin_testaus_2011.pdf [luettu 12.2.2021]. 

  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9724-7
https://selkokeskus.fi/wp-content/uploads/2015/10/Selkotekstin_testaus_2011.pdf
https://selkokeskus.fi/wp-content/uploads/2015/10/Selkotekstin_testaus_2011.pdf


KIELITIETEEN PÄIVÄT 2021 | ANNUAL CONFERENCE ON LINGUISTICS 2021 

  19 

Nimellä lyöty: sosiaalinen representaatio ja nimeäminen 

Terhi Ainiala & Minna Nevala 

Helsingin yliopisto 

Sosiaalisen representaation ja ryhmäidentiteetin käsitteet juontavat juurensa sosiaalipsykologiasta. 

Niillä tarkoitetaan erilaisten ryhmien sisäisesti jakamia arvoja, ideoita, metaforia, uskoja ja käytän-

teitä (ks. esim. Moscovici 1984). Ns. ”kunniallisten kansalaisten” enemmistön voi nähdä pysyvän 

yhtenäisenä, kun se noudattaa itse luomiaan sosiaalisia ja yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä norme-

jaan. Enemmistön sisäpiirin ulkopuolelle jäävä vähemmistö ei usein noudata enemmistön sääntöjä 

ja joutuu näin ulkopiiriin, jonka asema usein nähdään yhteiskunnassa uhkana.  

Yksi tapa asettaa vähemmistöön kuuluvat eri asemaan on sen yksittäisten jäsenten ja/tai koko ryh-

män nimeäminen. Negatiivisesti nimittelemällä (negative labelling) luodaan ulkopiiriläisille ei-halut-

tava julkinen identiteetti, positiivisella nimeämisellä (positive naming) puolestaan annetaan sisäpiiri-

läisistä miellyttävä kuva. Tämän työpajan keskeinen idea on tutkia sitä, miten nimeämisen keinoin 

voidaan erottaa tai yhdistää eri ryhmiä, luoda ryhmäidentiteettiä ja rakentaa julkista sosiaalista rep-

resentaatiota. Mitä nimiä ja nimityksiä käytetään, kun halutaan osoittaa kuulumista joukkoon ja millä 

puolestaan erotutaan toisista? Ovatko nimeämisen ”säännöt” aina samat vai voiko esimerkiksi ne-

gatiivisesta tullakin positiivinen nimi tai nimitys? Entä millaisia identifikaation ja poissulkemisen te-

koja tehdään, jos kieltäydytään kuulumasta johonkin ryhmään ja samalla torjutaan näiden nimien ja 

nimitysten käyttö? Tuttu esimerkki jälkimmäisestä ovat helsinkiläisistä käytetyt slanginimitykset sta-

dilaiset ja hesalaiset, joiden avulla osoitetaan halua samastua tietynlaisiin helsinkiläisiin (Ainiala & 

Lappalainen 2017).  

Lähteet 

Ainiala, Terhi – Lappalainen, Hanna 2017: Orienting to norms: variability in the use of names for 

Helsinki. Terhi Ainiala ja Jan-Ola Östman (toim.): Socio-onomastics. The pragmatics of names, 

129–153. John Benjamins, Amsterdam. 

Moscovici, Serge. 1984. The phenomenon of social representations. Robert M. Farr & Serge Mos-

covici (toim.): Social Representations, 3–69. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

1. sessio 

Terhi Ainiala, Jarmo H. Jantunen, Salla Jokela & Jenny Tarvainen: Miten ”meistä ja muista” 

puhutaan Suomi24-keskusteluaineistossa? Korpusavusteinen diskurssianalyysi Helsinkiin, Es-

pooseen ja Vantaaseen liittyvistä henkilö- ja ryhmädiskursseista  

Hanna Limatius: “For the love of all things please do NOT say that I'm curvy”: Practices of naming 

the body in plus-size fashion blogs 

Jaakko Raunamaa: Ihmiset, kielet, nimet ja tietokone keskiajan lopun Luoteis-Venäjällä: henkilön-

nimet Novgorodin viidennesten verokirjoissa 

2. sessio 

Maria Sarhemaa: Tauno, urpo ja uuno kyselyaineiston valossa 

Minna Nevala & Jukka Tyrkkö: Lunatics, crackpots and maniacs: A historical look at the lexis of 

mental health in the British parliament and contemporary printed books 

Anna Weckström: Levitä toivoa, älä koronaa – Huolestunut, vastuullinen ja tietämätön sisäryhmä 

korona-ahdistuksen omahoito-ohjeissa 



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2021 | ANNUAL CONFERENCE ON LINGUISTICS 2021 

  20 

Terhi Ainiala, Jarmo H. Jantunen, Salla Jokela & Jenny Tarvainen 

Helsingin yliopisto 

Miten ”meistä ja muista” puhutaan Suomi24-keskusteluaineistossa? Korpusavusteinen dis-

kurssianalyysi Helsinkiin, Espooseen ja Vantaaseen liittyvistä henkilö- ja ryhmädiskurs-

seista 

Pääkaupunkiseudun kuntiin ja niiden asukkaisiin kytketään usein stereotyyppisiä piirteitä. Nämä voi-

vat ilmetä myös käsityksissä kaupunkien asukkaille tyypillisestä puhetavasta ja heistä käytetyistä 

nimityksistä. Kansanlingvistiikassa on aiemmin tuotu esiin, että ylihuoliteltu, kirjakielinen puhetapa 

liitetään ylempiin sosiaaliluokkiin, eritoten tietyille Espoon alueille, kun taas Vantaan ja Itä-Helsingin 

alueille kuuluvaksi mielletään mm. kiroilu ja slangin käyttö. Kuitenkin ”helsinkiläisyys”, ”espoolaisuus” 

ja ”vantaalaisuus” on katsottu samastumiskategorioina varsin abstrakteiksi, ja niiden sijaan keskei-

simmiksi ovat nousseet kaupunginosat. (Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006: 243–244.)  

Tässä esitelmässä nostamme tarkastelun kohteeksi Helsinkiin, Espooseen ja Vantaaseen liittyvät 

diskurssit ”meistä” ja ”muista”. Aineistonamme on Suomi24-verkkokeskustelukorpus, joka on koottu 

Suomen suurimmasta keskustelufoorumista. Se sisältää keskustelut vuosilta 2001–2016 ja on käy-

tettävissä Korp-hakuliittymän kautta. Aineiston koko on liki 3 miljardia sanaa. 

Analyysi toteutetaan hyödyntäen korpusavusteisen diskurssintutkimuksen menetelmiä, joista kes-

keisin on avainsana-analyysi. Alustavien tulosten mukaan aineistosta nousee esiin mm. se, että ih-

misiin liittyvät diskurssit ovat Helsingin aineistossa yleisempiä kuin Espoon ja Vantaan. Tässä kol-

men kaupungin avainsanojen vertailussa huomataan myös, että Helsingin listalle nousevat helsinki-

läiset, hesalainen ja stadilainen, kun Espoon ja Vantaan yleisimpien avainsanojen joukossa ei ole 

vastaavia ryhmänimityksiä. Toisaalta Vantaan kohdalla yleinen on helsinkiläisiin viittaava stadilai-

nen.   

Täsmennämme havaintojamme laadullisen analyysin avulla. Pohdimme, nouseeko aineistosta esiin 

näihin kolmeen kaupunkiin kytkettyjä samastumiskategorioita ja erontekoja kaupunkien ja kaupun-

kilaisten välille.    
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Hanna Limatius 

Tampere University 

“For the love of all things please do NOT say that I'm curvy”: Practices of naming the body 

in plus-size fashion blogs 

In my presentation, I discuss the practices of naming in plus-size women’s fashion blogs. In particu-

lar, I focus on the ways in which naming the body functions as a marker of identity. The material 

used in the analysis was collected from 20 UK-based blogs whose authors identified as “plus-size” 

(Limatius, 2020). The language plus-size people use to describe themselves can be considered an 

important way of constructing identity within this societally marginalized group (LeBesco, 2001). Per-

sonal blogs written by people – in this case, women – who identify as plus-size provide a rich source 

of data for investigating patterns of identity construction (Harju & Huovinen, 2015; Limatius, 2017; 

Scaraboto & Fischer, 2013).  

In my paper, I address the following ways of constructing identity through naming in plus-size fashion 

blogs: 

1) Naming the self as an empowered agent (reclaiming negative terminology; the innovation of new 

word formations for positive self-description) 

2) Naming the self as one part of a group (the use of insider terminology; ways of referring to the 

broader community of plus-size women and/or bloggers) 

3) Naming the self as different from others (“us” vs. “them”) 

Previous research has highlighted the first of type of naming mentioned above, mostly focusing on 

the reappropriated use of negative terms, especially the descriptor “fat” (Harju & Huovinen 2015; 

Scaraboto & Fischer 2013). Although “fat” is indeed a popular self-descriptor in the blog data, my 

findings suggest that other practices of naming are also worth examining in detail, especially since 

“fat” is more frequently used among bloggers whose blogs emphasize fat acceptance activism (Li-

matius, 2020). Moreover, my results illustrate that the boundaries which are drawn between “us” and 

“them” do not necessarily always concern the distinction between the marginalized community and 

the “mainstream” – categorizations and hierarchies also exist within the community itself.  
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Jaakko Raunamaa 

Helsingin yliopisto 

Ihmiset, kielet, nimet ja tietokone keskiajan lopun Luoteis-Venäjällä: henkilönnimet Novgo-

rodin viidennesten verokirjoissa  

Tämä esitelmä kertoo keskiajan lopulla Luoteis-Venäjällä käytetyistä henkilönnimistä. Nimet ovat 

koottu vanhoista venäläisistä verokirjoista, tarkemmin sanottuna niin sanottujen Vatjan ja Äänisen 

viidennesten verokirjoista, joista edellinen on kirjoitettu vuosina 1499 ja 1500 ja jälkimmäinen vuonna 

1563. Tutkimus perustuu digitaalisten metodien hyödyntämiseen. Verokirjoista tehdyt editiot ovat 

skannattu ja luettu OCR-ohjelmalla. Python-pohjaisella ohjelmalla on poimittu suurin osa asiakir-

joissa esiintyvistä henkilönnimistä.  

Yhteensä henkilönnimiä on koottu noin 36 000 Vatjan viidenneksestä ja noin 6 000 Äänisen alueelta. 

Verokirjoissa verovelvolliset on esitetty pogostojen eli paikallisten pitäjien mukaisesti. Jokaisen po-

gostan keskuspaikka (hallinnollinen- tai kirkollinen keskus) on sijoitettu kartalle. Näin on ollut mah-

dollista toteuttaa erilaisia tietokoneella suoritettavia vertailuja alueellisista eroavaisuuksista nimeä-

misessä. Tällöin on ollut mahdollista esimerkiksi havainnollistaa, miten niin sanotut itämerensuoma-

laiset alueet eroavat henkilönnimistöltään venäläisten vastaavista.  

Verokirjat myös tuovat esiin varsin yksityiskohtaisesti nimettyjen henkilöiden yhteiskunnallisen ase-

man. Esimerkiksi papit, kauppiaat, ammattisotilaat, maata omistavat talonpojat ja aateliset ovat 

kaikki helposti eroteltavissa omiksi ryhmikseen. Mielenkiintoista on esimerkiksi se, miten pappien ja 

aateliston käyttämä nimistö eroaa talonpoikien käyttämistä nimistä. 

 

Maria Sarhemaa  

Helsingin yliopisto 

Tauno, urpo ja uuno kyselyaineiston valossa 

Tarkastelen esitelmässäni etunimistä appellatiivistuneita ilmauksia tauno, urpo ja uuno kyselytutki-

musaineiston pohjalta. Ilmaukset tarkoittavat muun muassa ’tyhmää’, ’hölmöä’ ja ’typerää’ (Pauno-

nen 2000; KS) ja ovat näennäisesti synonyymeja keskenään. Tarkasteluni lähtökohtana on kuitenkin 

kognitiivisen semantiikan ajatus, jonka mukaan merkitys muuttuu, kun muoto muuttuu (Langacker 

1988: 10–11; ks. myös Haiman 1985: 21–22). Olen aiemmassa tutkimuksessani tarkastellut taunoa, 

urpoa ja uunoa Suomi24-korpusaineiston pohjalta ja havainnut, että niitä kaikkia käytetään yleisim-

min pejoratiivisessa merkityksessä mutta että kullakin on myös omat käyttöalansa ja viittauskoh-

teensa. Nyt pyrin kyselyaineiston pohjalta selvittämään, mitä eroa näillä kolmella ilmauksella on ja 

missä määrin pejoratiivisia ne ovat suhteessa toisiinsa. Aineistoni osoittaa, että pejoratiivisin ilmauk-

sista on urpo ja vähiten pejoratiivinen tauno. 
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Minna Nevala (Tampere University) & Jukka Tyrkkö (Linnaeus University) 

Lunatics, crackpots and maniacs: A historical look at the lexis of mental health in the Brit-

ish parliament and contemporary printed books 

Already in Victorian times, the English readership was fascinated by news about social and moral 

degradation, and digging up 'the dirt' on others (O'Reilly 2014). Like prostitutes, criminals and the 

sexually deviant, the mentally ill were classified as a 'filthy' part of society and a problem to be dealt 

with. At the time, the public use of derogatory terms was widely accepted (Houston 2000), visiting 

mental asylums like Bedlam was considered public entertainment (Arnold 2008), and people could 

be locked up in asylums on the word of legal guardians without any sort of medical consultation. 

Over the decades that followed, both the legal and public perspectives to mental health issues pro-

gressed: psychiatric challenges became normalised as medical matters, standards of healthcare 

improved, and the rights of patients and sufferers were codified in law. Along the way, the language 

of public mental health discourse underwent various stages of development, with derogatory and 

dismissive terms being gradually replaced by medical terminology and the focus shifting from the 

mentally ill as an anomaly to be shut out of civil society to being a personal and private challenge 

that requires and deserves help from society. 

In this paper we discuss the sense development, semantic shifts and use in public discourses of 

words related to the mentally ill during the Late Modern and Present-day English periods (1800–

2000; see Porter 2002, Arnold 2008). We identify the relevant lexical items using the Historical The-

saurus of the Oxford English Dictionary and then investigate their use both quantitatively and quali-

tatively in parliamentary debates, as represented by the Hansard Corpus (Alexander, to appear). 

The quantitative trends are further contrasted with contemporaneous data drawn from the Google 

Books (British), which allows us to examine the differences of lexical richness and frequency devel-

opments within the sense-family of MENTAL HEALTH in the two registers (Nevala & Tyrkkö, to ap-

pear). By examining the complete lexical field at once we are able to identify turning points in the 

public discussion, and by then focusing on specific case studies we can dig deeper into the linguistic 

processes involved. One of these processes is, for example, evaluative labelling, which often reflects 

a more prevalent, societal attitude either in favour or against particular group memberships, as in 

the case of the mentally ill. The different definitions and descriptions related to negatively evaluated 

groups are, of course, a basis for creating and spreading public stereotypes (cf. Hintikka & Nevala 

2017; Nevala 2019). 
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Anna Weckström 

Tampereen yliopisto 

Levitä toivoa, älä koronaa – Huolestunut, vastuullinen ja tietämätön sisäryhmä korona-ah-

distuksen omahoito-ohjeissa 

Koronaviruspandemian vaikutukset mielenterveyteen ovat olleet huomattavat. Uusi, pandemiaksi le-

vinnyt koronavirus, sen aiheuttama pelko ja epävarmuus sekä muutokset ihmisten elämään ja sosi-

aalisiin suhteisiin ovat ilmenneet muun muassa mielenterveyden oireiluna (Alipour ja muut 2020). 

Koska terveydenhuoltojärjestelmä on ollut kuormittunut ja fyysisiä kohtaamisia sekä kasvokkaista 

vuorovaikutusta on vähennetty viruksen leviämisen hillitsemiseksi, on sähköisten mielenterveyspal-

veluiden ja omahoidon kysyntä kasvanut merkittävästi.  

Tässä esitelmässä tarkastelen koronaviruspandemian aiheuttamaan ahdistukseen vastaamista säh-

köisessä asiantuntijaviestinnässä. Ohjeet edustavat asiantuntijoiden terveysviestintää esiintymis-

kontekstinsa ja organisaation tai järjestön asiantuntijastatuksen vuoksi. Terveysviestintää voidaan 

pitää tavoitteellisena viestintänä, jonka tehtävänä on jakaa tietoa ja muuttaa ihmisten terveyskäyt-

täytymistä, mutta käsitteenä se on kuitenkin ymmärrettävissä kaikkena terveyteen ja sairauteen liit-

tyvänä viestintänä, joka myös osallistuu terveyksien ja sairauksien tuottamiseen (Torkkola 2008). 

Terveysviestinnän piiriin kuuluva omahoito-ohje voidaan tulkita direktiiviseksi tekstiksi, joka pyrkii 

vaikuttamaan kohdeyleisönsä toimintaan. Tässä esitelmässä fokus on omahoito-ohjeiden kohdeylei-

sön puhuttelussa ja tuottamisessa ja siten osallistamisen ja poissulkemisen mekanismeissa.  

Aineistoni koostuu terveydenhuollon ja mielenterveyden asiantuntijaorganisaatioiden verkkosivuilla 

olevista korona-ahdistuksen omahoito-ohjeista. Tutkimusmenetelmänäni käytän kategoria-analyy-

sia, jonka avulla tutkin, miten tekstin kohdeyleisö sisällytetään samastuttavana esitettyyn sisäryh-

mään (Pälli 2003). Tarkastelen tekstien puhuttelua ja velvoitteiden kohdistamista sekä sisäryhmään 

liitettäviä ominaisuuksia ja tämän olosuhteita. 

Korona-ahdistuksen omahoito-ohjeet tuottavat sisäryhmäksi rakentuvaa kohderyhmää, joka tuote-

taan yhteisöllisyyttä ilmaisevien pronominien, puhuttelun, velvoitteiden ja toivottujen ominaisuuksien 

liittämisen kautta.  Huolestuneisuus, vastuullisuus ja tietämättömyys nivoutuvat sisäryhmän ominai-

suuksiksi, jotka mahdollistavat ohjetekstin päämäärän toteutumisen: toimintatapoihin vaikuttamisen. 
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Monikielisen koulun kieli-ideologiat 

Jyrki Kalliokoski & Heidi Niemelä 

Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto 

Työpajassa tarkastellaan monikielisten koulujen kieli-ideologioita sellaisina kuin ne ilmenevät koulu-

jen opetussuunnitelmissa, kielipoliittisissa ratkaisuissa, kouluyhteisön jokapäiväisissä vuorovaiku-

tustilanteissa sekä koulujen ja opetuksen kielimaisemissa. Työpajan yhtenä tarkoituksena on laajen-

taa monikielisen koulun käsitettä, kun kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus on yhä useamman kou-

lun arkea. Työpaja tarjoaa mahdollisuuden käydä keskustelua limittäiskielisistä pedagogisista käy-

tänteistä sekä kieli-ideologioiden ja kielitietoisuuden käsitteistä ja niiden työnjaosta. Työpajan lähtö-

kohtana ovat sen järjestäjien kokemukset Itä-Helsingin uudet Suomen kielet -hankkeesta. Työpa-

jassa on neljä esitelmää (Lehtonen, Tiermas, Niemelä ja Saarikivi). Työpajan alkaa lyhyellä johdan-

topuheenvuorolla. Aikaa on varattu myös loppukeskustelulle. 
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Heini Lehtonen  

Helsingin yliopisto 

Miten lapset ilmaisevat kielen omistajuutta monikielisessä koululuokassa? 

Esitys perustuu Itä-Helsingin uudet Suomen kielet -hankkeen (https://blogs.helsinki.fi/uudetsuomet/) 

sosiolingvistiseen ja yhteisötaiteelliseen toimintatutkimukseen kielellisesti ja kulttuurisesti moninai-

sissa koululuokissa. Yhdessä opettajien kanssa hankkeen kielentutkijat, toimittaja ja yhteisötaiteilijat 

järjestivät työpajoja, joiden tarkoituksena oli yhteisötaiteen keinoin tehdä eri kieliä näkyväksi ja ke-

hittää limittäiskielisiä opetuskäytänteitä. Hankkeessa tehtävä tutkimus osallistuu keskusteluun kieli-

taidosta ja yksikielisyyden normista. Tässä esityksessä keskityn tarkastelemaan kielen omistajuutta 

(cf. O’Rourke 2011). Tutkimuskysymykseni on: millaisin keinoin alakouluikäiset oppilaat osoittavat 

käsitystään siitä, kenelle luokassa käytetyt kielelliset resurssit kuuluvat? 

Aineistoni koostuu hankkeen työpajojen videotallenteista. Työpajat toteutettiin normaalin koulutyön 

ja opetussuunnitelman osana ja puitteissa. Niissä muun muassa askarreltiin arabian aakkosia ja 

kyrillisiä aakkosia, piirrettiin monikielisiä sarjakuvia ja värityskirjoja sekä tehtiin seinämaalauksia, 

joissa hyödynnettiin oppilaiden puhumia kieliä. Työmuodot herättivät runsaasti keskustelua kielistä 

ja neuvottelua kielten merkityksestä ja kielen omistajuudesta.  

Analyysini osoittaa, että koululaisilla on käsityksiä siitä, kenellä on oikeus päättää luokkatilanteelle 

uudenlaisten kielellisten resurssien käyttöönotosta, ja he kommentoivat niiden käyttöä sekä ekspli-

siittisesti että implisiittisesti (vrt. Lehtonen 2016). Kielten omistajuus näyttäytyy myös kehollisena ja 

tilaa muokkaavana: luokkatilassa kieli ruumiillistuu paitsi tekstinä, fyysisinä kielten puhujina, jotka 

jakavat ja täyttävät tilaa. Kielen omistajuudesta neuvotellaan siksi multimodaalisesti myös elein, 

asennoin ja liikkein.  
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Anne Tiermas 

Helsingin yliopisto 

Tiedonalan kieli ja monikieliset käytänteet 

Esitelmässäni esittelen tulevaa väitöskirjaani, jossa tutkin monikielisten oppilaiden tuottamaa tie-

donalan kieltä ja sen kehittymistä biologiassa ja fysiikassa. Pohdin lisäksi, miten oppilaan osaamien 

kielten hyödyntäminen vaikuttaa tiedonalan kielen hallintaan ja oppimistuloksiin.  

Tutkimuksessani on kolme aineistoa: oppilaiden kirjoittamat tekstit, koe- ja todistusarvosanat sekä 

monikielisen oppimisalustan käyttödata. Kerään aineistoa kahdesta koulusta oppilaiden (N=40) koko 

yläkoulun ajan.  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kaikenlaisella kielitaidolla pääsee osaksi yhteisöä ja mi-

ten kaikkea kielitaitoa voi hyödyntää oppimisessa; tämä lisää yhdenvertaisuutta ja ymmärrystä kie-

lellisistä resursseista. Pitkittäistutkimus tarjoaa uudenlaista tietoa monikielisen oppilaan kielitaidon 

ja tiedonalan kielen kehittymisestä ja mahdollistaa suomen kieleen ja suomalaisen koulun konteks-

tiin sopivan tiedonalojen kielen rakentumista kuvaavan mallin kehittämisen. Mallia voidaan hyödyn-

tää kielikoulutuspoliittisessa päätöksenteossa, opetuksen ja oppimateriaalien suunnittelussa sekä 

opettajankoulutuksessa ja siten edistää koulutuksellista tasa-arvoa. 
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Heidi Niemelä 

Oulun yliopisto 

 ”Suomalaiset puhuvat suomea ja suomi on tärkeää suomalaisille" – kieli-ideologiat koulu-

laisten ja luokanopettajaopiskelijoiden suomen kieltä kuvaavissa piirustuksissa. 

Tarkastelen esitelmässäni koululaisten ja luokanopettajaopiskelijoiden piirustuksia ja keskusteluja 

suomen kielestä. Keskityn niihin diskursseihin, joita näissä kielen visuaalisissa representaatioissa 

esiintyy sekä niihin kieli-ideologioihin, jotka diskursseissa materiaalistuvat.  

Tarkastelen visuaalisesta aineistosta sellaisia suomen kieleen ja sen puhujiin liittyviä arvoja ja käsi-

tyksiä, jotka eivät välttämättä ole tietoisesti käsiteltyjä koulun arjessa, vaan ennemminkin luonnollis-

tuneita tapoja esittää ja käsitellä niitä. Kressin ja van Leeuwenin mukaan (2006) piirtäminen on tapa 

tuottaa mielikuvia todellisuudesta. Piirustukset ovat yhteydessä sen sosiaalisen instituution intres-

seihin, jossa ne on tuotettu, ja näin ne ovat ideologisia. Piirustukset ovat analyysin kohteina antoisia, 

sillä kielen piirtäminen paperille vaatii päätösten tekemistä ja tavoitteiden saavuttamista, joissa kieli-

ideologiat aktivoituvat. (Pietikäinen & Pitkänen-Huhta 2017.)  

Valta ja hierarkkisuus ovat osa kaikkea kielenkäyttöä (Fairclough 1992), myös kouluissa. Osana 

nykypäivän monikielistyvien koulujen kielipalettia suomen kieltä tarkastellaan melko harvoin kriitti-

sesti sen valta-aseman näkökulmasta: suomi on suurimmassa osassa Suomen kouluja opetuksen 

pääkieli ja kouluyhteisön yhteinen jaettu kieli mutta ei kuitenkaan kaikkien yhteisön jäsenten ainoa 

kieli. Tulokset osoittavat, että piirustuksissa toistuvat tietynlaiset kuvaukset, jotka rakentavat diskurs-

sia erityisesti kansallisesta suomen kielestä. Sen puhujina pidetään suomalaisia ja sen ajatellaan 

olevan vaikea erityisesti maahanmuuttajille. Toisaalta taas monikielisillä oppimisympäristöillä vaikut-

taa olevan mahdollisuus purkaa kieleen ja niiden puhujiin liittyviä kansallisia ja rajoja rakentavia kä-

sityksiä ja stereotypioita. Tällaisista lähtökohdista on tärkeää pohtia, millaisia valta-asetelmia kieli 

luo erilaisten ja eritaustaisten puhujiensa välille ja millä tavalla historialtaan voimakkaasti yksikielisen 

opetuksen nykyinen pääkieli näyttäytyy osana kielitietoista koulua.  

Lähteet 

Fairclough, N. 1992: Critical language awareness. London: Longman.  

Kress, G. – van Leeuwen, T. 2006: Reading images. The grammar of visual design. Second edition. 

New York: Routledge.  

Pietikäinen, S. – Pitkänen-Huhta, A. 2017: Visual methods in researching language practices and 

language learning. – Research Methods in Language and Education s. 393–405. Amsterdam: 

Springer.  
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Janne Saarikivi 

Helsingin yliopisto  

Alustavia havaintoja äidinkielten vaikutuksesta koululaisen verkostoitumiseen ja monikieli-

sessä luokassa 

Toteuttamassamme etnografisessa hankkeessa Itä-Helsingin uudet suomen kielet tutkimuskoh-

teena olivat monikieliset kouluympäristöt, joissa tutkittiin peruskoulun ala- ja yläkoulun oppilaiden 

kieli-identiteettiä ja monikielisyyttä mm. etnografian ja toimintatutkimuksen menetelmin. Hankkeen 

partnereina oli yhteisötaiteilijoita, joiden avulla toteutettiin kieli-identiteettiin kohdistuvia taidehank-

keita. 

Hankkeen fokuksessa ei varsinaisesti ollut erikieliset ryhmät. Globalisaation sosiolingvistiikan viite-

kehyksen mukaisesti tutkittiin ensisijaisesti monikielista yhteisöä kokonaisuutena, jossa käytetään 

eri kieliä ristikkäin ja neuvotellaan kielellisistä valinnoista. 

Käytännössä eri kieliä hallitseva tutkija ei kuitenkaan voi olla havaitsematta erilaisten kielitaustojen 

vaikutusta ryhmänmuodostukseen ja oppimisprosessiin. Hankkeen kenttätöiden toteuttamisaikaan 

hallitsin neljästä yleisimmästä tilastollisesta äidinkielestä (suomen ohella) kolmea: viroa, venäjää ja 

arabiaa. Neljättä yleistä äidinkieltä somalia en osannut. Kenttätöiden aikana saatoin tehdä mm. seu-

raavia alustavia havaintoja eri kieliryhmien kielellisestä kulttuurista: 

- venäjänkielisten ja vironkielisten suhteellisesti korkea kirjakielen taito 

- arabiankielisten suhteellisesti heikko kirjakielen taito, johon liittyi ajatus puhearabian eri vari-

anteista vähämerkityksisenä kielitaitona ja kirja-arabiasta hankalasti hankittavana arvok-

kaana taitona 

- arabiankielisten melko laaja variaatio suhteessa kirjakielen taitoon; ilmeisesti vanhempien 

sosiaaliluokka ja koulutustausta olivat tässä suhteessa keskeisiä 

- somalinkielisten suhteellisesti heikko kirjakielen taito 

Hypoteesina voidaan olettaa, että kulttuurit, joilla on etabloituja kirjallisuuksia ja esim. kirjallista las-

tenkulttuuria mahdollistavat traditionaaliseen koulun oppimisprosessiin suuntautumisen menestyk-

sekkäästi. Tässä suhteessa neljä suurta kieliryhmä ovat jossain määrin erilaisessa asemassa. 
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Monikielistyvä työelämä ja koulutus: kohti työssä tarvittavaa kielitaitoa 

Minna Suni, Salla Kurhila & Inkeri Lehtimaja 

Työelämän kielenkäyttöön ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon kohdistuu Suomessa yhä enem-

män tutkimusta erityisesti maahanmuuton ja monikielisyyden näkökulmista (ks. Lehtimaja ym. tu-

lossa; Virtanen & Raitaniemi 2019). Kyse on yhteiskunnallisesti merkittävistä kysymyksistä, joissa 

kieli- ja työvoimapoliittiset, koulutukselliset ja taloudelliset tekijät risteävät yksilöllisten integraatio- ja 

oppimisprosessien kanssa. Työmarkkinoiden kansainvälistyminen ja erilaiset muuttoliikkeet heijas-

tuvat työelämään ja työelämässä tarvittavaan osaamiseen myös globaalisti, ja aihepiiriin kohdistuu-

kin hyvin monitieteistä tutkimusta eri maissa (ks. esim. Duchêne ym. 2013). 

Työelämään tähtäävän koulutuksen ja kielitaidon näkökulmasta kehittämistoimien painopiste on 

viime vuosina ollut toisaalta opetuksen ja ohjauksen kielitietoisuuden vahvistamisessa ja toisaalta 

kielenopetuksen sitomisessa työelämään. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä kou-

lutusorganisaatioiden ja työpaikkojen välillä. Samalla yhä enemmän odotuksia kohdistuu kielitaidon 

kehittämiseen työpaikalla, osana työtehtäviä tai työharjoittelua; kieltä pitäisi siis oppia myös formaa-

lin kielikoulutuksen ulkopuolella (ks. Kotilainen, Kurhila & Kalliokoski toim. 2019). Kielitietoisten käy-

tänteiden kehittäminen ja kielenoppimisen tukeminen niin koulutuksessa kuin työyhteisöissäkin edel-

lyttää tutkimustietoa kielenoppimisprosesseista ja työelämän kielenkäytöstä. 

Tässä työpajassa esitellään tuoretta tutkimusta kahdesta käynnissä olevasta hankkeesta: Jyväsky-

län yliopiston Työelämässä tarvittavien toisen kielen resurssien rakentuminen -akatemiahankkeesta 

ja Helsingin yliopiston Osallistumisen keinot monikielistyvässä työelämässä -hankkeesta, jota rahoit-

taa Koneen säätiö.  Mukana on sekä työelämää varten kouluttautuvien että työssä jo olevien maa-

hanmuuttajien näkökulmia alakohtaisten kielellisten käytänteiden hallinnasta ja haltuunotosta.  Myös 

opettajien, ohjaajien ja työtovereiden äänet ovat tarkastelussa läsnä. 

Lähteet 

Duchêne, A., Moyer, M. & Roberts, C. 2013. Language, migration and social inequalities: A critical 

sociolinguistic perspective on institutions and work.  Bristol: Multilingual Matters.  

Kotilainen, L., Kurhila, S. & Kalliokoski, J. (toim.) 2019. Kielenoppiminen luokkahuoneen ulkopuo-

lella. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Lehtimaja, I., Virtanen, A. & Suni M. (tulossa) Finnish L2 proficiency for working life: towards re-

search-based language education and supervision practices. Nordand. 

Virtanen, A. & Raitaniemi, M. 2019. Työelämän kielikäytänteet monikielisissä yhteisöissä. Teok-

sessa T. Saarinen, P. Nuolijärvi, S. Pöyhönen & T. Kangasvieri (toim.) Kieli, koulutus, politiikka. 

Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja. Tampere: Vastapaino. 231–255. 

Minna Suni & Salla Kurhila: Monikielistyvät työyhteisöt ja ammatillinen kielitaito tutkimuskohteina (5 

min) 

Sanna Mustonen & Maiju Stömmer: Käytössä vai piilossa? Monikieliset resurssit oppimisen tukena 

ammatillisessa koulutuksessa (25 min) 

Inkeri Lehtimaja, Lari Kotilainen & Salla Kurhila: Kakkoskielisen työntekijän perustelutaitojen kehit-

tyminen kokousvuorovaikutuksessa (25 min) 

Kirsi Leskinen: Neuvottelua tekstitaidoista ja -käytänteistä: maahanmuuttajaopiskelijat oman alansa 

sisältöopinnoissa (25 min) 

Loppukeskustelu (10 min) 
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Maiju Strömmer & Sanna Mustonen 

Käytössä vai piilossa? Monikieliset resurssit oppimisen tukena ammatillisessa koulutuk-

sessa 

Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden määrä ammatillisessa koulutuksessa kasvaa: vuonna 2018 

heitä oli jo 12 % ja Helsingissä peräti 25 % opiskelijoista. Heidän koulutuspolkunsa, kielitaitonsa ja 

muu osaamisensa ovat hyvin vaihtelevia, minkä vuoksi heidän lähtöosaamisensa on erilaista verrat-

tuna Suomessa koulunsa käyneisiin opiskelijoihin. Tässä esitelmässä tarkastelemme, kuinka maa-

hanmuuttotaustaisten opiskelijoiden monikielisiä resursseja tuetaan ja hyödynnetään osana amma-

tillisen osaamisen kehittymistä. Nojaamme translanguaging-näkökulmaan, jossa eri kielten, kieli-

muotojen ja muiden merkitystä välittävien resurssien nähdään tukevan vuorovaikutusta ja oppimis-

prosessia (Li 2018). Menetelmällisesti tutkimuksemme pohjautuu tiimietnografiaan (Blackledge & 

Creese 2010) ja neksusanalyysiin (Scollon & Scollon 2007).  

Tutkimus on osa Suomen akatemian rahoittamaa Työelämässä tarvittavien kielellisten resurssien 

rakentuminen (Building Blocks) -hanketta (2019–2023), jossa on kerätty laaja etnografinen aineisto 

useilla eri aloilla ammatillisessa koulutuksessa. Keskitymme tässä esitelmässä opettajien, ohjaus-

henkilöstön ja opiskelijoiden haastatteluihin sekä oppitunneilla kerättyyn aineistoon, joka koostuu 

vuorovaikutustallenteista ja kenttämuistiinpanoista. 

Havaintojemme mukaan opiskelijat käyttävät keskenään omia kieliään oppimisen tukena, vaikka sii-

hen ei kannusteta tai vaikka se jopa kielletään. Opiskelijoiden monikielisiä resursseja ei useinkaan 

havaita, tueta tai käytetä oppimisen välineenä, ja opettajien on haastavaa päästä käsiksi opiskelijoi-

den omalla kielellä hankkimaan alakohtaiseen osaamiseen. Olemme havainneet kuitenkin myös pe-

dagogisia käytänteitä, jotka tukevat monikielisyyttä osana ammatillisen osaamisen kehittämistä – 

erityisesti ryhmässä, jossa kaikki opiskelijat ovat maahanmuuttotaustaisia. Tarkastelemmekin tässä 

esitelmässä lähihoitajakoulutuksen ryhmää, jossa kielellinen diversiteetti on näkyvillä ja sitä tuetaan 

ja hyödynnetään.  

Lähteet 

Blackledge, A. & Creese, A. 2010. Multilingualism: A critical perspective. London: Continuum. 

Li, W. 2018. Translanguaging as a practical theory of language. Applied Linguistics 39 (1), 9–30. 

Scollon, R. & Scollon, S. W. (2007). Nexus analysis: Refocusing ethnography on action. Journal of 

Sociolinguistics 11 (5), 608–625.  
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Inkeri Lehtimaja, Lari Kotilainen & Salla Kurhila 

Kakkoskielisen työntekijän perustelutaitojen kehittyminen kokousvuorovaikutuksessa 

Päätöksenteko on keskeinen toiminto kokousvuorovaikutuksessa, ja yksi tärkeä työelämässä vaa-

dittava taito on ehdotusten perusteleminen: päätöksentekotilanteissa on olennaista pystyä esittä-

mään oma kantansa vakuuttavasti, varsinkin jos esillä on useampia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Oman 

ehdotuksen puolustaminen perustelujen avulla on vaativaa kielellistä toimintaa; erityisen vaativaa se 

on silloin, kun osallistujalla on käytössään rajalliset kielelliset resurssit. Tarkastelemme esitelmäs-

sämme keskustelunanalyysin keinoin yhden suomea toisena kielenä puhuvan työntekijän peruste-

lujen kehittymistä ammatillisissa keskusteluissa. Aineistona on erään kulttuurialan säätiön kokouksia 

(10 kokousta, yhteensä 15 h), ja keskitymme erityisesti yhden venäjänkielisen hanketyöntekijän toi-

mintaan. Lähemmän tarkastelun kohteeksi nousee aineiston alku- ja loppupäästä kaksi kokousta, 

joissa molemmissa suunnitellaan tulevan tapahtuman ohjelmaa ja tehdään siihen liittyviä päätöksiä. 

Ensimmäisen kokouksen aikaan hanketyöntekijä oli vasta hiljattain aloittanut säätiössä, toinen ko-

kous on noin 10 kuukautta myöhemmin. Tänä aikana työntekijä on säännöllisesti osallistunut ko-

kouksiin suomeksi. Työntekijän suomeksi esittämät perustelut eri kokouksissa eroavat toisistaan 

sekä laadultaan että määrältään. Alkuvaiheen päätöksentekojaksoja leimaa erimielisyystilanteiden 

pitkittyminen, mikä johtuu työntekijän perustelujen riittämättömyydestä. Loppuvaiheen päätöksente-

kojaksot sujuvat jouhevammin, koska työntekijä pystyy erimielisyystilanteissa ajoittamaan ja muotoi-

lemaan perustelunsa niin, että hänen ehdotuksensa tulee hyväksyttävämmäksi ja keskustelussa 

päästään eteenpäin. Vuorovaikutuskompetenssin kehittymisen näkökulmasta työntekijän kyky mu-

kauttaa puhettaan muiden osallistujien toimintaan ja vuorovaikutustilanteen yksityiskohtiin paranee 

tarkastelujakson aikana (ks. Pekarek Doehler & Pochon-Berger 2015: 234).   

Lähteet 

Pekarek Doehler, S., & Pochon-Berger, E. (2015). The development of L2 interactional competence: 

Evidence from turn-taking organization, sequence organization, repair organization and prefer-

ence organization. Teoksessa Cadierno, T., & Eskildsen, S. W. (toim.): Usage-based perspec-

tives on second language learning (s. 233–268). Berlin: De Gruyter Mouton. 
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Kirsi Leskinen 

Neuvottelua tekstitaidoista ja -käytänteistä: maahanmuuttajaopiskelijat oman alansa sisältö-

opinnoissa 

Monet korkeakoulutaustaiset maahanmuuttajat haluaisivat jatkaa opintojaan Suomessa tai täyden-

tää osaamistaan, jotta mielekäs paikka työelämässä löytyisi. Suomen kieli ja uudenlaiset teksti- ja 

opiskelukäytännöt saattavat kuitenkin osoittautua haastaviksi. Suomalaisissa korkeakouluissa ei 

vielä oteta tarpeeksi huomioon ja tueta monikielisiä ja erilaisista kulttuurisista taustoista tulevia opis-

kelijoita (Airas ym. 2019).  

Tässä esitelmässä tarkastelen, miten kaksi maahanmuuttajaopiskelijaa neuvottelee tekstitaidoista 

ja -käytänteistä suomenkielisellä yliopiston sisältökurssilla ja millainen prosessi kurssin suorittami-

nen ylipäänsä on heidän kannaltaan. Tutkimuksen konteksti on korkeakoulutaustaisten maahan-

muuttajien akateemisia valmiuksia tukemaan suunniteltu laaja koulutus, joka sisältää kieli- ja sisäl-

töopintoja.  

Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston Työelämässä tarvittavien toisen kielen resurssien rakentumi-

nen -akatemiahanketta. Teoreettisesti ja metodologisesti tutkimus nojaa neksusanalyysiin (Scollon 

& Scollon 2004) ja dialogiseen lähestymistapaan (Linell 2009). Tässä esitelmässä tarkasteltava ai-

neisto on kerätty etnografisella otteella koulutuksen aikana ja sen jälkeen, ja se koostuu haastatte-

luista ja nauhoitetuista vuorovaikutustilanteista. 

Tulokset osoittavat, että opiskelijoiden aiemmat kokemukset ja sen hetkiset resurssit eivät useinkaan 

kohdanneet sen kanssa, mitä heiltä odotettiin joko eksplisiittisesti ohjeissa tai implisiittisemmin opet-

tajien ja tutorien käyttämissä diskursseissa. Opiskelijat yrittivät kuitenkin aktiivisesti ymmärtää kurs-

sin käytänteitä, mikä tuli esiin muun muassa tekijyydestä ja plagioinnista, tekniikan käytöstä sekä 

opiskelun itsenäisestä otteesta neuvotteluna. Kurssi koettiin haastavaksi, mikä näytti liittyvän niin 

kurssin rakenteisiin ja osittain implisiittisiin käytäntöihin kuin myös tekstitaitoihin ja kielikysymyksiin. 

Tutkimus tarjoaakin havainnollisen esimerkin siitä, millaista opiskelu voi olla maahanmuuttajaopis-

kelijalle, ellei kielen ja tekstitaitojen näkökulmia tiedosteta ja oteta sisältökursseilla huomioon. 

Lähteet 
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Viha kielessä 

Simo Määttä 

Vihapuhe on yhteiskunnallinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan monen eri alan asiantunte-

musta. Suomessa vihapuhetta on tutkittu aktiivisesti muun muassa mediatutkimuksen puolella (ks. 

esim. Pöyhtäri, Haara & Raittila 2013; Kaján 2017; Paakkinen 2017; Saresma 2012, 2017). Kielen-

tutkimuksessa aihetta on lähestytty muun muassa reseptionalyysin (Vitikka 2014) ja diskurssintutki-

muksen (Herneaho 2018) viitekehyksissä. Kaiken kaikkiaan vihapuheeseen on suomalaisessa kie-

lentutkimuksessa kiinnitetty toistaiseksi vain vähän huomiota. Kansainvälisessä kielentutkimuk-

sessa vihapuhetta on tutkittu erityisesti kriittisen diskurssintutkimuksen puolella (viimeaikaisimman 

tutkimuksen osalta ks. esim. Assimakopoulos, Baider & Millar (toim.) 2017; Lewandowska-Tomaszc-

zyk 2017).   

Tässä teemasektiossa tarkastellaan sekä vihapuheen kielellisiä erityispiirteitä että vaikutuksia, joita 

vihapuheella on eri konteksteissaan ja tulkintoja, joita se saa esimerkiksi juridisessa kontekstissa. 

• Simo Määttä: Johdanto: vihapuhe kielellisenä ilmiönä (15 min.) 

• Gina Dautartas Who gets to be the victim? Framing strategies in legal discourse on hate 

speech in Lithuania (20+10 min.) 

• Emmi Lahti: Vihapuheen rakentuminen keskustelijoiden yhteistyönä maahanmuuttokeskus-

telussa (20+10 min.) 

• Tauko (10 min.) 

• Ulla Tuomarla ja Karita Suomalainen: Mistä on somen kuplat tehty? Nimeävien ja viittaa-

vien ilmausten käyttö kategorisoinnin keinona maahanmuuttovastaisessa keskustelussa 

(20+10 min.) 

• Mattia Retta: Vihapuhe ja sosiaaliset mediat: Italian poliittinen diskurssi Covid-19-pande-

mian aikana (20+10 min.) 

• Hannele Dufva: kommentit ja keskustelun avaus (20 min.) 

• Yleinen keskustelu (15 min.) 
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1 Simo Määttä: Johdanto: vihapuhe kielellisenä ilmiönä 

Johdantopuheenvuorossa tarkastellaan esimerkkien pohjalta vihapuheen määritelmiä ja määritel-

mien yhteyttä kielitieteelliseen tutkimukseen. Lopuksi esitellään teemasession puhujat ja heidän pu-

heenvuoronsa. 

2 Gina Dautartas: Who gets to be the victim? Framing strategies in legal discourse on hate 

speech in Lithuania  

In 2014 a gay couple in Lithuania publishes a photo of them kissing each other on one of their 

Facebook accounts. After receiving multiple death threats in the commnets, they refer to the author-

ities to initiate a criminal investigation for incitement to violence. However, the court dismisses their 

appeal and shifts the blame on them for their “eccentric behaviour”. A year later, during an annual 

neo-Nazi march in Lithuania, a left-wing activist posts posters around the city saying "Burn detention 

camps! Deport the government! Immigrants welcome!". Soon after that she is brought to court for 

allegedly inciting violence against government officials.  

Two seemingly different legal cases: the inactivity of law enforcement when dealing with homophobia 

on one hand, and a paranoiac eagerness to prosecute an antifa protester on the other. Nonetheless, 

by analysing the legal discourse on the two cases and the usage of the construal operation of cate-

gorization, or framing, (Hart, 2015; Croft and Cruse, 2004) in my data, I explore the intertextual and 

interdiscursive links between these cases and show that in fact they are closely connected. In both 

cases framing strategies are used to misconstrue victimhood and thus appropriate hate speech leg-

islations as instruments to supress discursive acts that challenge dominant state ideologies. 

3 Emmi Lahti: Vihapuheen rakentuminen keskustelijoiden yhteistyönä maahanmuuttokes-

kustelussa 

Esitelmässä tarkastellaan sitä, miten keskustelijat rakentavat vihapuhetta yhdessä toisten keskuste-

lijoiden kanssa maahanmuuttoaiheisessa verkkokeskustelussa. Esitelmä keskittyy erityisesti kes-

kustelijoiden väliseen vuorovaikutukseen sekä sen rooliin vihapuheen rakentumisessa. Esitelmä pe-

rustuu väitöskirjatutkimukseeni (Lahti 2019), jossa olen tarkastellut maahanmuuttokeskustelun reto-

riikkaa, argumentointia sekä eri- ja samanmielisyyden osoittamisen keinoja. 

Tutkimuksen aineistona on maahanmuuttoaiheisia keskusteluketjuja Suomi24-foorumilta. Aineis-

toon kuuluu yhteensä 117 keskusteluketjua ja noin 2 400 viestiä. Aineisto on kerätty elokuulta 2015, 

jolloin Suomeen ja Eurooppaan saapui aiempaan verrattuna poikkeuksellisen paljon turvapaikanha-

kijoita. Suurin osa viesteistä (n. 80 %) vastustaa maahanmuuttoa ja näistä useat sisältävät erilaisia 

vihapuheen piirteitä. 

Tutkimus on diskurssintutkimusta, ja analyysivälineinä on hyödynnetty muun muassa suhtautumisen 

teoriaa (Martin & White 2005) sekä keskustelunanalyysin käsitteitä. Erityisesti on hyödynnetty suh-

tautumisen teorian käsitteitä sitoutuminen, kannattaminen ja yhtä mieltä oleminen sekä keskuste-

lunanalyysin käsitteitä samanlinjaisuus ja myötäsukaisuus. 

Esitelmässä osoitetaan, miten vihapuhetta rakennetaan keskustelussa keskustelijoiden yhteistyönä 

monin erilaisin keinoin. Keinoina käytetään esimerkiksi perustelujen lisäämistä samaan väitteeseen 

sekä toisten keskustelijoiden viestien jatkamista ja kysymyksiin vastaamista. Lisäksi samanmielisiä 

keskustelijoita asetutaan vahvasti kannattamaan sekä heille osoitetaan varauksettomia kehuja. Näin 

rakennetaan yhdessä paitsi vihapuhetta myös yhteistä maailmankuvaa ja solidaarisuutta maahan-

muuttovastaisten keskustelijoiden kesken. 

Lähteet 

Lahti, Emmi 2019: Maahanmuuttokeskustelun retoriikkaa. Helsinki: Helsingin yliopisto. 
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Martin, J.R. & White, P.R.R 2005: The language of evaluation. Appraisal in English. London: Pal-

grave Macmillan. 

4 Ulla Tuomarla ja Karita Suomalainen: Mistä on somen kuplat tehty? Nimeävien ja viittaavien 

ilmausten käyttö kategorisoinnin keinona maahanmuuttovastaisessa keskustelussa 

Esityksemme lähestyy sosiaalisen median kuplien rakentumista kielellisestä näkökulmasta. ”Kup-

lalla” tarkoitamme tässä yhteydessä samanmielisten osanottajien yhteisöä, jonka ytimessä ovat 

tietty jaettu konteksti ja yhteisiksi koetut asenteet ja mielipiteet (ks. Seppänen & Väliverronen, 2012). 

Esityksessämme kuvaamme, millaisin kielellisin keinoin maahanmuuttovastaista kuplaa rakenne-

taan, ylläpidetään ja vahvistetaan Suomi24-keskustelufoorumilla. Tarkastelumme keskittyy erityi-

sesti siihen, mikä rooli erilaisilla nimeävillä ja viittaavilla ilmauksilla on kuplan kielellisessä rakentu-

misessa. Lisäksi vertaamme suomenkielisessä keskustelussa esiintyviä ilmauksia tanskan- ja rans-

kankielisten keskusteluiden ilmauksiin. 

Suomi24-foorumin maahanmuuttoa käsitteleville keskusteluille on tyypillistä voimakkaasti ihmisryh-

miä polarisoiva ja kategorisoiva puhetapa, jossa tarkoituksena on erotella ”(kanta)suomalainen” si-

säryhmä siihen kuulumattomista ”ulkomaalaisista” tai ”maahanmuuttajista" (ks. Lahti, 2019; Määttä, 

Suomalainen & Tuomarla, 2020). Tätä erontekoa tuodaan aineistossamme ilmi erilaisin nimeävin ja 

viittaavin ilmauksin, joilla tarkoite voidaan konstruoida eksplisiittisesti (esim. monikolliset yleistävät 

NP:t; pronominaaliset viittaukset) tai implisiittisemmin (esim. nolla-anafora; passiivi; nollapersoona). 

Lisäksi on tyypillistä, että tiettyjen nimeävien ja viittaavien ilmausten ympärille rakentuu aineistos-

samme referentiaalisia ketjuja, joissa samaan tarkoitteeseen viitataan useissa peräkkäisissä vies-

teissä.  

Esityksessämme analysoimme, millaisia toimijoita viestiketjuissa nimetään tai jätetään nimeämättä 

ja kuinka näihin toimijoihin viitataan ketjujen edetessä. Osoitamme, että maahanmuuttovastaisessa 

keskustelussa nimeäviä ja viittaavia ilmauksia käytetään vahvistamaan viestiketjun osanottajien eli 

sisäryhmän yhteiseksi koettuja asenteita ja luomaan mielikuvaa oletetusta yksimielisyydestä: aineis-

tossamme nimeävät ja viittaavat ilmaukset koskevat ennen kaikkea ulkoryhmää eli keskustelun 

osanottajista erillistä joukkoa, ja niiden käyttö palvelee näin ollen toiseuttamista.  

Lähteet  

Lahti, Emmi 2019: Maahanmuuttokeskustelun retoriikkaa. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5707-2.  

Seppänen, Janne – Väliverronen, Esa 2012: Mediayhteiskunta. Tampere: Vastapaino.  

Määttä, Simo – Suomalainen, Karita –Tuomarla, Ulla 2020: Maahanmuuttovastaisen ideologian ja 

ryhmäidentiteetin rakentuminen Suomi24-keskustelussa. Virittäjä 124(2) s. 190–216. 

https://doi.org/10.23982/vir.81931  

5 Mattia Retta: Vihapuhe ja sosiaaliset mediat: Italian poliittinen diskurssi Covid-19-

pandemian aikana 

Covid-19-pandemian aiheuttama terveys- ja talouskriisi on synnyttänyt poliittisen keskustelun, jossa 

sosiaaliset mediat ovat institutionaalisessa viestinnässä osittain korvanneet perinteiset mediat. 

Esitelmässäni tarkastellaan muutamia esimerkkejä vihapuheesta. Esimerkit on poimittu useiden 

italialaisten poliitikkojen Twitter- ja Facebook-postauksista erityisesti kriisin alkukuukausilta (tammi–

maaliskuu 2020).  Esitelmä liittyy tammikuussa aloittamani väitöskirjatutkimukseen, joka keskittyy 

määrälliseen ja laadulliseen tutkimukseen Italian poliittisen diskurssin vihapuheesta sosiaalisissa 

medioissa Covid-19-kriisin aikana.  

  

https://doi.org/10.23982/vir.81931
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Valitut esimerkit analysoidaan eri näkökulmista, jotka edustavat tutkimuksessani käytettyjä erilaisia 

menetelmiä. Alussa osoitan mitkä sanaluokat – substantiivit, adjektiivit, verbit tai adverbit – edistävät 

ennakkoluulojen, epäluottamuksen, raivon ja vihan syntymistä ja oikeuttamista. Toiseksi keskityn 

syntaktisiin ilmiöihin sovellettaviin semanttisiin ja pragmaattisiin luokkiin. Erityistä huomiota 

kiinnitetään implisiittisyyden rooliin. Käytän tässä yhteydessä pragmaattisen voiman käsitettä ja 

italialaisen kielitieteilijän Lombardo Vallaurin (2019) menetelmää tekstien epärehellisyyden 

mittaamiseksi. Lopuksi analysoin valittuja aineistoesimerkkejä diskurssianalyysin argumentatiivisen 

lähestymistavan työkaluilla. Keskityn erityisesti diskursiivisiin strategioihin, kuten argumentointiin 

(tòpoi), intensifikaatioon (hyperbolat ja kvanttorit) ja perspektivointiin (Wodak 2017; Grauman & 

Kallmeyer 2002). Tuon myös esiin Falloppan (2020) mallin mukaisen retoristen 

argumentointivirheiden analyysin.  

Lähteet  

Graumann, Carl Friedrich – Kallmeyer, Werner (toim.) 2002: Perspective and Perspectivation in 

Discourse. Amsterdam: John Benjamins.  

Falloppa, Federico 2020: #Odio, manuale di resistenza alla violenza delle parole. Milano: Utet.  

Lombardo Vallauri, Edoardo 2019: La lingua disonesta: contenuti impliciti e strategie di persuasione. 

Bologna: il Mulino.  

Wodak, Ruth – Forchtner, Bernhard (toim.) 2017: The Routledge Handbook of Language and 

Politics. New York: Routledge. 

6 Hannele Dufva: Kommentit ja keskustelun avaus. 
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POSTERIESITELMÄT – POSTERS 
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Fred Karlsson 

Helsingin yliopisto 

Kielitieteen perusta – uusi suomenkielinen kielitieteen oppikirja 

Olen kirjoittanut kolme lingvistiikan oppikirjaa: Johdatusta yleiseen kielitieteeseen (1977), Yleinen 

kielitiede (1994) ja viimeksi Yleinen kielitiede. Uusittu laitos (1998, 6. painos 2012 + uudelleen pai-

natuksia). Viimeksi mainittu ei ole enää ajan tasalla. Kevään aikana saan valmiiksi uuden kielitieteen 

perusoppikirjani.  

(A) Kirja esittelee kielitieteen perustaa, teorianeutraalisti valittua kielellisten ilmiöiden joukkoa, 

- jonka relevanssista vallitsee konsensus; 

- joka on kuvattavissa tavallista kieltä metakielenä käyttäen, alhaisen abstraktiotason teoreettisella 

käsitteistöllä ja vähällä formalismilla; 

- ja josta perustana täytyy tehdä selkoa jokaisessa kattavassa teoriassa. 

Kirja osoittaa, kuinka oikeassa Antoine Meillet oli luonnehtiessaan kieltä järjestelmäksi, jossa kaikki 

riippuu kaikesta. 

(B) Kieli ja puhe liittyvät erottamattomasti toisiinsa, toinen ei voi olla olemassa ilman toista. Kuiten-

kaan puheelle ei aina ole annettu sille kuuluvaa asemaa. Läpäisevänä periaatteena on puhekielen 

periaatteet ja prosessit ja niiden suhde kielijärjestelmään (jonka pitää sallia paljon kaikkien tasojen 

vaihtelua). 

(C) Kuvauksen kohde ei ole pelkkä autonominen kielijärjestelmä (”rakenne ja systeemimerkitys”), 

vaan se ja sen käytännön toteutuminen puheessa ja ymmärtämisessä. Kuvaus liikkuu siksi käyttö-

pohjaisesti sekä järjestelmä- että prosessimoodissa.  

(D) Muoto ja merkitys liittyvät rinnakkaisina toisiinsa. Tämä edellyttää leksikon, sanavarojen, nos-

tamista etualalle. Juuri lekseemeissä muodon ja merkityksen liitto on ilmeisimmillään. Valtaosa se-

mantiikasta sisältyy leksikkoon, josta myös morfosyntaksi oleellisesti ”kasvaa”. 

(E) Kohtia (A-D) ei voi ymmärrettävästi toteuttaa ilman runsasta esimerkistöä yhdestä ja samasta 

kielestä (= suomesta). 

(F) Kirjoitetun kielen ja puhekielen jyrkkää kahtiajakoa ei enää ole. Uudet viestimet, some, pelillisyys 

ovat synnyttäneet klassisten genrejen välimuotoja tsättikielestä alkaen. 

(G) Vanhojen kansallisvaltioiden (kuten Suomen) kielitilanne on muuttunut jyrkästi.  2020-luvun Suo-

messa asuu vakituisesti yli 500 kielen puhujia. Monikielisyys on jo arkipäivää yksilötasollakin, samoin 

ensikielen ja toisten kielten faktisen taidon laaja varianssi. 

(H) Suomenkielisen lingvistisen terminologian vakiinnuttaminen on tärkeää. Termit valitaan Termi-

pankkiin ja VISKiin tukeutuen. 

(I) Oletettu lukijakunta on kieli- ja lähiaineiden ensimmäisen vuoden opiskelijat. 

Posterini tekee tarkemmin selkoa näistä ja eräistä muista keskeisistä näkökohdista. 
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Anne Ketolaa, Kirsi Güntherb, Vaula Haavistoa, Laura Kalliomaa-Puhaa, Eliisa Pitkäsaloa, Jan 

Pitkäsaloc 

aTampereen yliopisto, bTurun yliopisto, ckuvittaja 

Kapulakielestä kuvaksi 

Posterimme esittelee monitieteistä Sanasta kuvaksi -tutkimushankettamme, jossa tuotamme sarja-

kuvaversioita sosiaalihuollon sopimusteksteistä. Hankkeessa tutkimme, voiko asiakirjojen sisällön 

ilmaiseminen visuaalisin keinoin parantaa asiakirjojen ymmärrettävyyttä ja siten tukea sellaisten kan-

salaisten osallisuutta yhteiskunnassa, joiden kieli- tai lukutaito on puutteellista tai joilla on erilaisia 

kognitiivisia vaikeuksia ymmärtää lukemaansa.  

Oikeudellisten asiakirjojen kuten työsopimusten, kauppakirjojen tai viranomaispäätösten kieli on 

usein vaikeaselkoista, erityisesti maahanmuuttajataustaisten tai muiden kieltä heikosti osaavien ryh-

mien näkökulmasta. Kieli on vaikeaa vieraalta kuulostavien termien takia ja myös oikeudelliselle kie-

lelle ominaisen täsmällisyyden tavoittelun vuoksi. Täsmällinen mutta vaikeatajuinen asiakirja ei kui-

tenkaan – kaikesta oikeusvarmuudestaan huolimatta – edistä ihmisen osallisuutta yhteiskunnassa, 

koska esimerkiksi kieltä heikosti osaavan voi olla vaikea ymmärtää sen sisältöä.  

Posterissamme esittelemme Ensi- ja turvakotien liitolle (ETKL) tekemäämme sarjamuotoista asia-

kirjaa, jossa esitetään ETKL:n tarjoaman valvotun vaihdon palvelun säännöt. Valvotun vaihdon pal-

velua tarvitaan tilanteessa, jossa lapsen turvallisuus täytyy varmistaa valvotusti, kun lapsi siirtyy 

vanhemmalta toiselle. Tilanteeseen voi johtaa esimerkiksi vanhempien riitaisat välit ja väkivallan 

uhka. Tällöin lapsen tapaamiseen liittyvään vaihtotilanteeseen tarvitaan turvallinen kolmas henkilö. 

Posterissamme esittelemme sarjakuva-asiakirjan luomisprosessia sekä prosessin aikana herän-

neitä kysymyksiä ja ongelmiin löytämiämme ratkaisuja. 
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Liisa-Maria Lehto, Ivana Leinonen, Katriina Rantala, Maria Frick & Kaarina Hippi 

Oulun yliopisto 

Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa -hanke 

Suomen Akatemian rahoittama hanke LINBO (Linguistic and bodily involvement in multicultural in-

teractions) tutkii monikulttuurisia vuorovaikutustilanteita, joissa yksi tai useampi osallistuja puhuu 

muuta kuin äidinkieltään. Kun mahdollisuudet oman kielirepertuaarin hyödyntämiseen arjen tilan-

teissa ovat vähäisiä, se heikentää yksilön osallisuutta yhteiskuntaan ja sen toimintaan (ks. esim. 

Cekaite & Evaldsson 2017). Maahanmuuttajien mahdollisuudet käyttää omaa äidinkieltään Suo-

messa ovat usein rajalliset, mikä voi asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan ja lisätä riskiä syr-

jäytymiseen. Hankkeessa tutkimme: 1) miten osallistujat toimivat vuorovaikutustilanteissa, joissa kie-

lelliset resurssit ovat asymmetrisia eli epätasaisesti jakaantuneita ja 2) millaiset keinot, ideologiat ja 

diskurssit vahvistavat tai heikentävät heidän kielellistä osallisuuttaan arjessa ja yhteiskunnassa. 

Tarkastelemme osallisuutta kahdesta näkökulmasta ja yhdistämme hankkeessa kaksi erilaista me-

todia ja aineistoa. Mikrotasolla tutkimme keskustelunanalyyttisesti, miten asymmetriat ilmenevät ar-

kisessa vuorovaikutuksessa ja millaisia eri kielten resursseja ja kehollisia keinoja osallistujat käyttä-

vät näissä tilanteissa vahvistaakseen osallisuuttaan (vrt. Mondada 2012). Tutkimuksemme pureutuu 

mm. monikielisiin käytänteisiin sekä eleiden ja ilmeiden käyttöön monikulttuurisissa keskustelutilan-

teissa. Makrotasolla taas tarkastelemme diskurssianalyysin (ks. esim. Fairclough 1989) avulla ta-

poja, joilla maahanmuuttajat ja heidän läheisensä puhuvat arkisista vuorovaikutustilanteistaan. Ai-

neistossa aktivoituvat diskurssit kertovat osallisuudesta ja jokapäiväisten vuorovaikutustilanteiden ja 

kielenkäytön taustalla olevista kieli-ideologioista (kieli-ideologioista esim. Mäntynen ym. 2012). Ai-

neisto koostuu videoiduista arkikeskusteluista sekä parihaastatteluista. Molemmissa aineistoissa on 

mukana maahanmuuttajia ja natiiveja suomenpuhujia. Hankkeen tavoitteena on syventää ymmär-

rystä kielellisestä monimuotoisuudesta Suomessa sekä osallistua keskusteluun kielellisen osallisuu-

den toteutumisesta yhteiskunnassa. 

Lähteet 

Cekaite, A. & Evaldsson, A-C. 2017: Language policies in play: Learning ecologies in multilingual 

preschool interactions among peers and teachers. – Multilingua 36 (4), s. 451–475. 

Fairclough, N. 1989: Language and power. Harlow: Longman. 

Mondada, L. 2012: The dynamics of embodied participation and language choice in multilingual 

meetings. – Language in Society 41(2), s. 213–235. 

Mäntynen, A. ym. 2012: Kieli-ideologioiden teoriaa ja käytäntöä. – Virittäjä 116 s. 325–346. 
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Maria Stathopoulou, Magdalini Liontou, Phyllisienne Vassalo Gauci & Sílvia Melo-Pfeifer 

European Centre of Modern Languages, Council of Europe 

Crossing linguistic and cultural borders: teaching and assessing cross-linguistic mediation 

This paper is the result of a project being currently carried out within the framework of the new project 

programme of the European Centre of Modern Languages (ECML) of the Council of Europe (2020-

2023) entitled “Inspiring Innovation in Language Education”. The project with the title “Mediation in 

Teaching, Learning and Assessment” (METLA) focuses on cross-linguistic mediation as part of 

someone's plurilingual competence which is an aspect in teacher training not largely touched upon 

and draws upon inclusive and pluralistic approaches to education where the development of linguis-

tic and intercultural competences play a key role. More than in the past, language teachers have to 

integrate multiple language resources in their multilingual classrooms adopting new teaching meth-

ods. This paper thus a) theorises mediation drawing upon recent literature especially after the launch 

of the new CEFR Companion (Council of Europe, 2018) which proposes new descriptors for media-

tion and b) presents a set of guidelines useful for language teachers who want to include the linguistic 

mediation aspect in their classrooms. The goal is to familiarize teachers with a language pedagogy 

that will allow them to function “as agents of multilingualism in Europe” (Ziegler 2013) and to help 

them gain knowledge into how to develop and assess their learners’ mediation skills (Stathopoulou, 

2015).  
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Charlotte Stormbom 

Åbo Akademi University 

Gender inclusivity in a global language? The case of epicene pronouns in English 

Gender-inclusive language has evolved into a highly debated topic in recent decades. In English, an 

issue that has been highlighted is the choice of epicene pronouns, that is third-person singular pro-

nouns of unspecified gender. The traditionally prescribed solution was to use the pronoun he –as in 

“each person has his own style” – but this practice is no longer endorsed because of its strong male 

bias. Instead, alternative solutions have gained in popularity, such as using he or she or singular 

they.  

Previous research of epicene pronouns has focused mostly on L1 varieties of English. However, in 

today’s global world, L1 speakers are greatly outnumbered by speakers for whom English is an 

additional language. These language users come from a wide range of linguistic and socio-cultural 

backgrounds, which invariably leads to differences in views of and attitudes to gender-inclusive lan-

guage use. Thus, this poster presents research on the use of epicene pronouns in English as a 

foreign language and English as a lingua franca. A combination of corpus data, experimental data, 

and survey data is used to gain a deeper understanding of how different factors influence L2 users’ 

choice of epicene pronouns in student writing as well as in open access publishing. 
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Paterson, L.L. 2014. British pronoun use, prescription, and processing. Linguistic and social influ-
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SEKTIOESITELMÄT – SECTION PAPERS 
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Mykola Andrushchenkoa, Jyrki Nummenmaaa, Jaakko Peltonena & Kirsi Sandbergb 
aTampereen yliopisto, bJyväskylän yliopisto 

Perfektin paikallistaminen poliitikkojen puheessa – laskennallisin menetelmin kiinni merki-

tykselliseen menneeseen 

Ajallisuus on poliittisen puheen keskeinen ulottuvuus: menneisyyden kilpailevien tulkintojen esittä-

minen sekä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottaminen (Koselleck 2018; Skinner 2002). Per-

fektiä käyttämällä voi nostaa menneestä tarkasteluun jotakin puhehetken kannalta merkityksellistä, 

jolloin mennyt on ikään kuin läsnä nykyhetkessä, selittävänä tekijänä. Monet kontekstitekijät vaikut-

tavat kuitenkin siihen, millaisen tulkinnan perfektillä annettu vihje tilanteessa saa. Aiemmassa tutki-

muksessa on osoitettu seuraavia merkitysryhmiä: menneen tilanteen jälkivaikutus nykyhetkeen, 

päätelmät (ns. todisteiden perfekti), referointi (kuulopuheen välittäminen) sekä aiemman tilanteen 

jatkuminen (ks. esim. Kuiri 1984; Lindstedt 2000; VISK § 1534–1538). 

Tutkimuksemme tavoitteena on paikallistaa poliittisen puheen kuvioita, joissa perfektiä käytetään 

vaihtelevissa funktioissa. Korpustutkimuksen aineisto koostuu eduskunnan täysistuntojen pöytäkir-

joista ja veteraanikansanedustajien haastattelujen litteraateista, jotka on jäsennetty dependenssi-

jäsentimellä (Turku NLP, Haverinen ym. 2014). Jäsennettävän kielen typologia ja säännöllisyys vai-

kuttavat annotoinnin tarkkuuteen, kuten tutkimustehtäväkin. Predikaattiverbin liittomuodon osien yh-

distäminen verbilausekkeeksi annotoinnin perusteella (Universal Dependencies -kehyksessä) on ai-

neistossamme osoittautunut ongelmalliseksi. Suomen vapaahko sanajärjestys aiheuttaa jäsennyk-

selle haasteita liittomuotojen osalta. Lisäksi UD-jäsennyksessä funktiosana asettuu sisältösanan alle 

eikä toisinpäin (Osborne & Gerdes 2019). 

Esitelmässämme tarkastelemme jäsentimen tuottaman datan tulkintaa aikamuotojen tunnistami-

sessa ja etsimme erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja sen puutteisiin. Esitämme vaihtoehtoisen, morfologi-

aan pohjaavan menetelmän, jota havainnollistamme alustavilla tuloksilla haastatteluaineistosta. 
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Eeva Attila 

Helsingin yliopisto 

Miksi tämän lain valvonnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto? –  

Ei-modaalinen indikatiivi säädöskielessä 

Lainsäädäntö muodostaa yhteiskunnan toiminnan perustan. Siksi ei ole yhdentekevää, millaista 

kieltä laeissa käytetään. Sitä on kuitenkin tutkittu melko vähän.  

Ei-modaalisen indikatiivin – siis esimerkiksi ilmauksen joku tekee sen sijaan, että sanottaisiin vaik-

kapa konditionaalimodusta käyttäen joku tekisi tai modaaliverbin sisältävää indikatiivia käyttäen jon-

kun tulee tehdä – tehtävänä on perinteisesti nähty ”väittäminen”, mutta sillä voi olla prototyyppisen 

tehtävänsä lisäksi myös muita tehtäviä. Käsittelen esityksessäni sitä, millaisia tehtäviä ei-modaali-

sella indikatiivilla on säädöskielessä eli säädöksissä (kuten laeissa ja asetuksissa) käytetyssä kie-

lessä.  

Esitys perustuu oikeuslingvistiseen pro gradu -tutkielmaani, jossa tutkin (systeemis-funktionaalista 

kielioppia ja J.L. Austinin performatiivisuusteoriaa hyödyntäen) ei-modaalista indikatiivia aineistoista, 

joka koostui neljästä uudesta, keskenään erilaisesta laista. 

Tutkimukseni osoitti, että ei-modaalisella indikatiivilla on säädöskielellä kolme erilaista tehtävää, 

jotka ovat sidoksissa siihen, millaisessa oikeusnormissa ja sen osassa sitä käytetään; oikeusnormit 

ovat oikeusjärjestykseen sisältyviä, yleisiä ja abstrakteja sääntöjä, joissa on kysymys siitä, että on 

olemassa käskettyjä, kiellettyjä ja sallittuja tekoja. Kerron esityksessäni myös, millä tavalla ei-mo-

daalisen indikatiivin tehtävät säädöskielessä ovat kytköksissä säädöskielen oikeustodellisuutta ra-

kentavaan luonteeseen, toisin sanoen siihen, että säädöskielellä synnytetään ilmiöitä (esimerkiksi 

jokin teko tulee rangaistavaksi sillä, että se lailla sellaiseksi – kielellisin keinoin – säädetään).  

Kun ei-modaalista indikatiivia käytetään funktiossa, jossa se ei ole prototyyppinen ilmaus, on sen 

käytölle säädöskielessä löydettävissä selittäviä tekijöitä, joista esittelen kiintoisimman.  
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Angela Bartens 

University of Turku 

Observations on the linguistic landscapes of San Andrés, Colombia 

The corpus for this study consists of 378 photos taken on San Andrés, Colombia, in 2015. We are 

dealing with a di-/triglossic context (Spanish-Caribbean English-Creole) where language choice has 

strongly ideological connotations (cf. Author 2019). 

As the images often depict commercial signs, at times other languages such as French, Italian, or 

Portuguese are included.  

291 images contain text in Spanish and 246 in English/Creole, which means that the majority of the 

signs are multilingual. Only 79 images are monolingual in English, which is co-official with Spanish 

in this Colombian Department, whereas 123 image are monolingual in Spanish. 

Because of the prevailing language ideologies, English “spoken in the manner of the islands” - as 

mentioned in the legislation – may also include Creole (Author 2019: 396). The analyzed corpus 

confirms that 

1. Spanish is the dominant language; 

2. English/Creole are used for complementary functions; 

3. Other languages are used for special purposes. 

However, a drastic change in language attitudes has occurred on San Andrés over the last years 

and can be gleaned from, for example, virtual linguistic landscapes.  

Within the framework of Linguistic Landscape Studies in general (e.g., Landry & Bourhis 1997) and 

in multilingual contexts in particular (Spolsky 2009; Saéz Rivera 2014; Hopkins 2017), the method-

ology employed can be questioned, last but not least considering the semiotic point of view (Wee & 

Goh 2020).  

1. How are corpora for Linguistic Landscape Studies delimited? 

2. Why have urban rather than rural communities studied so far? 

As far as the second point is concerned, the paradigm of the field of study is changing (see, for 

instance, Peck, Stroud & Williams eds. 2019). Nevertheless, the choice of material appears at time 

eclectic. In the case of minoritized languages the study of linguistic landscapes is, however, im-

portant for our knowledge the stage of language preservation. 
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Maija Belliard & Emilia Tuuri 

Tampereen yliopisto 

Sijakielten sija liikkeen leksikalisoinnin typologiassa – katsaus viroon ja suomeen 

Liikkeen leksikalisointiin keskittyvässä semanttisessa typologiassa huomio on kääntymässä laajojen 

kielityyppien (esim. satelliitti- ja verbikehyskielet, Talmy 2000) keskinäisistä eroista oletettujen tyyp-

pien sisäiseen variaatioon. Sen myötä on aiheellista kysyä, millaista variaatiota liikkeen ilmaisussa 

on lähisukukielten välillä. Tässä esitelmässä tarkasteluun nostetaan viro ja suomi. 

Talmy (2000) lukee suomalais-ugrilaiset kielet satelliittikehyskielten joukkoon, mutta näkemystä on 

myös vastustettu (esim. Naidu ym. 2018). Empiiriset tutkimukset suomalais-ugrilaisten tai ylipäätään 

sijakielten suhteutumisesta liikkeen leksikalisoinnin typologisiin yleistyksiin ovat toistaiseksi har-

vassa. 

Esitelmässämme vertaamme viron 25 aikuisnatiivin aineistosta nousevia piirteitä suomen 50 ai-

kuisnatiivin aineistoon. Molemmat aineistot on kerätty videomuotoisella Trajectoire-elisitointityöka-

lulla (Ishibashi ym. 2006). 

Satelliitilla on tyypillisesti viitattu sellaisiin verbiin liittyviin partikkeleihin ja prefikseihin, jotka kantavat 

liikeilmauksissa spatiaalisen siirtymän merkitystä (esim. ruotsin gå in i huset vrt. *gå i huset). Suo-

messa ja virossa siirtymän ilmaisee ensisijaisesti nominin sijataivutus, kun taas satelliittimaiset ele-

mentit ovat valinnaisia (esim. viron Poiss jookseb merre [sisse]; suomen Nainen kävelee [sisään] 

luolaan). Suomessa niiden käyttö liikeilmauksissa näyttää keskittyvän erityisesti tilanteisiin, joissa 

spatiaalisen rajan ylittämistä korostetaan (Tuuri [tulossa]). Esitelmässämme tarkastelemme, millaisia 

eroja näiden elementtien ja muiden liikkeen ilmaisun resurssien käytössä hahmottuu viron ja suomen 

välille. 
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Kimmo Granqvist 

Södertörn University & University of Helsinki 

Swedish Finnish Kale dialect 

Migration of Finnish Roma or Kale to Sweden has taken place the since the late 1950s. According 

to estimates, 3,000-4,000 Finnish Kale live currently in Sweden. Most estimates of the total number 

of Roma and Travellers in Sweden vary between 35,000-100,000.  

Currently, the Kale dialect is seriously endangered in Sweden (Bijvoet & Fraurud 2007; Hedman & 

Westerlund 2017). In attempt to revitalize the dialect, the Swedish education authorities have pub-

lished teaching materials of Kale (e.g. Schwartz 2008). In addition, some official texts, brochures 

and websites have been translated into Kale. 

Two distinct varieties of Kale are used and promoted in Sweden: 1) a variety similar to the one used 

in Finland, and 2) an artificial mixed Romani variety based on the lexicon and some grammar inher-

ited from Kale used in Finland, and on lexical and grammatical features borrowed from Kalderash, a 

Vlach Romani dialect spoken mainly in Romania. The latter variety is only partly mutually intelligible 

to speakers of Kale in Finland but facilitates the interaction of Kale in Sweden with other Romani 

groups. In my paper, I will provide a grammatical sketch of this Romani variety.  

I will also discuss the impact of the written Swedish Kale and attitudes and power relations pertaining 

to it.  
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Arja Hamari 

Helsingin yliopisto 

Mordvalaiskielten sijakombinaatiot 

Inessiivin ja elatiivin yhdistyminen muiden sijojen kanssa 

Uralilaisten kielten yhteisiin piirteisiin kuuluu nominien sijataivutus (esim. suomen inessiivi talo-ssa, 

elatiivi talo-sta). Joissakin kielikunnan kielissä nomini voi kuitenkin tietyissä tilanteissa saada kaksi 

peräkkäistä sijapäätettä. Näin on esimerkiksi ersä- ja mokšamordvassa. Mordvalaiskielillä on nomi-

nien perustaivutuksen (esim. ersän inessiivi kudo-so ’talossa’, elatiivi kudo-sto ’talosta’) lisäksi no-

minien määräinen taivutus, jossa sijapäätteellä ilmaistaan paitsi kieliopillista suhdetta myös nominin 

määräisyyttä (esim. ersän inessiivi kudo-sońt’ ’(siinä) talossa’, elatiivi kudo-stońt’ ’(siitä) talosta’). 

Mordvalaiskielissä määräisen taivutuksen sijapääte voidaan kuitenkin joskus liittää perustaivutuksen 

sijapäätteen perään, jolloin saadaan kahden sijapäätteen kombinaatio: esim. ersän inessiivi + elatiivi 

kudo-so-stońt’ ’talossa olevasta’ (sananmukaisesti: ”talo-ssa-sta”).  

Sijakombinaatiorakenteita käytetään mordvalaiskielissä ennen kaikkea silloin, kun attribuutti esiintyy 

lauseessa ilman pääsanaansa ja kantaa attributiivisen sijapäätteen lisäksi pääsanansa sijapäätettä. 

Kaikki sijat eivät tule kyseeseen kombinaation ensimmäisenä osana, vaan ainoastaan inessiivi, ela-

tiivi, komparatiivi, abessiivi ja genetiivi sekä joidenkin kielioppien mukaan translatiivi. (Hamari 2016, 

Privizentseva 2017.) 

Komparatiivi-, abessiivi- ja translatiivisijoja yhdistää se, että ne toimivat paitsi sijapäätteen myös joh-

timen funktioissa. Toisen sijapäätteen liittyminen niihin selittyneekin osin niiden johdinfunktion 

kautta. Genetiiviä käytetään myös toisinaan johtimen kaltaisesti, ja toisaalta genetiivin päätteen ja 

toisen sijapäätteen väliin on molempien kielten sijakombinaatioissa liitettävä erityinen sidemorfeemi. 

Inessiivi ja elatiivi taas ovat vanhoja paikallissijapäätteitä, joiden vastineita ovat esimerkiksi suomen 

inessiivin ja elatiivin päätteet. Niiden käyttöä sijakombinaatioiden ensimmäisenä osana ei siis voi 

perustella niiden johtimenkaltaisuudella, eikä niissä esiinny sidemorfeemia. Tässä esitelmässä tar-

kastelenkin erityisesti näitä kahta mordvalaiskielten sijaa: mitä sijapäätteitä niihin voi liittyä, millaisia 

funktioita kombinaatiorakenteilla on lauseessa ja mitä eroja ja yhtäläisyyksiä paikallissijojen yhdys-

rakenteilla on muihin sijakombinaatioihin verrattuna. Aineistona käytän Turun yliopiston Volgan alu-

een kielten tutkimusyksikön MORMULA- ja MokshEr-korpuksia. 
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Markus Hamunen 

Helsingin yliopisto 

Mietteitä kielikäsitys-käsitteestä 

Käsitys siitä, millaisena kieli ymmärretään ja millainen on sen luonne, on kielentutkimuksessa ylei-

sesti ja yksittäisissä tutkimuksissa erikseen sekä sisäänrakennettu että sisäänrakentuva ominai-

suus. Sitä ei voida tutkimuksesta eliminoida. 

Metodologisena kehotuksena kuuleekin usein: ”kielentutkijan on oltava perillä kielikäsityksestään”. 

Tämä kuitenkin edellyttää, että on käsitys siitä, mitä kaikkea kielikäsityksellä voidaan ylipäätään tar-

koittaa. Esitelmässäni pohdin kielikäsitys-käsitteen eri merkityksiä.  

Kielikäsitys (myös kielinäkemys, kieli-ideologia) voi olla implisiittinen, eli sitä ei välttämättä erikseen 

avata (esim. vakiintuneen alan yksittäiset ilmiötutkimukset). Se voi olla eksplisiittinen, eli kielikäsitys 

ilmaistaan avoimesti, ja siinä usein pysyttäydytään. Se on usein tutkimuksen varsinainen lähtökohta 

(esim. kielenkuvausmallit sekä uudet tavat lähestyä kieltä). Se voi olla myös kehkeytyvä silloin, kun 

kielestä löydetään jotain uutta, joka pakottaa käsitteistämään kuvauskohdetta uudella tavalla. Tällai-

nen on usein lähtökohtana erityisesti kielentutkimuksen metateoreettisissa esityksissä. Viime kä-

dessä on tietysti kyse kieli-käsitteen sisällöstä: mitä kieli on, millaisena kieli nähdään? 

Ensiksi keskeinen periaatteellinen ero on tehtävä tutkijan kielikäsityksen ja tutkijan käyttämän teo-

reettisen viitekehyksen kielikäsityksen kesken. Toiseksi kielikäsitysten yhtenä merkittävänä veden-

jakajana on se, mitä kielen ilmenemismuotoa (puhuttu, kirjoitettu, kielitaju) on pidetty tutkimuksen 

kohteena, josta aineistoa on ammennettu. Tämä on myös vaikuttanut merkittävästi siihen, miten kieli 

on kielentutkimuksessa rajattu. Kolmanneksi erilaiset kielikäsitykset kumpuavat kielen ”ontologisoin-

nista” esimerkiksi sosiaaliseen, mentaaliseen tai ajallispaikalliseen. Näiden varaan rakentuvat usein 

erilaiset kielentutkimuksen suuntaukset: nähdäänkö kieli ennen muuta toimintana, sosiaalisena nor-

mina, yksilön sisäistämänä järjestelmänä tms? Neljänneksi lukuisat erilaiset kielimetaforat ja analo-

gisuudet ovat kielikäsitysten ilmentymiä. Ne kuvaavat kielen itsensä tarjoamia keinoja kielen käsit-

tämiseen: kieli systeeminä, pelinä, organismina, neuvotteluna jne. 

Kielikäsitys-käsitteen selventämisestä on ainakin kolmenlaista hyötyä. Ensinnä se tarjoaa välineitä 

arvioida, onko kaikki kielentutkimuksen sisällä käyty tieteenfilosofinen kamppailu ollut aina pelkäs-

tään asiasta kumpuavaa ja tarkoituksenmukaista. Toisekseen se tarjoaa mahdollisuuden pohtia, oli-

siko kielentutkimuksessa mahdollista hahmottaa sillä tavoin holistista näkemystä kielestä, että se 

mahduttaisi sisäänsä useampia erityyppisiä kielikäsityksiä. Kolmanneksi tutkijan metodologinen it-

seymmärrys mahdollistuu vasta perusteellisen kielikäsitys-käsityksen myötä. 
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Veera Hatakka 

Helsingin yliopisto 

Suomen kielen harmaan merkityksiä 

Moderni länsimainen värioppi ja sen kehitys ovat vaikuttaneet huomattavasti siihen, miten ymmär-

rämme värien ja sävyjen suhdetta toisiinsa. Väriopissa kaikki ihmissilmin havaittavat sävyt asettuvat 

kolmiulotteiseen väriavaruuteen (color space), mallinnukseen, joka osoittaa kunkin sävyn suhteen 

muihin sävyihin. Väriavaruudessa mustan ja valkoisen väliin jäävät harmaan sävyt osoittavat yhtä 

väriavaruuden dimensiota, usein pystyakselilla kuvattavaa valoisuutta (brightness, lightness tai va-

lue). Lisäksi harmaa on väriavaruudessa kylläisyysdimension (saturation tai chroma) toinen ääripää, 

värittömyys. 

Esitelmäni käsittelee väitöskirjani osatutkimusta, jossa selvitän suomen kielen sanan harmaa mer-

kityksiä. Harmaa on yksi suomen kielen perusvärinnimistä (basic color terms), ja sillä nimetään eri-

tyisesti ns. puhtaan akromaattisia harmaan sävyjä (Uusküla 2007: 382). Alkujaan harmaa on suo-

men kielessä viitannut erityisesti harmaantuneisiin hiuksiin tai partaan sekä tietynväriseen, melko 

vaaleaan eläimen karvapeitteeseen. Perusvärinnimen funktiossa sillä on kuitenkin viitattu jo pitkään 

myös minkä hyvänsä entiteetin väriin (esim. kiven, koivun kuoren, villan tai kuoritun maidon väri). 

(Koski 1983: 190–192.) 

Nykysuomen harmaan merkityksiä ei ole aikaisemmin tarkasteltu osana luonnollista kielenkäyttöä. 

Aineistopohjainen tarkasteluni osoittaa, että harmaa ei rajaudu ainoastaan puhtaan akromaattisuu-

den kuvaajaksi, vaan sillä kuvataan myös sävyjä, joissa voi olla mukana hieman tai enemmänkin 

jotakin kromaattista sävyä. Kiinnitän huomiota myös siihen, millaiseksi harmaan kuvaama sävy aset-

tuu suhteessa mustaan ja valkoiseen. Selvitän harmaaksi hahmotettavien sävyjen kirjoa tarkastele-

malla erityisesti sitä, millaisia entiteettejä luonnehditaan sanalla harmaa ja millaisia määritteitä sana 

harmaa saa. 

Erilaisten harmaan sävyjen lisäksi harmaalla kuvataan usein myös värittömyyttä, kirkkaiden ja erot-

tuvien värien puuttumista. Harmaan merkityksessä on usein läsnä myös tunnelman kuvaus. Harmaa 

tunnelma on ankea tai tylsä. Tunnelman kuvaus on harmaa-sanan merkityksessä läsnä erityisesti 

säätilaa tai arjen toisteisuutta kuvattaessa.  
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Mikko Heikkilä 

Tampereen yliopisto 

Kielet ja kulttuurit kohtaavat myös diakronisesti ‒ esimerkkinä sananen Sanan sanoista 

Sanoilla on sangen suuri valta ihmisiin. Sanoilla ajatellaan, ja ajatukset sanoitetaan. Sanotuista ja 

kirjoitetuista sanoista ihmiset rakastavat ja vihaavat toisiaan. Moni ihminen on tuomittu kuolemaan 

sanoistaan, niiden kantamasta hyvin loukkaavaksi koetusta merkityksestä johtuen. Sanoilla aiheu-

tetaan riita ja tehdään rauha. Sanoilla myös leikitään ja hallitaan.  

Yhtäältä voimme puhua samoilla sanoilla eri asioista ja toisaalta käyttää samoista asioista eri sanoja. 

Molemmissa tapauksissa ”sanamuurin” seurauksena on (tahattomia) väärinkäsityksiä, jotka puoles-

taan altistavat konflikteille. Sanoja on toki myös helppo syyttää mitä moninaisimmista yhteiskunnan 

ongelmista, kun ongelmien todellisia syitä ei joko kyetä näkemään tai haluta nähdä. Joka tapauk-

sessa sanoista on moneksi ja ne ovat monessa mukana. Sama edellä kuvattu asetelma pätee sekä 

synkronisesti että diakronisesti. Siinä missä samassakin ajassa elävät ihmiset usein ymmärtävät 

enemmän tai vähemmän väärin toistensa tapaa kielentää näkemystään olevaisuudesta, nykypäivän 

ihmisten riski käsittää väärin menneisyyden ihmisiä on vähintään yhtä suuri. 

Tätä abstraktia helmikuussa 2020 kirjoittaessani useita maamme kansanedustajia on poliisitutkin-

nassa sanavalintojensa takia. Sektioesitelmässäni en ota poliittista enkä juridista kantaa mihinkään 

yksittäiseen tapaukseen, vaan puhun edellä kuvaamastani ilmiöstä yleisellä tasolla.  

Esimerkkinä diakronisesta sanojen/kielten ja kulttuurien kohtaamisesta käsittelen sektioesitelmäs-

säni kristittyjen ja juutalaisten pyhän kirjan aloittavaa jaetta (1. Moos. 1:1), jonka nykyisen Kirkko-

raamatun mukainen suomennos ”[a]lussa Jumala loi taivaan ja maan” ei sanastollisesti poikkea lain-

kaan Michael Agricolan käännöksestä ”[a]lghusa Jumala Loij Taiuaan ia Maan” vuodelta 1549. Ky-

seinen lyhyt mutta hyvin sisältötiivis väitelause herättää monessa ateistissa ylenkatsontaa, kun taas 

moni Raamattuun pitäytyvä kristitty ja juutalainen närkästyy sen totuusarvon kiistämisestä. Mutta 

mitä tuo edellä mainittu hepreasta käännetty lause oikein tarkoitti kirjoitusaikanaan ja -paikassaan 

Lähi-idässä vähintään 2500 vuotta sitten ja kuinka hyvin tai huonosti suomenkielinen käännös välit-

tää sen alkuperäisen merkityssisällön nykysuomalaiselle lukijalle? 

Lähteitä 

Biblia Hebraica Stuttgartensia. German Bible Society <https://www.academic-bible.com/en/home> 

[20.2.2020]. 

Gertz, Jan Christian; Berlejung, Angelika; Schmid, Konrad & Witte, Markus 2012: T&T Clark Hand-

book of the Old Testament. An Introduction to the Literature, Religion and History of the Old Tes-

tament. Bloomsbury Academic. 
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Tarja Heinonen 

Kotimaisten kielten keskus 

Kielelliset ja kulttuuriset vaikutukset suomen kielen sanastoon 

Tässä esityksessä tarkastellaan sanastoon vaikuttavia trendejä lähinnä suomen kielen ja suomen 

yleiskielen sanakirjan näkövinkkeleistä.  

Vaikuttavin sanastollinen vaikutus viimeisen vuoden aikana on ollut yllätyksettömästi koronapande-

mialla. Tämä kriisi on vaikuttanut eri kielten sanastoihin tavalla, jolle ei löytyne vertailukohtaa rauhan 

aikana. Oxfordin sanakirjat eivät valinneet niin kutsuttua ”vuoden sanaa” vuonna 2020 ollenkaan, 

koska jatkuvasti tapetilla olevia sanoja oli niin monia, ettei yhden valinta olisi antanut oikeaa kuvaa. 

Suomessa ja Ruotsissa leksikografit ovat perinteisestikin koonneet laajempia vuoden sanojen esit-

telyjä, ja koronasanat olivat niissä yksi keskeinen teema – ei kuitenkaan ainoa. 

Muita kansainvälisiä trendejä ovat olleet mm. ilmastonmuutosta ja ekokatastrofia koskevat kampan-

jat, eläintensuojelu, veganismi sekä sukupuoleen tai etniseen taustaan liittyvät poliittiset ja kielelliset 

kiistat. Veganismi trendinä kietoutuu lisäksi EU:n alueella siihen, mitä saa myydä milläkin nimellä: 

onko pihvi aina lihaa, pitääkö maidon ja juuston olla aina eläinperäistä. 

Yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja kaupalliset ilmiöt leviävät Suomeen kuten muuallekin voittopuolisesti 

Yhdysvalloista eli englanninkielisinä. Englannin kieltä käytetään Suomessa entistä enemmän myös 

koulutuksessa sekä mediassa. Englannin kielen vaikutusta on pidetty niin huolestuttavan suurena, 

että suomen kielen lautakunta julkaisi syksyllä 2018 kannanoton, jolla haluttiin ”kiinnittää huomiota 

Suomen kansalliskielten suomen ja ruotsin asemaan kohdistuvaan vakavaan uhkaan”. Toisaalta 

englannin kielen tai yhdysvaltalaisen kulttuurin antamaa mallia saatetaan pitää sellaisenaan kyseen-

alaistamattomana.  

Miten nämä eri tahoilta tulevat vaikutukset näkyvät kielenkäytössä ja sen pohjalta tehtävässä sanas-

totyössä? Esitelmässäni käyn läpi viimeaikaisen sanastovaikutuksen laatua ja määrää sanatietokan-

nan havaintoaineiston ja sanakirjaan viime vuosina otettujen uusien hakusanojen perusteella. 

Käsittelen myös sitä, miten Kielitoimiston sanakirjan kahtalainen rooli normittajana ja kielenkuvaa-

jana näkyy sanoihin kohdistuvissa suosituksissa.  

Lähteitä 

Kielitoimiston sanakirja. 2020. Helsinki: Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 35. 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi. Päivitettävä julkaisu. Viimeksi päivitetty 11.11.2020. 
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Saara Hellströma, Liina Repoa, Valtteri Skantsia, b & Veronika Laippalaa 
aTurun yliopisto 
bOulun yliopisto 

Rekisteriuniversaaleja tutkimassa – miltä verkkorekisterit näyttävät eri kielissä? 

Tässä esitelmässä tarkastelemme kielenkäytön vaihtelua monikielisessä internetissä ja erityisesti 

samankaltaisia kielenpiirteitä, joita rekistereillä eli tilannesidonnaisilla tekstivarianteilla (Biber, 1988), 

kuten uutisilla, blogeilla tai käyttöohjeilla, on eri kielten välillä. Näitä samankaltaisuuksia kutsutaan 

rekisteriuniversaaleiksi (Biber, 2016). Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että useissa kielissä 

erityisesti suullisen ja kirjallisen sekä narratiivisen ja ei-narratiivisen kielenkäytön piirteet erottavat 

rekistereitä eri kielissä (Biber, 2016). Toistaiseksi rekisteriuniversaalien tutkimus kattaa kuitenkin 

melko rajallisen määrän maailman kielistä, eikä niitä ole vielä laajemmin tutkittu internetin kielenkäy-

tössä. 

Tutkimme rekisteriuniversaaleja internetissä julkaistuissa englannin-, suomen-, ranskan- ja ruotsin-

kielisissä teksteissä. Materiaalimme koostuu monikielisestä korpuskokoelmasta, joka on koottu avoi-

mesta verkosta (Biber et al., 2015; Laippala et al., 2019; Repo et al., 2020). Aineistot edustavat koko 

avointa internetiä: niitä eivät rajoita etukäteen päätetyt rekisterit, joihin on haettu esimerkkitekstejä, 

vaan rekisterit on muodostettu sillä perusteella, millaisia tekstejä aineistosta löytyy. Kaikki korpukset 

noudattavat samaa hierarkkista rekisteriluokittelua. Samankaltainen materiaali ja luokittelu mahdol-

listavat rekistereiden ja niiden piirteiden suoran vertailun. 

Metodimme perustuu ohjattuun koneoppimiseen, erityisesti automaattiseen tekstinluokitteluun sekä 

tärkeimpien rekisteripiirteiden lingvistiseen analyysiin. Jokaista kieltä varten 1) koulutamme luokitte-

lijan ennustamaan rekisteriluokat dokumenttien sanojen ja kieliopillisten  piirteiden pohjalta, 2) tut-

kimme tärkeimpiä luokittelijan ennustamia piirteitä eri rekistereille sekä 3) vertaamme näitä piirteitä 

kielten välillä. Kieliopillinen tieto tuotetaan käyttämällä dependenssisyntaksijäsentimiä, jotka noudat-

tavat kielestä riippumatonta Universal Dependencies -skeemaa. Sen syntaktiset analyysit eri kielissä 

ovat verrannolliset (Kanerva et al., 2018; Nivre et al., 2016.). 

Tutkimustuloksemme tukevat aiempia tutkimuksia rekisteriuniversaaleista sekä ehdottavat uusia 

universaaleja tutkittavien kielten välillä. Esimerkiksi predikatiivit ja appositiot ovat tyypillisiä informa-

tiiviset tekstit -luokalle, johon sisältyvät mm. Wikipedia-artikkelit. Raportoivat verbit ja ajan ilmaukset 

ovat tyypillisiä narratiivi-rekisterille, johon kuuluvat mm. uutiset ja henkilökohtaiset blogit, kun taas 

mielipiteen ilmaisuja ja adjektiiveja esiintyy mielipide-luokassa, johon kuuluvat esimerkiksi arvostelut 

ja mielipideblogit. Myös samankaltaiset aiheet ovat yleisiä, kuten esimerkiksi poliittisesti latautuneet 

ja uskonnolliset sanat mielipiteissä antavat olettaa. 
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Roni Hermo 

Tampereen yliopisto 

Murteesta kulttuuriperinnöksi – kulttuuriperinnön tutkimus sosiolingvistiikan apuvälineenä 

Murteiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa perustellaan usein sillä, että ne ovat osa arvo-

kasta kulttuuriperintöä. Siitä huolimatta niitä ei ole kunnolla tutkittu kulttuuriperinnön tutkimuksen 

näkökulmasta. Esitelmässäni tarkastelen kriittisen kulttuuriperinnön tutkimuksen (esim. Smith 2006) 

ja murteiden sosiaalisen indeksisyyden tutkimuksen (esim. Agha 2003, Eckert 2008) yhteisiä, sosi-

aaliseen konstruktionismiin (esim. Berger & Luckmann 1994) perustuvia lähtökohtia. Esitelmän lo-

puksi esitän Porin murteella kirjoitettujen murrepakinoiden tarkastelun avulla käytännön esimerkin 

siitä, miten kulttuuriperintöä muovatessa ja säilyttäessä vaikutetaan samalla myös siihen, mitkä kie-

lenpiirteet muodostuvat tietyn murteen ja alueen sosiaalisiksi indekseiksi. 

Kriittistä kulttuuriperinnön tutkimusta ja murteiden sosiaalisen indeksisyyden tutkimusta yhdistää aja-

tus siitä, että merkitykset rakentuvat sosiaalisissa prosesseissa. Varsin huomaamaton kielenpiirre – 

esimerkiksi etinen /s/-ääntämys – saattaa muodostua helsinkiläisten tai ”pissisten” sosiaaliseksi in-

deksiksi yhteisö(i)ssä siihen liitettyjen asenteiden ja performanssien kautta (Halonen & Vaattovaara 

2017). Samanlaisessa prosessissa muodostuu kulttuuriperintö. Kun jokin yhteisö kokee jonkin yh-

teisön sisällä tutun asian – esimerkiksi murteen – merkitykselliseksi ja alkaa tuoda sitä esille ja ra-

kentaa sen avulla yhteisön identiteettiä, syntyy tämän prosessin aikana mukaan (tietoisesti tai tie-

dostamatta) valituista osasista kulttuuriperintöä. 

Juuri prosessien samanlaisuus tarjoaa hyvät lähtökohdat kulttuuriperinnön tutkimuksen hyödyntämi-

selle sosiolingvistisessä tutkimuksessa; murteesta kulttuuriperintöä rakentaessa tehdään valintoja, 

jotka vaikuttavat siihen, mitkä kielenpiirteet muodostuvat murteen sosiaalisiksi indekseiksi. Tällaiset 

mekanismit näkyvät selvästi eri aikoina Porin murteella kirjoitetuissa pakinoissa. Elina Wallinin 2010-

luvulla kirjoittamissa pakinoissa käytetty murre sisältää samoja, nykyään jo lähes tyystin Porin mur-

teesta kadonneita kielenpiirteitä (esim. yleisgeminaatio ja vaihtelematon nk-konsonanttiyhtymä) kuin 

Mantan 1900-luvun puolivälissä kirjoittamien pakinoiden murre. Pakinat siis sekä rakentavat katoa-

vista kielenpiirteistä kulttuuriperintöä että muovaavat ajatuksiamme siitä, millaisilla kielenpiirteillä po-

rilaisuutta tulisi rakentaa. 
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Irina Herneaho 

Helsingin yliopisto 

Interdiskursiivisuus ja intertekstuaalisuus aktivistiverkoston blogissa 

Esitelmässäni tarkastelen kielellisten ja visuaalisten resurssien järjestyneisyyttä turvapaikanhakijoi-

den oikeuksia ajavan kansalaisverkoston blogissa. Bahtinilaisittain ymmärrän kaiken kielenkäytön 

olemukseltaan dialogiseksi (esim. Bahtin 1986). Teksti on tästä näkökulmasta tarkasteltuna sosiaa-

linen olento, johon kirjoittuu jälkiä sosiokulttuurisista konventioista ja resursseista. Analyysi keskittyy 

interdiskursiivisuuteen ja intertekstuaalisuuteen, joista edellinen viittaa laajempien kielenkäytön kon-

ventioiden sekoittumiseen ja jälkimmäinen taas yksilöitävissä oleviin ääniin ja lähteisiin (esim. Fair-

clough 1992). Visuaalisten representaatioiden analyysissa sovellan Kressin ja van Leeuwenin 

(2006) kehittämää analyysimallia.  

Vaikka blogissa olisi mahdollista julkaista lähes mitä tahansa, aineistosta on kuitenkin erotettavissa 

järjestyneisyyttä, jota kuvaan kehyksen käsitteellä. Tutkimuksessa määrittelen kehyksen abstrak-

tiksi malliksi, joka säätelee diskursiivisia valintoja ja tuo mukanaan omanlaisensa normit, konventiot 

ja näkökulmat (vrt. Goffman 1986). Analyysin perusteella luokittelen aineiston kolmeen pääasialli-

seen kategoriaan: humanitaariseen, journalistiseen ja poliittis-hallinnolliseen kehykseen. Esi-

telmässä käyn läpi eri kehysten ominaispiirteitä ja eroja ja pohdin, mitä analyysitulokset kertovat 

tekstin dialogisesta olemuksesta. 

Lähteet 
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(toim.), Speech genres and other late essays s. 60–102. Kääntänyt Vern W. McGee. Austin: Uni-

versity of Texas Press. 

Fairclough, Norman 1992: Discourse and social change. Cambridge: Polity Press. 

Goffman, E. 1986: Frame analysis: An essay on the organization of experience. Boston: Northeast-

ern University Press. 

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo 2006: Reading images. The grammar of visual design. Lon-

don: Routledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2021 | ANNUAL CONFERENCE ON LINGUISTICS 2021 

  60 

Kaarina Hippi 

Oulun yliopisto 

Kuinka osallisuus rakentuu haastattelussa? 

Tarkastelen esitelmässäni kielellisiä elämäkertahaastatteluja ja tarkemmin niissä rakentuvia osalli-

suuden kuvauksia. Osallisuudella tarkoitan tässä ennen kaikkea kielellistä kuuluvuutta ja osallistu-

mista. Tarkastelen sitä, kuinka yksilö kohtaa erilaisia kielellisiä resursseja ja kuinka hän kuvaa ym-

märtämisen rakentamista arjen tilanteissa. Vuorovaikutukseen keskittyvässä tarkastelussa on maa-

hanmuuttajataustaisia ja syntyperäisiä suomen kielen puhujia; esitelmässäni erityisen huomion koh-

teena on kaksi yksilöä. Aineistona on Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -tutkimushankkeen 

(https://blogs.helsinki.fi/100suomalaista/) haastatteluja, joista on saatavana videotallenne.  

Esitelmässä osoitan, kuinka haastateltu asemoi itseään suhteessa kuvaamansa tilanteen keskuste-

lukumppaneihin. Kuvauksen kohteena on esimerkiksi se, kuinka puhuja ottaa huomioon suomea 

toisena kielenä puhuvan kielitaidon tai toisaalta kuinka suomea toisena kielenä puhuva kuvaa omia 

suomenkielisiä tilanteitaan. Kieliaiheisen haastattelun sisältöjä tuotetaan yhdessä haastattelijan 

kanssa erilaisia resursseja hyväksi käyttäen, ei vain sanallisesti. Esimerkiksi nauru voi pehmentää 

puhujan ilmaisemaa suhtautumista mutta myös ilmaista epävarmuutta oman toiminnan suhteen. 

Eleillä korostetaan, selvennetään ja rytmitetään puhetta. Kun haastattelussa tuotettuja sisältöjä tar-

kastellaan osana vuorovaikutusta, tietyssä tilanteessa tapahtuvana toimintana, käsitys monikielisyy-

den merkityksistä ja kielten kohtaamisista syvenee (ks. Liebscher & Dailey-O’Cain 2009).  

Tutkimus avaa uusia näkökulmia eri tavoin suomea puhuvien kohtaamisiin, joissa toisen ymmärtä-

minen ja puhetapa herättävät kysymyksiä. Yksityiskohtaisen analyysin kautta on mahdollista päästä 

kiinni myös asenteisiin ja siihen, miten eritaustaisten osallisuutta rakennetaan kielenkäyttötilanteissa 

Suomessa.  

Viite 
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olinguistics 13/2 s. 195–222. 
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Sampsa Holopainen 

Helsingin yliopisto 

Huomioita ugrilaisten kielten yhteissanastosta 

Tässä esitelmässä käsitellään ugrilaisiin kieliin rajoittuvaa tutkimussanastoa ja sen tutkimusongel-

mia. Uralilaisen kielikunnan ugrilaiseen haaraan perinteisesti luokitellut hanti, mansi ja unkari jakavat  

UEW:n mukaan noin sata yhteistä vastinetta, jotka puuttuvat muualta kielikunnasta (Honti 1997: 20 

listaa jopa 162 ugrilaista vastinetta). Tätä yhteissanastoa on pidetty yhtenä todisteena ugrilaisten 

kielten läheisemmästä sukulaisuudesta muihin uralilaiskieliin verrattuna, mutta kuten Salminen 

(2002) on huomauttanut, että yhteissanasto on heikko kielellisen taksonomian kriteeri. On tunnettua, 

että kantaugriin rekonstruoidun sanaston joukossa on lainoja iranilaisista kielistä (Holopainen 2019: 

341–42), ja monet näistä ovat osoittautuneet ugrilaisen kieliyhteyden jälkeen lainatuiksi rinnakkais-

lainoiksi, eli niiden todistusvoima ugrilaisen kieliyhteyden todistamisessa on vähäinen. Ugrilaisten 

kielten oletettuja perintösanoja onkin hedelmällistä tarkastella samoista lähtökohdista kuin lainasa-

noja: kriittinen tarkastelu osoittaa, että perintösanastossa esiintyy hyvin samanlaisia äänteellisiä 

epäsäännöllisyyksiä kuin tunnetuissa lainasanoissa, mikä voi viitata sanojen lainautumiseen jostakin 

substraatti- tai superstraattikielestä unkarin, hantin ja mansin edeltäjiin. 

Esitelmässä käsitellään tapaustutkimuksena ugrilaiskielten hevospaimentolaisuuteen viittavaa kult-

tuurisanastoa, jota on pidetty kantaugrilaisena innovaationa (Honti 1997: 21): kantaugriin on rekonst-

ruoitu runsaasti hevosiin ja hevospaimentolaisuuteen viittaavaa sanastoa, esimerkiksi unkarin ló, 

itähantin loγ, pohjoismansin luw ‘hevonen’; unkarin nyereg, itähantin nöγər, itämansin naγər ‘satula’. 

Etymologien tarkempi analyysi osoittaa, että juuri hevospaimentolaisuuteen kytkeytyvät sanat sisäl-

tävät paljon äänteellisiä epäsäännöllisyyksiä ja ovat toisaalta tyypillistä kulttuurisanastoa, mikä viit-

taa vahvasti siihen, että ne ovat lainasanoja eivätkä kantaugrista periytyviä sanoja.  
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Laura Horváth 

Eötvös Loránd -yliopisto, Budapest 

Verbi ’antaa’ udmurtin konverbirakenteissa  

Venäjällä puhuttavassa uhanalaisessa suomalais-ugrilaisessa udmurtin kielessä esiintyy -sa-johti-

men sisältäviä konverbirakenteita, jotka voivat joissakin tapauksissa kieliopillistua. Yleensä tällai-

sissa tapauksissa konverbi antaa leksikaalisen merkityksen ja rakenteen toinen komponentti menet-

tää osan leksikaalisista ominaisuuksistaaan: syntaktisesti se toimii pääverbin tavoin mutta on tulkit-

tavissa pikemminkin apuverbiksi. Samanlaisia rakenteita käytetään myös muissa Volgan-Kaman 

alueen kieliliiton kielissä (ks. esim. Bradley 2015), mutta ilmiö on myös varsin yleinen maailman 

kielissä ja sitä voidaan pitää samantapaisena kuin niin sanottuja asymmetrisiä seriaaliverbirakenteita 

(Aikhenvald 2011). 

Rakenteen toinen komponentti kuuluu rajalliseen verbijoukkoon: nämä verbit ovat yleensä liikever-

bejä, asentoverbejä, faasiverbejä ja muita aktiviteetteja ilmaisevia verbejä (esim. ’antaa’, ’ottaa’, 

’heittää’). Esimerkiksi apuverbi śotyny (< ’antaa’) voi ilmaista perfektiivisen tapahtuman, joka tapah-

tuu jonkun hyväksi (benefaktiivinen/perfektiivinen markkeri): 

(1) tazalyk-ez ľabʒ́-em-en, bi̮des gaźet-ez 

 terveys-3sg heikentyä-ptcp-ins kokonainen sanomalehti-acc 

 lydʒ́y-sa śot-iśko.   

 lukea-cvb antaa-prs.1sg     

 ’Koska hänen terveytensä on heikentynyt, luin [hänelle] koko sanomalehden’ (Ud-

mCorp.) 

Esitelmässäni aion tutkia verbin śotyny aspektuaalisia funktioita ja käyttöä erilaisissa kieliopillistu-

neissa konverbirakenteissa ja eri ympäristöissä typologisesta ja areaalisesta näkökulmasta. Tutki-

musaineistona käytän Udmurtin sähköisestä korpuksesta (UdmCorp.) kerättyjä esimerkkejä sekä 

vuosina 2015/2016 Udmurtiassa ja Tatarstanissa tekemiäni haastatteluja. 

Kirjallisuus 
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Anne Huhtalaa, Anta Kursišab & Marjo Vesalainenc  
aHelsingin yliopisto, bTukholman yliopisto, cOpetus- ja kulttuuriministeriö 

Ollako monikielinen vai eikö olla – kieltenopiskelijoiden käsityksiä monikielisyydestä  

Esitelmämme käsittelee MUMMI-projektin uusinta tutkimusta. MUMMI on lyhenne englanninkieli-

sistä sanoista motivation, usage, multilingualism, multiculturalism ja identity. Olemme aiemmissa 

tutkimuksissamme paneutuneet edistyneiden kieltenopiskelijoiden motivaatioon ja motivaation säi-

lymiseen (Kursiša, Huhtala & Vesalainen 2017; Huhtala, Kursiša & Vesalainen 2019) sekä niihin 

konteksteihin, joissa opiskelijat käyttävät eri kieliä (Huhtala, Kursiša & Vesalainen 2021).  

Tätä tutkimusta varten olemme keränneet e-lomakkeen avulla uutta aineistoa opiskelijoilta, jotka 

opiskelevat ruotsia, saksaa tai ranskaa yliopistossa pää- tai sivuaineenaan. Tähän mennessä 

olemme saaneet 49 vastausta. Olemme kiinnostuneita siitä, mieltävätkö opiskelijat itsensä monikie-

lisiksi ja miten he monikielisyyden määrittelevät. Tutkimme aineistoamme kvalitatiivisin menetelmin, 

alkuvaiheessa temaattisen sisällönanalyysin keinoin.  

Syynä kiinnostukseemme on aiempi tutkimuksemme viime vuodelta. Sen tulokset osoittivat, että 

opiskelijat olivat hyvin tietoisia omasta kielitaidostaan ja pohtivat monipuolisesti eri kielenkäyttökon-

tekstejaan. He myös kertoivat kieliin liittyvistä tunteistaan ja omasta kielellisestä identiteetistään. 

Kuitenkin aineistosta löytyi vain hyvin vähän sellaista ainesta, jonka olisi voinut tulkita merkiksi ho-

listisesta monikielisestä identiteetistä (Henry 2017). Vaikutti myös siltä, että monet opiskelijoista ei-

vät tiedostaneet tai kokeneet olevansa monikielisiä.  

Tämä saattaisi olla seurausta siitä, että vieraita kieliä sekä koulussa että yliopistotasollakin opete-

taan edelleen yksikielisen ihanteen mukaisesti (ks. myös Suuriniemi 2019). Esitelmässämme esitte-

lemme uuden tutkimuksemme alustavia tuloksia, muun muassa sitä, miten opiskelijat itse määritte-

levät monikielisyyden.  
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Lasse Hämäläinena & Teemu Ruokolainen 
aTampereen yliopisto 

Kukkaa, amfea, subua ja essoja: Huumausaineiden nimitykset Tor-verkon suomalaisella 

kauppapaikalla 

Laittomista huumausaineista käytetään virallisten nimitysten lisäksi useita epävirallisia nimityksiä, 

joita suosivat etenkin huumeiden käyttäjät. Monilla huumeiden käyttäjien parissa työskentelevillä 

ammattiryhmillä, kuten poliiseilla, lääkäreillä ja sosiaalityöntekijöillä, on tarve ymmärtää huumeai-

heista slangisanastoa. Verkossa onkin ajoittain julkaistu listauksia huumeaiheisesta sanastosta, 

mutta ne eivät ole erityisen kattavia tai ajantasaisia. Tämän esitelmän tavoitteena on päivittää ja 

tarkentaa kuvaa suomenkielisistä huumausaineiden nimityksistä. 

Tutkimusaineisto on kerätty Torilaudalta, joka oli vuosina 2017–2020 Tor-verkossa toiminut suosittu 

huumekauppasivusto. Aineisto koostuu 3 000 satunnaisesti poimitusta ilmoitustekstistä, joista selvä 

enemmistö on huumeiden myynti-ilmoituksia mutta osa osto- tai vaihtoilmoituksia. Yleisimmät huu-

mausainekategoriat ilmoituksissa ovat kannabis, bentsodiatsepiinit, opioidit, amfetamiini ja ekstaasi. 

Huumesanasto on hyvin monipuolista: aineistossa esiintyy kaikkiaan 91 eri virallista ja 204 epäviral-

lista nimitystä huumausaineille. Yleisimmät nimitykset ovat epävirallisia: kukka, budi, poltto, amfe, 

meta, esso ja bentso. Myös virallisia nimityksiä käytetään kannabista lukuun ottamatta varsin run-

saasti. Apteekeissa myytävistä lääkeaineista käytetään useimmin niiden tuotenimiä (esim. Subutex, 

Rivotril), mutta yleisimmät lääkkeet ovat saaneet myös varsin vakiintuneita epävirallisia nimityksiä 

(subu, rillu). 

Aineiston perusteella syntyvä kuva huumesanastosta eroaa varsin selvästi aiempien lähteiden an-

tamasta. Osittain tätä selittävät muutokset huumausaineiden tarjonnassa, esimerkiksi heroiinin kor-

vautuminen lääkeopioideilla. Kuitenkin myös kielellisessä muodissa näyttää tapahtuneen muutoksia: 

monet perinteiset ja laajalti tunnetut slangisanat, kuten pilvi, piri ja spiidi, ovat aineistossa melko 

harvinaisia. Onkin mahdollista tulkita, että slangisanan tullessa suuren yleisön tietoisuuteen vähe-

nee sen käyttökelpoisuus käyttäjien ydinryhmän silmissä. Tältä osin huumeslangi toimii siis samalla 

tavoin kuin esimerkiksi nuorisokieli. 
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Lasse Hämäläinen & Emmi Lahti 

Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto 

”Mikä on laitonta, on laitonta” – Argumentaatio verkkokeskusteluissa kannabiksen käytön 

dekriminalisoimisesta 

Kansalaisaloite kannabiksen käytön dekriminalisoimiseksi eli rangaistavuuden poistamiseksi ylitti lo-

kakuussa 2019 vaaditun 50 000 kannattajan rajan ja pääsi eduskunnan käsittelyyn. Tapaus sai run-

saasti mediahuomiota, sillä aihe herättää voimakkaita tunteita ja jakaa mielipiteitä. Monet asiantun-

tijat ovat jo aiemmin osoittaneet kannatuksensa huumeidenkäytön dekriminalisoinnille (esim. Hak-

karainen & Tammi 2018), kun taas enemmistö poliitikoista ja tavallisesta kansasta vastustaa sitä. 

Keskustelua aiheesta kävivät paitsi toimittajat, poliitikot ja asiantuntijat, myös tavalliset kansalaiset 

sosiaalisen median ja verkon keskustelupalstojen välityksellä. Tässä esitelmässä tarkastelemme 

keskusteluja Ylilauta-keskustelufoorumilla, joka on nykyisin yksi käytetyimmistä suomenkielisistä 

keskustelupalstoista. Se on tullut tunnetuksi kärkevästä, polarisoituneesta ja monia ihmisryhmiä koh-

taan vihamielisestä keskusteluilmapiiristään, joka aika ajoin ylittää jopa laittomuuden kynnyksen. 

Tutkimusaineistoksi olemme keränneet 23 kansalaisaloitetta käsittelevää keskusteluketjua, joihin on 

lähetetty yhteensä 8 659 viestiä. 

Tarkastelemme esitelmässä sitä, millaisin argumentointikeinoin kannabiksen käytön dekriminalisoi-

mista kannatetaan ja vastustetaan Ylilaudan keskusteluissa. Analysoimme myös, millaiset argumen-

tit herättävät eniten kannatusta tai vastustusta muissa keskustelijoissa. Teoreettisesti ja metodolo-

gisesti tutkimus pohjautuu vahvimmin diskurssintutkimukseen ja uuteen retoriikkaan (Perelman 

1971). Argumentointikeinoja luokitellaan samaan tapaan kuin Lahden (2019) tutkimuksessa maa-

hanmuuttoaiheisten verkkokeskustelujen retoriikasta. 

Alustavien tulosten perusteella keskustelu on voimakkaasti polarisoitunutta dekriminalisoinnin kan-

nattajien ja vastustajien välillä. Näkemykset esitetään usein perustelematta ja voimakkaan affektisin 

sanavalinnoin. Silloinkin kun näkemykset pyritään perustelemaan, rakentuu argumentaatio molem-

min puolin vahvasti sellaisten keinojen varaan, joita on perinteisesti pidetty argumentaatiovirheinä, 

esimerkiksi henkilöä vastaan hyökkääminen, olkinukke ja kehäpäätelmä. Lyhyesti ja voimakkaasti 

ilmaistut näkemykset näyttävät kuitenkin herättävän muissa keskustelijoissa eniten vastakaikua. Ha-

vainnot tukevatkin kuvaa ”totuuden jälkeisestä ajasta”, jossa tunteisiin vahvasti vetoava ilmaisu vai-

kuttaa yleisöön asia-argumentteja paremmin. 
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Esa Itkonen & Aleksi Mäkilähde 

Turun yliopisto 

Rationaalisen selityksen asemasta kielitieteen eri osa-alueilla 

Käsittelemme esitelmässä ns. rationaalisen selityksen asemaa ja luonnetta kielitieteen eri osa-alu-

eilla. Tarkastelemme ensin kysymystä siitä, miten kielenmuutos pitäisi selittää. Jo 1800-luvun puoli-

välistä lähtien tähän on esitetty periaatteessa kahta selitysmallia: luonnontieteellistä ja ihmistieteel-

listä. Edellisessä tapauksessa selityksen pohjana on joko deterministinen laki tai mutaatio ynnä luon-

nonvalinta. Jälkimmäisessä tapauksessa sen keskiössä on päämäärän (ynnä siihen johtavan kei-

non) käsite, joten sitä luonnehditaan teleologiseksi, jonka keskeisin alatyyppi on rationaalinen selitys 

(kielenmuutoksen ihmistieteellisestä selittämisestä ks. Anttila 1989; Itkonen 1984; 2013; Leppänen 

2019). Laajennamme seuraavaksi näkökulmaa yksittäisten kielellisten tekojen (puhunnosten) selit-

tämiseen ja tekstien tulkitsemiseen tarkastelemalla rationaalisen selityksen aseman ns. filologis-

pragmaattisessa menetelmässä (Mäkilähde 2019). Otamme näin tarkastelun kohteeksi sekä yksit-

täiset että kollektiiviset teot ja näin ollen erityyppiset rationaaliset selitykset. Lopuksi kommentoimme 

yleisemmällä tasolla näkemystä kielitieteen eri osa-alueiden hermeneuttisesta luonteesta (vrt. esim. 

Apel 1976; Itkonen 2019). 
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Ilmari Ivaska 

Turun yliopisto 

Morfosyntaktisen kompleksisuuden vaikutus oppijansuomeen ja käännössuomeen: 

tarkastelussa -vA-referatiivikonstruktio ja -essA-infinitiivikonstruktio 

Tässä esitelmässä tarkastellaan määrällisten menetelmien avulla morfosyntaktisen kompleksisuu-

den vaikutusta sellaisissa kielenkäyttötilanteissa, joissa on oletusarvoisesti läsnä useampia kieliä 

kuin yksi. Niin toista/vierasta kieltä (L2) kuin käännettyä kieltäkin (LT) voidaan pitää tällaisina rajat-

tuina kielimuotoina. Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että ne poikkeavat ei-käännetystä ensi-

kielisestä kielenkäytöstä (L1) toisiaan muistuttavallla tavalla. Rajattua suomen kielen käyttöä kos-

keva tutkimus esittää yhdeksi eroksi -vA-referatiivikonstruktion ja -essA-infinitiivikonstruktion kaltais-

ten kompleksisten rakenteiden käytön eroja. Esimerkit (1) ja (2) havainnollistavat näitä rakenteita. 

(1) Syvän sininen väri kertoi auringon porottavan keskipäivää. 

(2) Auron asetti vasemman kätensä hartioilleni katsellessaan upeaa maisemaa. 

Kummankin konstruktion käyttöön rajatun kielenkäytön kontekstissa voi vaikuttaa kaksi osin erillistä 

seikkaa: yhtäältä molemmat konstruktiot ovat usein ns. uniikkiaineksia eli rakenteita, joille ei ole suo-

raa vastinetta oppijan ensikielessä tai käännöksen lähtökielessä. Toisaalta molemmat konstruktiot 

ovat myös morfosyntaktisesti kompleksisia, mikä saattaa vaikuttaa niiden käyttöön rajatun kielen-

käytön kaltaisissa, kognitiivisesti kuormittavissa tilanteissa. Tämä tutkimus selvittää näiden konstruk-

tioiden käyttöeroja rajatun ja rajaamattoman kielenkäytön välillä ja vertaa erojen samankaltaisuutta 

toisen kielen ja käännetyn kielen välillä. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Eroaako -vA- ja -essA-kon-

struktioiden tyypillinen käyttö L1-suomessa yhtäältä L2-suomesta ja toisaalta LT-suomesta? 2) 

Ovatko mahdolliset erot samankaltaisia L2- ja LT-suomessa?  

Tutkimusaineisto on koostettu useasta olemassaolevasta korpuksesta ja annotoitu riippuvuuspar-

serin avulla. Se kattaa kaksi kirjoitetun kielen rekisteriä (akateeminen ja kaunokirjallinen), ja L2- ja 

LT-suomen aineiston osalta ensi-/lähtökieliä on kaksi (saksa ja venäjä). Näin tutkimuksessa voidaan 

huomioida sekä rekisteri- että ensikieli-kohtaiset tekijät. Tutkimusmenetelminä on deskriptiivinen 

frekvenssianalyysi sekä logistinen regressio, jossa kaksiarvoista muuttujaa – L1 vs. L2/LT – ennus-

tetaan sekä kiinteillä muuttujilla että satunnaismuuttujilla. Kiinteinä muuttujina toimivat rekisteri sekä 

useat morfosyntaktiset kontekstimuuttujat, satunnaismuuttujina verbin lemma sekä tekstin tunniste-

numero.  

Alustavien tulosten perusteella käyttöero L1-suomen ja L2/LT-suomen välillä on selvä mutta yhteys 

ei ole suoraviivainen: molemmat konstruktiot ovat L1-suomessa kokonaisuudessaan yleisempiä kuin 

L2/LT-suomessa, mutta rekisterien väliset erot ovat suuria. L1-suomi on siis selvästi L2- ja LT-suo-

mea herkempi rekisterien väliselle vaihtelulle. Esitelmässä tätä tarkastelua syvennetään suhteutta-

malla se konstruktioissa esiintyvään kontekstuaaliseen vaihteluun. 
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Ilmari Ivaska & Laura Ivaska 

Turun yliopisto 

Kahdesti käännettyjen tekstien kielelliset erityispiirteet: Korpustutkimus  

välikielen kautta tehdyistä käännöksistä 

Korpusvetoisessa käännöstutkimuksessa on osoitettu, että käännöskieli voidaan erottaa ei-käänne-

tystä kielestä koneoppimisen keinoin lähtökielen käännökseen jättämien kielellisten johtolankojen 

perusteella. Näitä johtolankoja eli kielenpiirteiden frekvenssejä tarkastelemalla voidaan niin ikään 

ymmärtää paremmin, miten käännöstekstit eroavat kielellisesti ei-käännetyistä teksteistä. Piirteet 

voivat yhtäältä kuvastaa käännöksen lähtökieltä, tai ne voivat toisaalta olla lähtökielestä riippumat-

tomia ja heijastaa niin kutsuttuja käännösuniversaaleja. Käännökset voivat kuitenkin olla myös väli-

kielisiä: lähtötekstinä voi toimia teksti, joka on jo itsessään käännös jostakin muusta kielestä. Tässä 

tutkimuksessa tarkastelemme sitä, millaisia ovat käännösten kielelliset piirteet, kun jälkiä onkin kah-

desta kielestä? 

Tutkimuksen materiaali koostuu suomeksi kirjoitetusta ja eri kielistä (englanti, nykykreikka, ranska, 

ruotsi ja saksa) suomennetusta kaunokirjallisuudesta. Osa nykykreikkalaisista teoksista on suomen-

nettu välikielen (englanti, ranska, ruotsi ja saksa) kautta ja osa suoraan nykykreikasta. Menetel-

mämme on kaksivaiheinen: mallinnamme ensin suoriin käännöksiin perustuen eri lähtökielten väliset 

erot ohjatun koneoppimisen keinoin satunnaismetsä-menetelmää käyttäen, minkä jälkeen käy-

tämme saatua mallia välikielisten käännösten luokitteluun. Aiemman tutkimuksen perusteella tarkas-

telemme rinnakkain tekstien yleisimpiä sanoja (most frequent words), virkkeenalkuisia ja -loppuisia 

sanoja (positional tokens), kolmen kirjaimen yhdistelmiä (character trigrams) sekä sanaluokkien yh-

teisesiintymistä niin lineaarisesta (sequential part-of-speech trigrams) kuin syntaktisestakin näkökul-

masta (syntactically defined part-of-speech bigrams). Näin pääsemme käsiksi niin leksikaalisiin, fo-

nologis-morfologisiin kuin syntaktisiinkin kielenpiirteisiin. 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkastelemme sitä, mitkä kielenpiirteet ennustavat näitä 

kielten välisiä eroja parhaiten. Sen jälkeen käytämme näihin kielenpiirteisiin perustuvaa luokittelu-

mallia ennustaaksemme, mitkä ovat välikielten kautta tehtyjen käännösten todennäköisimmät lähtö-

kielet. Suhteutamme luokittelun tulokset niihin tunnistettuihin kielenpiirteisiin, jotka ennustavat lähtö-

kielten välisiä eroja. Saadut tulokset kuvaavat yhtäältä niitä lähtökieliriippuvaisia seikkoja, jotka yh-

täältä säilyvät myös välikielisissä käännöksissä, ja toisaalta niitä kielenpiirteitä, jotka heijastavat vä-

likieltä. Lisäksi tulokset voivat kuvata myös välikielen avulla tehdyille käännöksille ominaisia erityis-

piirteitä. 
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Teppo Jakonen & Heidi Jauni 

Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto 

Videovälitteinen vuorovaikutus ja oppimateriaalit luokkahuoneissa 

Digitaalinen teknologia on noussut yhä merkittävämmäksi elementiksi monenlaisissa vuorovaikutus-

tilanteissa (ks. esim. Arminen, Licoppe, & Spagnolli, 2016). Pohdimme esitelmässämme, miten vi-

deovälitteinen vuorovaikutus muokkaa luokkahuoneiden vuorovaikutuskäytänteitä ja oppimateriaa-

lien käyttötapoja. Tarkastelemme sosiaalista vuorovaikutusta ns. hybrideissä luokkahuoneissa 

(Gleason & Greenhow, 2017) eli luokissa, joissa opetukseen osallistuu sekä kasvokkaisopiskelijoita 

että videovälitteisesti läsnä olevia etäopiskelijoita. Kiinnostuksemme kohdistuu sellaisiin vuorovaiku-

tuskäytänteisiin, joilla osallistujat varmistavat, että etäosallistujilla on riittävä pääsy kulloisenkin opis-

kelutilanteen aikana käytettyyn oppimateriaaleihin (esim. tehtäväpapereihin, taululla tai tietokoneen 

ruudulla olevaan tekstiin jne.). 

Aineistomme kattaa tällä hetkellä 8 tunnin verran videotallennettuja yliopistotasoisia vieraan kielen 

oppitunteja (suomi, englanti, saksa, ruotsi). Käytettynä videopuheluteknologiana on etäläsnäoloro-

botti jossa on video- ja ääniyhteys ja jota voi liikutella etäohjauksella. Aiemman tutkimuksen valossa 

tällaisilla roboteilla on mahdollista lisätä koulutuksellista tasa-arvoa sellaisten ryhmien parissa, jotka 

eivät esimerkiksi sairauden vuoksi pääse fyysisesti luokkahuoneisiin (esim. Cha, Chen, & Mataric, 

2017).  

Lähestymme aineistoamme multimodaalisen keskustelunanalyysin keinoin. Tarkastelemme vuoro-

vaikutustilanteita, joissa orientoidutaan oppimateriaalien näkemiseen jollain tavoin ongelmallisena 

etäosallistujalle. Osoitamme, miten näkemistä varmistetaan ja tarvittaessa helpotetaan luokkahuo-

neen rutiininomaisten toimintojen aikana. Pohdimme, mitä tällaiset tilanteet kertovat aistimisen inter-

subjektiivisesta luonteesta, osallistujien kyvystä mukauttaa toimintaansa teknologian reunaehtoihin 

ja oppimateriaaleista materiaalisina objekteina. Tulokset luovat osaltaan kuvaa videoneuvottelutek-

nologioiden varteenotettavuudesta työelämän ja koulutuksen moninaisissa vuorovaikutustilanteissa, 

joissa ollaan tekemisissä tekstien ja materiaalisen ympäristön kanssa.  
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Anna-Kaisa Jokipohja 

Tampereen yliopisto 

 

Aloittelevien suomen kielen käyttäjien keholliset korjausaloitteet 

kokkausvuorovaikutuksessa – kuvailevat käsieleet resurssina ohjeiden tarkentamiselle 

Tässä esitelmässä tarkastelen multimodaalisen keskustelunanalyysin keinoin (Mondada 2018) ai-

kuisten maahanmuuttajien eli aloittelevien suomen kielen käyttäjien kehollisia ymmärrysehdokkaita, 

joilla he tarkentavat opettajan edeltävää ohjevuoroa ja pyytävät opettajan varmistusta tarkennuksel-

leen. Analysoidut ymmärrysehdokkaat koostuvat ainoastaan kehollisesta toiminnasta, jonka keskei-

sin osa ovat toimintaa kuvailevat käsieleet. Aineistona on videonauhoitettuja vapaa-ajan kokkausti-

lanteita (n. 51 tuntia) Pirkanmaan Marttojen organisoimasta projektista Active Refugees in the Com-

munity (2018–2019). Tässä kolmannen sektorin kotouttavassa projektissa maahanmuuttajille tarjot-

tiin opastusta kaupunkiviljelyssä ja ruoan laitossa.  

Analyysi keskittyy kuvailevien eleiden käyttöön toisen aloittamissa korjausjaksoissa. Analysoin, mi-

ten pelkästään eleistä koostuvista ymmärrysehdokkaista tulee kontekstissaan ymmärrettäviä sekä 

miten keholliset ymmärrysehdokkaat jäsentyvät suhteessa muuhun toimintaan. Analyysi pyrkii tuo-

maan uutta ymmärrystä sosiaalisen toiminnan multimodaalisesta rakentumisesta ja kehon käytöstä 

korjausjäsennyksessä. Analyysistä nousee esiin laajemman toimintakontekstin ja näkyvillä olevan 

materiaalisen ympäristön merkitys kehollisten ymmärrysehdokkaiden merkityssisällön rakentumi-

selle (vrt. Goodwin 2007). 

Kehon ja eleiden on havaittu toimivan merkityksellisenä resurssina kaikessa vuorovaikutuksessa, 

mutta aikaisempi tutkimus on useimmiten tarkastellut puhetta ja eleitä samanaikaisena ilmiönä 

(esim. Kendon 2004; Mondada 2016). Tutkimusta on myös hybridivuoroista, joissa on mukana pu-

hetta, mutta jokin kieliopillisesti pakollinen osa lausumasta toteutuu kehollisesti (Olsher 2005; Kee-

vallik 2013). Korjausjäsennyksen yhteydessä on tutkittu pelkästä eleestä (Mortensen 2016) tai ke-

hollisesta toiminnasta, kuten asennonmuutoksista (Seo & Koshik 2010), koostuvia avoimia korjaus-

aloitteita, jotka eivät tarkenna vuorovaikutuksen ongelmakohtaa.  

Konkreettisen toiminnan kontekstissa kokkauskurssilla aloittelevat suomen kielen käyttäjät aloittavat 

toistuvasti opettajan ohjevuoroon suunnattuja korjausjaksoja kehollisilla ymmärrysehdokkailla, jotka 

tarkentavat ongelmakohdan hyvin tarkasti. Näiden korjausjaksojen kautta yhteinen ymmärrys syntyy 

useimmiten sujuvasti. Kokkauskurssiaineisto tarjoaa siten kiinnostavan, vähän tunnetun ilmiön tar-

kasteltavaksi. Analyysini perustuu kokoelmaan kehollisia ymmärrysehdokkaita (42 korjausjaksoa). 

Esitelmä perustuu tekeillä olevaan väitöskirjaani, jossa tarkastellaan kielenkäyttöä ja -oppimista 

luokkahuoneen ulkopuolella käytännön viljely- ja kokkaustoiminnassa, jonka ensisijainen tavoite ei 

ole kielenoppiminen. 
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Markus Juutinen ja Jukka Mettovaara 

Oulun yliopisto 

Saamelaiskielten lainatuista indefiniittipronomineista 

Esitelmässä luomme katsauksen saamelaiskielten itämerensuomalaisista ja skandinaavisista kie-

listä sekä venäjästä lainattuihin indefiniittipronomineihin. Indefiniittipronominit on rajattu perinteisen 

määritelmän mukaisesti siten, että indefiniittipronomineiksi lasketaan muihin pronominiluokkiin kuu-

lumattomat pronominit (vrt. Haspelmath 1997: 11–12). Näihin lukeutuvat sekä varsinaiset indefinii-

tit, kuten ’joku’ ja ’jokin’, että erilaiset summittaisen lukumäärän pronominit, kuten ’harva’,’muutama’ 

ja ’usea’. Aiemmassa saamelaiskielten tutkimuksessa indefiniittipronomineja on käsitelty vaihtele-

vasti, mutta joka tapauksessa ne eivät ole saaneet yhtä paljon huomiota kuin monet muut pronomi-

nit.  

Aineistomme pronomineista itämerensuomalaisista kielistä on lainattu saamelaiskieliin esim. pro-

nominit harva, joku, kaikki, moni ja muu sekä pronomineja muodostavat elemen-

tit ikänänsä ja vaikka. Skandinaavisista kielistä ovat lainautuneet esim. pronomi-

nit mange, noen ~ någon ja same ~ samma. Venäjästä taas on lainattu itäisiin saamelaiskieliin pro-

nominaaliset elementit ни- ja -нибудь (> esim. koltansaamen ~ kildininsaamen ni- ja -ne) хоть. Jot-

kin lainatut pronominaaliset elementit, kuten pohjoissaamen sahte (< su. saati) ja eteläsaamen ih-

kie ~ ihkebe (< su. ehkä, -pä), eivät toimi lähtökielissä vastaavissa tehtävissä.  

Indefiniittipronominit osoittautuvat melko avoimeksi luokaksi, johon on lainattu uudestaan ja uudes-

taan lähimerkityksisiä elementtejä; erityisesti samantekevyyden pronominien variaatio on kirja-

vaa. Vaikuttaa myös siltä, että indefiniittipronominit saattavat jäädä nopeasti pois käytöstä tai ne ei-

vät ole alkujaankaan levinneet laajalle. Suurin osa tutkimistamme pronomineista on havaittu laina-

peräisiksi jo aiemmin, mutta joukossa on myös joitakin aiemmin piiloon jääneitä pronomineja. Lisä-

tutkimusta kaipaisivat erityisesti nämä tapaukset mutta myös osa varhemmin havaituista lainoista, 

joiden variaatiosta ja syntaktisesta käyttäytymisestä on vielä vähän tietoa.  

Avainsanat: saamelaiskielet, kielikontaktit, indefiniittipronominit  
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Inna Kabanen 

Helsingin yliopisto 

“A salad of languages”: Odessan language as represented in literature, film and on 

television 

The so-called ‘Odessan language’ is a perfect example of a long-term language contact in the 

particular multiethnic context of a port city. Based mainly on Russian language with substrates such 

as Yiddish and Ukrainian, and several adstrates, e.g. Moldovan, Italian, French and Greek, the 

Odessan language has become a hihgly recognizable trademark of the city itself. Since the first 

notions, around mid-nineteenth century, Odessan language has been featured in various literary 

works, the most renowned of which are the “Tales of Odessa” by Isaak Babel. In the twentieth 

century, television and film have contributed to the popularization of Odessa and its language and 

have played a significant role in the creation of a myth. In fact, presently, Odessan language, as it is 

represented in literature, and especially in film and on television, is to be considered, first and 

foremost, a myth. What we can see and hear on screen doesn’t necessary correspond to the current 

linguistic situation in Odessa. This is due to various reasons, such as demographic changes in the 

city (e.g. mass migration of Jews) and subsequent mutation of the language itself, or the high 

intralinguistic and interpersonal variation. My aim is to illustrate how the Odessan language is 

represented in various literary works, films and television shows, and how the influence of its various 

substrate and adstrate languages manifests itself in different contexts. 
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Suvi Kaikkonen 

Helsingin yliopisto 

Kun potilaan ja lääkärin ymmärrys oireiden syistä eroaa – sisäilmaongelmasta keskustele-

minen lääkärin vastaanotoilla 

Jos potilas menee lääkäriin korvasäryn vuoksi, lääkärin ei ole yleensä tarpeen esittää tulkintoja siitä, 

onko korvatulehdus puhjennut viimasta, kuten potilas esitti, vai jostain muusta syystä. Sen sijaan, 

jos potilas liittää oireensa sisäilmaan, lääkäri voi päätyä esittämään, että oireilua voisi selittää jokin 

muu(kin) asia. Tällöin lääkärin on huomioitava kaksi keskenään jännitteistä seikkaa. Lääkärin insti-

tutionaalisena tehtävänä on kertoa syy potilaan oireisiin, mutta toisaalta potilaan käsityksestä poik-

keavan syyn tarjoaminen voi vaarantaa tärkeän yhteistyösuhteen. Kysyn tässä keskustelunanalyyt-

tisessa tutkimuksessa, miten lääkärit suuntautuvat tähän ristivetoon esittäessään potilaan näkemyk-

sestä poikkeavia selityksiä oireille ja miten potilaat vastaavat selityksiin. Keskityn kielellisiin käytän-

teisiin, joiden turvin osanottajat hoitavat käsillä olevia tehtäviä. 

Osoitan, että lääkärien esittämät oireselitykset kääntävät huomion potilaan ympäristöstä tämän ke-

hoon ja/tai mieleen ja normalisoivat oireita. Mieleen liitetyt selitykset esitetään epäsuoremmin ja ar-

kaluotoisempina kuin kehoon liitetyt. Selitykset suuntautuvat kahdella tavalla potilaan käsitykseen 

oireilun sisäilmaperäisyydestä. Ensinnäkin lääkärit perustelevat selityksensä lääketieteellisellä to-

distusaineistolla sekä kierrättämällä potilaan omia kuvauksia oireista. Toiseksi lääkärit osoittavat se-

litystensä muotoilulla, millaisiksi ne tulisi ymmärtää suhteessa potilaan käsitykseen. Selitys voi joko 

lisätä jotain potilaan käsitykseen tai muuntaa sitä. Selitykset jäsentävät vastaanottoa ajallisesti sekä 

taaksepäin että eteenpäin. Ne ottavat kantaa potilaan aiemmin esittämään sisäilmaselitykseen, 

mutta usein myös valmistavat potilasta tietynlaiseen hoitolinjaan. Lisäksi selityksillä on usein poti-

laskasvatuksellinen tehtävä. Ne kutsuvat potilasta tarkastelemaan oireiluaan uudesta näkökulmasta. 

Potilaat vastaavat pääosin hienovaraisella vastarinnalla, mutta tutkimus osoittaa selityksen kielelli-

sen muotoilun vaikuttavan vastausten vasta- tai myötäsukaisuuteen. Eniten vastausten myötäsukai-

suutta lisää se, että lääkärin liittyy potilaan kertomaan eri tavoin selityksensä muotoilulla. 

Tutkimus osoittaa, että sekä potilailla että lääkäreillä on keinoja tasapainoilla oman näkemyksensä 

edistämisen ja yhteisymmärryksen ylläpitämisen välillä tilanteissa, joissa käsitykset oireiden syistä 

eroavat. 

Aineistonani on 75 sisäilmaoireisen potilaan lääkärivastaanottoa (yht. n. 85 t) yksityiseltä lääkäriase-

malta, työterveyslääkärin vastaanotolta sekä erikoissairaanhoidosta. Niissä esiintyy yhteensä 49 

lääkärin selitystä, lähinnä erikoissairaanhoidon vastaanotoilla. Tarkastelen selityksiä keskustelun-

analyyttisesti. 
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Zea Kingelin-Orrenmaa ja Johanna Koivisto 

Tampereen yliopisto 

Haastattelu - ensikontakti pohjoismaisten kielten opiskeluun. Fenomenologinen analyysi 

valintakokeeseen osallistuneiden kokemuksista  

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen, keväällä 2016 alulle paneman valintakoeuudis-

tuksen myötä myös Tampereen yliopiston silloisessa Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmassa ryh-

dyttiin pohtimaan kirjallisen valintakokeen päivittämistä. Kesäkuussa 2019 toteutettiin uudistettu va-

lintakoe, johon kuului kirjallisen kokeen lisäksi ensimmäistä kertaa myös haastattelu ruotsin kielellä. 

Uudistuksen tarkoituksena oli vastata ministerin lausumiin tulevan uudistuksen tavoitteisiin vähentää 

abiturienttikevään kuormitusta ja ennakkovalmistautumisen aiheuttamaa painetta sekä testata haki-

joiden suullista kielitaitoa ja motivaatiota opintoihin. Tämän vuoksi aiemmissa valintakokeissa käy-

tössä ollut pääsykoemateriaali poistettiin. Haastatteluun valikoitui kirjalliseen kokeen kautta 44 opis-

kelijaa. Näistä 18 sai opiskelupaikan.  

Tässä tutkimuksessa selvitämme Tampereen yliopiston pohjoismaisten kielten valintakokeeseen 

osallistuneiden, opiskelupaikan saaneiden hakijoiden kokemuksia haastattelusta osana valinta-

koetta. Tutkimme haastattelua ilmiönä ja tutkimuksen tavoitteena on löytää haastattelukokemuksen 

ydinaines, joka on kaikille hakijoille sama. Tutkimustulosten tulkinnan kautta on tarkoitus päätellä, 

onko haastattelu osana valintakoetta hakijoiden näkökulmasta toimiva ja tarkoituksenmukainen sekä 

linjassa valintakoeuudistuksen tavoitteiden kanssa.  

Aineisto on kerätty keväällä 2019 valintakoehaastatteluun osallistuneilta, opiskelupaikan saaneilta 

ja vastaanottaneilta opiskelijoilta sähköisellä kyselylomakkeella. Aineiston analyysissa sovellamme 

fenomenologista tutkimusotetta (ks. esim. Husserl 1913/2004), jossa tutkimuskohteena olevaa il-

miötä tarkastellaan informanttien kokemusten kautta, tavoitteena löytää ilmiön ydinaines.  

Haastattelua osana valintakoemenettelyä on tähän asti tutkittu varsin vähän kielitieteissä. Sen sijaan 

lääketieteessä (esim. Obrien ym. 2011) hoitotieteessä (esim. Ehrenfeld & Tabak 2007) ja kasvatus-

tieteessä (esim. Valli & Johnson 2007), joissa haastattelu on perinteisesti ollut osa valintakoetta, on 

tutkimustietoa saatavilla runsaasti. Yliopistojen sisäänoton kriteereistä yleisemmin on myös saata-

villa tutkimuksia (esim. Haukioja ym. 2013). 
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Marja Kivilehto 

Tampereen yliopisto 

Tyhjät vastaukset kyselytutkimuksessa – ongelmako? 

Esimerkkinä auktorisoidun kääntäjän tutkinnossa 2019 tehty kysely 

Kyselytutkimuksen etuina mainitaan usein laaja aineisto ja objektiivisuus. Haittoja ovat sen sijaan 

mahdollisesti alhainen vastausprosentti ja vastaajien suhtautuminen kysymyksiin. Kysymykset voi-

daan ymmärtää väärin, niihin voidaan vastata epärehellisesti tai niihin ei vastata lainkaan.  

Esityksessäni pohdin tyhjien vastausten merkitystä toisaalta tutkimusaineiston laadun ja toisaalta 

aineiston luotettavuuden näkökulmasta. Lähtökohtani on, että tyhjiä vastauksia ei tarvitse ottaa vain 

kyselyihin liittyvinä haittoina, vaan ne antavat tutkijalle tärkeää tietoa sekä kysymysten laadinnasta 

että vastaajien suhtautumisesta kyselyyn.  

Aineistoni koostuu auktorisoidun kääntäjän tutkinnon (2019) yhteydessä tekemästäni paperilomake-

kyselystä ja kyselyyn saamistani vastauksista. Analyysissäni tarkastelen tyhjien vastausten jakautu-

mista kysymyksittäin ja vastaajakohtaisesti. Pohdin, jätettiinkö tiettyihin kysymyksiin johdonmukai-

sesti vastaamatta ja mitä se tarkoittaa tulosten tulkinnan osalta. Tarkastelen tyhjiä vastauksia myös 

vastaajittain suhteuttamalla vastaamattomia kysymyksiä vastattuihin kysymyksiin. 

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestettiin kolmella paikkakunnalla, ja siihen osallistui 50 tutkinnon 

suorittajaa. Heistä 42/50 vastasi kyselyyn, joten kyselyn vastausprosentti (84 %) oli kohtuullinen. 
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Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin läh-

tökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus, 261–275. 

  

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/191754_142051_auktorisoidun_kaantajan_tutkinnon_perusteet_2012.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/191754_142051_auktorisoidun_kaantajan_tutkinnon_perusteet_2012.pdf
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Sini Knuutila 

Tampereen yliopisto 

Tamperelaisuus lauseessa 

Mielikuva tamperelaisesta puheenparresta on stereotypialtaan sellainen, että Pohjoismaiden suu-

rimmassa sisämaakaupungissa puhuttaisiin vaatimattomaan, nöyrään ja itsensä häivyttämiseen täh-

täävään tapaan. Paikallisesta jääkiekkosuuruudesta Raimo "Raipe" Helmisestä on kirjoitettu biogra-

fia Raipe – vaatimattomuuden lyhyt oppimäärä, ja mm. Sinikka Nopola on tuonut tamperelaista mie-

lenlaatua esille kirjallisuudessaan (esim. Ei tehrä tästä ny numeroo). Stereotypian juuret istuvat kui-

tenkin syvällä kansan riveissä, ja aiheesta ammennetaan huumoria, joissa tamperelaiset korostuvat 

hivenen yksinkertaisina ja hitaina mutta hyväntahtoisina heppuina, joiden on mahdotonta mainita 

itsestään mitään hyvää1. Vastaavasti pääkaupungin puhekielen syntyperäiset puhujat koetaan – ai-

nakin tamperelaisesta näkövinkkelistä katsottuna – ylpeiltä tai itsekehuvilta kuulostaviksi. Onko täl-

laisille oletuksille olemassa kielitieteellisiä perusteita, kun tarkastellaan tamperelaisia ja helsinkiläisiä 

lauseita syntaksin tasolla? Käsillä oleva tutkimus pyrkii selvittämään, miten nk. tamperelaisuus ilme-

nee lauseessa. 

Tärkein tutkimusaineistoni koostuu Tampereella vuosina 1977, 1991, 1997 ja 2019 tehdyistä eri-

ikäisten ja eri koulutustaustaa edustavien tamperelaisten haastatteluista litteraatteineen. Vuosina 

1977, 1997 ja 2019 kerätty aineisto kuuluu varsinaiseen Tampereen puhekielen pitkittäiskorpukseen 

eli Tapuun, mutta tätä täydentämään on otettu 21 kappaletta Sanasto ja maailmankuva -hankkee-

seen kuuluvia litteraatteja vuodelta 1991 (ks. Mustonen 1997). Näin tehtiin siksi, että vuonna 1997 

ei nuorten aineistoa kerätty, mutta tutkimukseni aineiston tasapainon kannalta oli tärkeää saada 

mukaan myös nuorten tuottamaa kieltä jokaiselta tutkimusvuosikymmeneltä. Täten Tapu ja Sanasto 

ja maailmankuva yhdessä muodostavat tutkimukseni keskeisimmän aineiston, mutta Helsingin pu-

hekielen pitkittäiskorpus (Helpuhe 2014) on mukana tuomassa tutkimukseen kontrastiivista syvyyttä.  

Tuleva tutkimus jakaantuu useampaan pienempään osatutkimukseen, jotta aiheesta saataisiin mah-

dollisimman kattava ja perusteellinen kuva. Vaatimattomuuden mielikuvaa tarkastellaan esimerkiksi 

kieltosanojen ja sanajärjestyksen kautta. Huomiota kiinnitetään myös taipumattomiin pikkusanoihin 

ja tamperelaispuhujien tunnekausatiivilauseisiin. Toisaalta pitkittäiskorpukset mahdollistavat reaali-

aikatutkimuksen, jossa eritellään uudet rakenteet, käytöstä poistuneet rakenteet ja uudet funktiot ja 

merkitykset. Tutkimus hyödyntää laadullisia ja määrällisiä menetelmiä tarkoituksenmukaisesti vari-

oiden ja pyrkii osaltaan kehittämään sosiolingvististä metodiikkaa. Teoriataustaltaan tutkimus aset-

tuukin yhtäältä fennistisen sosiolingvistiikan (ks. esim. Lappalainen 2004, Kurki 2005, Vaattovaara 

2009, Mustanoja 2011, Lehtonen 2015, Priiki 2017, Kuparinen tekeillä) ja toisaalta konstruktiokie-

liopin (esim. Pekkarinen 2011, Jääskeläinen 2013, Hamunen 2019, Shore 2020) helmaan. 

Lähteet 

Helpuhe 2014 = Helsingin puhekielen pitkittäiskorpus (1970, 1990, 2010) [online-puhekorpus]. Hel-

singin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien 

 
1Raimo Helminen oli kommentoinut itsestään kirjoitettua kirjaa mm. seuraavasti: "Siinä se ny on. Ei voi mitään. On siä 
pari kohtaa mitkä ei oo hyviä, kun ne on niin imeliä. Kaverit kehuu liikaa, ei se oo tässä iässä niin mukavaa." Turkulais-
vitsin mukaan tamperelainen ihmettelee "Jaa mää vai?", kun television uutislähetyksessä kerrotaan, että seuraavana 
sää. Pienuuden huippu on turkulaisten mukaan manselainen kyykyssä. Kosintaan tamperelainen vastaa tuttuun ta-
paansa "Ei sev väliä". 
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Lehtonen, Heini 2015: Tyylitellen: Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys mo-
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Pekkarinen, Heli 2011: Monikasvoinen TAVA-partisiippi: Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttö-

konteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta. Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-

ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. Helsinki. 

Priiki, Katri 2017: Hän, se, tää vai toi? Vuorovaikutussosiolingvistinen tutkimus henkilöviittauksista 

Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä. Annales Universitatis Turkuensis C432. Turku: Turun 

yliopiston julkaisuja. 

Shore, Susanna 2020: Lauseita ja vesinokkaeläimiä. Perinteisestä funktionaaliseen lauseoppiin. 

Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Vaattovaara, Johanna 2009: Meän tapa puhua: Tornionlaakso pellolaisnuorten subjektiivisena paik-

kana ja murrealueena. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
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Olli Kuparinena, Jaakko Peltonena, Liisa Mustanojaa, Unni Leinoa & Jenni Santaharjub 

aTampereen yliopisto, bHelsingin yliopisto 

Helsingin puhekielen varieteetteja etsimässä 

Helsingissä puhuttavan suomen tausta on historiallisesti moninainen. Paunonen (2006) erittelee esi-

merkiksi yleiskielisiä, hämäläismurteisia ja ruotsin kielen vaikutuksesta syntyneitä piirrevariantteja. 

Toisaalta maallikkojen kuvailuissa Helsingissä puhuttavista kielimuodoista esiintyy sellaisia va-

rieteetteja kuin kirjakieli, nykyslangi ja pissiskieli (Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006). Mutta nä-

kyvätkö nämä erilaiset kerrostumat ja esitetyt varieteetit kieliaineistossa? Esiintyvätkö piirrevariantit 

helsinkiläisten puheessa yhtenäisinä joukkoina? 

Tutkimuksemme tarkastelee näitä kysymyksiä Helsingin puhekielen pitkittäiskorpuksesta (Helpuhe 

2014), joka koostuu haastatteluista 1970-, 1990- ja 2010-luvuilta. Olemme tarkastelleet 34:ää kie-

lenpiirrettä 199 haastattelusta. Käytämme eksploratiivista mallia (Latent Dirichlet Allocation, LDA), 

joka etsii piileviä rakenteita varianttien esiintymisessä. Malli kokoaa variantteja joukoiksi sen mu-

kaan, mitkä niistä esiintyvät haastatteluissa toistuvasti yhdessä. Näitä joukkoja voidaan sen jälkeen 

tarkastella lingvistisesti: koostuvatko ne esimerkiksi pelkästään hämäläismurteisista tai yleiskielisistä 

varianteista? Tällainen lektien tai varieteettien koherenssin tutkimus on jäänyt pitkälti yksittäisten 

piirteiden tutkimuksen varjoon (Guy 2013; Gross 2018). 

Laskennallisen analyysin perusteella aineistosta löytyy muutama sisäisesti koherentti kokonaisuus: 

voimakkaan yleiskielinen komponentti, hämäläismurteinen komponentti ja valtakunnallisesti yleisty-

viä variantteja sisältävä komponentti. Näiden lisäksi löytyy vaikeammin selitettäviä laskennallisia 

komponentteja. Kielitieteellisen analyysin perusteella komponentteja yhdistellään viideksi kielel-

liseksi varieteetiksi, joiden kehitystä seurataan kolmessa aikapisteessä. Haastateltavien puheessa 

yhdistyy tyypillisesti useita varieteetteja. Tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi (Kuparinen, Peltonen, 

Mustanoja, Leino & Santaharju, tulossa). 
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Klaus Kurki 

Turun yliopisto 

Ilmaustyyppi ”me X:n kanssa” 

Suomen kielessä on käytössä kaksiselitteisen syntaktisen pulman sisältävä ilmaustyyppi, jossa ”me 

X:n kanssa” voi viitata toisaalta joukkoon ’minä ja X’, toisaalta joukkoon ’me ja X’ (esimerkki 1). 

(1) Me mentiin Jarin kanssa kalaan.  

’minä ja Jari’ 

’me ja Jari’ 

Kanssa-postpositiolla ilmaistu referentti sisältyy esimerkissä (1) me-pronominin viittausalaan (Sirola-

Belliard 2016) sen sijaan, että joukkoon lisättäisiin referentti. Kyseessä olevasta ilmiöstä on siksi 

käytetty nimeä inclusory coordination. Vastaava ilmaustyyppi esiintyy myös suomenruotsissa (esi-

merkki 2). Länsieurooppalaisista kielistä ilmiö on löydettävissä lisäksi vain islannista (Sigurðsson & 

Wood 2020). 

(2) Vi for med Nisse till stan. 

 ’minä ja Nisse’ 

 ’me ja Nisse’ 

Ilmaustyypin monikollinen pronomini (me, vi) voidaan siis ymmärtää tietyllä tapaa yksiköllisenä. Ky-

seeseen tulevat myös muut monikon persoonat. Voisi olettaa, että yksiköllisen tulkinnan mahdollis-

tava ilmaus on perusrakenteeltaan yksi yhtenäinen lauseke: mikäli ilmauksen pronominille asetetaan 

määritteitä tai täydennyksiä (esimerkit 3 ja 4), menetetään pronominin yksiköllinen tulkinta. (Holm-

berg & Kurki 2019.) 

(3) Me kielitieteilijät käytiin Jarin kanssa jo saunassa. 

 ’me, jotka olemme kielitieteilijöitä, ja Jari’ 

(4) Vi från Östra Finland bor med Nisse på hotellet. 

 ’me, jotka olemme Itä-Suomesta, ja Nisse’ 

Muihin inclusory coordination -kieliin verrattuna (ks. esim. Stassen 2000) pronominin ja jälkiosan 

esiintyminen katkeamattomana rakenteena näyttäytyy kuitenkin suomen kielessä tunnusmerkilli-

senä (esimerkki 5) ja suomenruotsissa peräti kyseenalaisena (esimerkki 6), molemmissa merkityk-

sestä riippumatta. 

(5) Me Jarin kanssa käytiin jo lenkillä. 

 ’minä ja Jari’ 

 ?’me ja Jari’ 

(6) ?Vi med Nisse har aldrig varit till Rhodos. 

 ’minä ja Nisse’ 

 ?’me ja Nisse’ 

Esitelmässäni tarkastelen tätä paradoksinomaista tilannetta: yksiköllisen tulkinnan voidaan olettaa 

kumpuavan muodosta, jota kielenkäyttö näyttää 2019 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kuitenkin 

jossain määrin hylkivän. Yksiköllisen tulkinnan syntymisessä ratkaisevaa näyttää olevan monikolli-

sen pronominin merkityksen muodostuminen. Tarkastelu palautuu sen analyysiin erilaisissa kon-

teksteissa, joissa yksiköllinen tulkinta on mahdollinen (mm. esimerkit 1 ja 2) tai vastaavasti poissul-

jettu (esimerkit 3 ja 4).  
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Hanna Lappalainena, Lotta Aarikkab & Tommi Kurkib 
aHelsingin yliopisto, bTurun yliopisto 

Miten tarkastella sosiaaliluokan ja kielenkäytön välistä suhdetta? 

Sosiolingvistiikassa keskeisimpinä sosiaalisina taustamuuttujina on totuttu pitämään ikää, suku-

puolta ja sosiaalista taustaa (esim. Chambers 2009). Varhaisimmissa suomalaisissa tutkimuksissa 

tämä kolmikko olikin selvästi esillä (esim. Paunonen 1995 [1982]), mutta myöhemmin sosiaalinen 

tausta, jota on nimitetty ja määritelty eri tavoin, on jäänyt taustalle. Kun yhteiskunnallinen eriarvoi-

suus on 2000-luvulla lisääntynyt ja tuloerot kasvaneet, on sosiaaliluokkien välisiin eroihin kiinnitetty 

huomiota (esim. Erola 2010; Kantola & Kuusela 2019) ja niiden tutkimusta peräänkuulutettu myös 

sosiolingvistiikassa (Nuolijärvi 2010). 

Esitelmämme tavoitteena on keskustella kielenkäytön ja sosiaaliluokan välisestä suhteesta ja pohtia, 

millä tavalla sitä voisi ja kannattaisi tutkia 2020-luvun Suomessa. Virikkeenä käytämme kolmentyyp-

pistä aineistoa. Ensinnäkin tarkastelemme sitä, miten sosiaaliryhmien välisiä eroja on kommentoitu 

Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen haastatteluissa (ks. Hippi, Lappalainen & Nuo-

lijärvi 2020). Toiseksi tarkastelemme kyselyaineistoja, joita Helsingin yliopiston suomen kielen opis-

kelijat ovat keränneet osana Suomi kieliyhteisönä -kurssia vuosina 2020 ja 2021. Kolmanneksi tar-

kastelemme tuloksia helmikuussa 2021 järjestetystä kuuntelutestistä, jonka osallistujat olivat em. 

kurssin opiskelijoita. 

Kyseiset aineistot antavat tietoa siitä, millaisia stereotypioita eri sosiaaliluokkien kielenkäyttöön liite-

tään ja miten tulokset eroavat käytetystä menetelmästä riippuen. Tulokset haastavat pohtimaan 

paitsi sitä, mitä kielenilmiöitä kannattaisi tutkia, jos halutaan saada käsitys sosiaaliluokkien kielen-

käytön eroista, myös sitä, mistä lähtökohdista luokat tulisi määritellä ja mitä vahvuuksia ja haasteita 

eri tutkimusasetelmiin liittyy.  
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Petri Lauerma 

Kotimaisten kielten keskus 

Vieraiden kielten vaikutus kielenkäytön haasteena.  

Gustaf Adolf Avellanin ajatuksia ja niiden tulkintoja. 

Gustaf Adolf Avellan (1785–1859) ennätti kuunnella Turun Akatemiassa Henrik Gabriel Porthanin, 

tämän oppilaan Frans Mikael Franzénin ja Mathias Caloniuksen luentoja. Hän valmistui juristiksi 

1805, mutta joutui Vaasan hovioikeudessa auskultoituaan palaamaan horjuvan terveyden vuoksi 

kotiseudulleen Kokemäelle. Täällä Avellan saattoi isänsä maatilojen hoidon ohessa syventyä opis-

kelemaan saksaa, ranskaa ja englantia sekä ryhtyä ruotsintamaan Schillerin ja Goethen teoksia.   

Turun akatemian englannin kielen lehtoraatin saadakseen Avellan laati väitöskirjan Reflexioner öfver 

Engelska språkets Upphof och Bildning (1828), mutta kuultuaan yliopiston muuttavan Helsinkiin hän 

perui hakemuksensa virkaan. Akateemisista urasuunnitelmista luovuttuaan Avellan avioitui, muutti 

suvun toiseen kartanoon Ahlaisissa ja ryhtyi tilanhoidon ja vieraiden kielten harrastuksensa ohessa 

ottamaan kantaa myös suomen kielen käytön kysymyksiin. 

Suomea Avellan oli osannut jo lapsuudestaan saakka, mutta hänen teoreettisen kiinnostuksensa 

herätti Ulvilan kirkkoherraksi 1829 valittu Gustaf Renvall, jonka tuolloiset tutkimukset innostivat Avel-

laninkin kirjoittamaan virsien kielenkäytöstä ja runomitasta. Vaikutus oli molemminpuolista, sillä Ren-

vall hyödynsi myöhemmissä töissään Avellanin tutkimuksia, niiden ajatuksia tosin toisiin suuntiin 

tulkiten. 

Merkittävimmät suomen kieltä koskevat kirjoituksensa Avellan julkaisi vasta elämänsä viimeisellä 

vuosikymmenellä Suomi-aikakauskirjassa. Artikkelissa Om Finsk språkriktighet (1849) Avellan kiin-

nitti huomiota siihen, kuinka vieraat kielet tuovat lainasanojen lisäksi kieleen myös sen omille sanoille 

alun perin vieraita merkityssuhteita. Suurimpana esteenä suomen kielen virheettömälle käytölle 

Avellan piti kuitenkin syntaksin puutteellista ja horjuvaa tuntemusta. Tätä hän pyrki kohentamaan 

artikkeleillaan Kritik öfver sättet att i Finskan uttrycka begreppet om tid (1850) ja Om sättet att i 

Finska periodbyggnaden uttrycka negativa begrepp (1853). Avellan oli myös kirjeenvaihdossa Matt-

hias Akianderin kanssa virsikirjan ja katekismuksen kieliasun uudistamisesta ja teki yhteistyötä raa-

matunsuomentaja Anders Wilhelm Ingmanin kanssa.  

Avellanin esittämien ehdotusten lähtökohtana olivat hänen omat havaintonsa puhutusta suomen kie-

lestä. Raamatun länsimurteiseen kielenkäyttöön paremmin orientoituakseen hän ryhtyi tallentamaan 

ja tutkimaan Ulvilan, Kokemäen ja Huittisten murretta. Tämä keskeneräiseksi jäänyt tutkimus julkais-

tiin Heikki Ojansuun suomennoksena vasta 1907. 
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Unni Leino 

Tampereen yliopisto 

Muuttuivatko liikennemerkit kesällä 2020? 

Kesäkuun alussa 2020 voimaan tulleesta liikennemerkkiuudistuksesta (Tieliikennelaki 729/2018) kir-

joitettiin lehdistössä tuoreeltaan melko voimakkaasti siihen sävyyn, että liikennemerkit ollaan muut-

tamassa sukupuolineutraaleiksi. Asian herättämästä kohusta huolimatta tilanne ei kuitenkaan ehkä 

ole aivan näin yksiselitteinen: liikennemerkit ovat oma järjestelmänsä, jolla on kieliopinomainen ra-

kenne, ja merkkien ulkoasu-uudistus on tehty tämän kieliopin mukaisesti. 

Heraldiikkaan kuuluu keskeisesti, että sama vaakuna on esitettävissä yhtäpitävästi sekä kuvana että 

sanallisena selityksenä. Tällaisen vaakunaselityksen muodot ovat kehittyneet nykyiselleen jo keski-

ajalla (Brault 1997), ja suomessakin sen kielelliset käytänteet ovat jo hyvin vakiintuneet (Kara 2010). 

Kummankin esitystavan taustalta voi hahmottaa vaakunan heraldisen sisällön, joka on kuvattavissa 

konstruktiokieliopin kuvaustapaa (Kay 1988) soveltaen. Sama perinne jatkuu liikennemerkeissä, niin 

että myös keskeisisten liikennemerkkien sisältö on kilven muotoa lukuun ottamatta kuvattavissa sa-

maan tapaan kuin vaakunat. 

Sekä vaakunoiden että liikennemerkkien tunnistettavuudelle on olennaisen tärkeää, että niin värien 

kuin kuvioidenkin esitystavassa noudatetaan vakiintuneita käytäntöjä: Suomen vaakunassa leijonan 

ympärillä olevat ruusut eivät muistuta pihalla kasvavia, mutta ne on omassa käyttöyhteydessään 

selvästi helpompi tunnistaa. Kuten Eriksson (1982, s. 29) asian muotoili, "kuvion selvyys on siksi 

tärkeä, että sen saavuttamiseksin on tingittävä luonnollisuudesta, mutta ei luonteenomaisuudesta". 

Kuviot ovat siis irtautuneet luonnonmukaisesta ulkoasustaan ja abstrahoituneet merkeiksi. 

Kun liikennemerkkien rakenne ja sisältö hahmotetaan tällä tapaa kieliopillisena kuvauksena, monet 

tuoreen uudistuksen kohua herättäneet yksityiskohdat näyttäytyvät vähäisinä. Lähinnä niitä voisi 

verrata kirjoitetussa kielessä kirjantyypin muutokseen tai puhutussa kielessä sellaiseen foneettiseen 

muutokseen, joka ei muuta itse foneemijärjestelmää. Tunteita tällaisetkin muutokset tietysti usein 

herättävät. 

Lähteet 

Brault, Gerard J. 1997: Early Blazon: Heraldic Terminology in the Twelfth and Thirteenth Centuries 

with Special Reference to Arthurian Heraldry. Boydell & Brewer Incorporated. 
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Suomen Heraldinen Seura. 
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Kay, Paul 1998: An Informal Sketch of a Formal Architecture for Construction Grammar. Conference 
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Tieliikennelaki 729/2018. Eduskunta. 
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Anne Leinonen 

Helsingin aikuisopisto 

Havaintoja luetun ja välittömän toiston eroista ääntämisessä somalinkielisten s2-puhujien 

tuottamana 

Kuunteleminen ja toistaminen ovat luonnollisia tapoja oppia toisen kielen ääntämistä. Oman äidin-

kielen siirtovaikutus vaikuttaa myös oppimiseen. Ortografiaan tukeutuva ääntäminen on yksi tapa 

oppia ääntämistä. Sekä ortografian että toiston oppimisvaikutuksista on kuitenkin vähän tutkimustie-

toa. Zetterholm et al. (2019) havaitsivat, että toistoharjoitteluista on hyötyä ääntämisen oppimisessa. 

Tarkastelen somalinkielisten suomi toisena kielenä -puhujien suomen ääntämisen eroja ääneen lue-

tun ja välittömästi toistetun sanan välillä. Lähestyn aihetta aineistolähtöisesti ja pyrin analysoimaan 

sanatason puhunnoksia suhteessa somalin siirtovaikutukseen ja natiivin suomalaispuhujan tuotok-

siin. 

Vertailen ääneen luettujen ja välittömästi mallipuhujan (NS) perässä toistettujen sanojen prosodisia 

ja äänteellisiä ominaisuuksia. Tutkimuksessa puhujat lukevat sanakorteilta suomalaisia adjektiiveja 

ja myöhemmin toistavat suomalaisen puhujan tuottamana samat sanat. Sanat ovat puhujille tuttuja 

aiemmin tehdyistä saneluista. Sanat ovat rakenteeltaan ja pituudeltaan erilaisia: määrätietoinen, ah-

kera, nokkela, reipas ja tunnollinen. 

Segmentaalisella tasolla tarkastelen äänteitä (esim. /r/ ja /p/), jotka aiemman tutkimuksen (Aho et al. 

2016) perusteella ovat osoittautuneet haasteellisiksi somalinkielisille s2-puhujille. Prosodisista piir-

teistä tarkastelen sävelkorkeutta, sanan kestoa ja sanapainoa. Tallenteet on analysoitu Praat-ohjel-

malla ja transkriptioitu manuaalisesti.  

Alustavien tulosten perusteella oli havaittavissa, että puhujien välillä oli eroja siinä, miten he kykeni-

vät tuottamaan sekä ääneen lukemisessa että toistotehtävässä suomen prosodisia piirteitä. Kaikilla 

puhujilla tapahtui kuitenkin pientä muutosta lukemisen ja toiston välillä, mutta erot olivat yksilöllisiä.  

Muutosta tapahtui erityisesti puhenopeudessa ja äänteiden kestossa, mikä lisäsi joidenkin puhujien 

puheen ymmärrettävyyttä. Joillain puhujilla oli myös havaittavissa, että toistoissa oli erityisesti seg-

mentaalisella tasolla muutoksia, jotka eivät muistuttaneet luettua eivätkä olleet lähentyneet NS:n 

ääntämistä. Tästä syystä vastaavan aineiston pitkäkestoinen tarkastelu olisi hyödyllistä, jolloin olisi 

mahdollista tarkastella toistamisen vaikutusta ääntämisen oppimiseen. 

Lähteet 

Aho, E., Toivola, M., Karlsson, F. & Lennes, M. (2016). Aikuisten maahanmuuttajien suomen ääntä-

misestä. Puhe ja kieli 36:2, 77–96. 

Zetterholm, E., Emgård, H. & Vahlén, B. (2019). Pronunciation teaching based on active listening. 

Abstract and presentation at PSLLT 2019.  
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Mietta Lennes 

FIN-CLARIN / Helsingin yliopisto 

Kielipankin työkalut, aineistot ja muut palvelut 

Kielipankki on palvelukokonaisuus, jonka kautta pääsee käyttämään kielivaroja: eri kielten teksti- ja 

puheaineistoja sekä niiden tutkimiseen ja käsittelyyn soveltuvia työkaluja. Lisäksi Kielipankki tarjoaa 

tutkijoille kieliaineistojen hallintaan liittyvää koulutusta, tukea ja neuvontaa. 

Eri alojen tutkijat ja tutkimusryhmät voivat tallettaa keräämiään aineistoja ja kehittämiään työkaluja 

Kielipankkiin säilytettäviksi ja välitettäviksi. Kielipankissa jokainen aineistoversio saa oman pysyvän 

tunnisteen ja viittausohjeen. Jatkokäytön ehdoista sovitaan aineistokohtaisesti. Joskus aineisto ei 

voi olla täysin avoimesti saatavilla, esimerkiksi jos se sisältää henkilötietoja tai tekijänoikeuksien 

alaista materiaalia. Tarvittaessa käyttäjiltä voidaankin edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätun-

nuksella tai pääsy aineistoon voidaan järjestää Kielipankin oikeudet -palvelun kautta myönnettävällä 

henkilökohtaisella luvalla. 

Palveluiden ja aineistojen valikoimaa suunnittelee ja koordinoi FIN-CLARIN-konsortio, jonka jäseniä 

ovat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot, Aalto-yli-

opisto sekä Kotimaisten kielten keskus ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. FIN-CLARIN edustaa 

Suomea yhteiseurooppalaisessa CLARIN ERICissä. 

Kielipankin Kuukauden tutkija -haastattelusarjassa esitellään eri alojen tutkijoita, jotka ovat työssään 

hyödyntäneet Kielipankissa olevia aineistoja tai olleet mukana tuottamassa niitä. Esitelmässä tutus-

tutaan muutamien Kuukauden tutkijoiden tutkimuskysymyksiin ja näytetään käytännöllisiä esimerk-

kejä siitä, millä tavalla niitä on mahdollista lähestyä. 

Kielipankin aineistot, työkalut ja tukipalvelut löytyvät osoitteesta https://www.kielipankki.fi. 
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Sirkku Lesonena, Rasmus Steinkraussb, Minna Sunia & Marjolijn Verspoorb 
aJyväskylän yliopisto, bUniversity of Groningen 

Eksistentiaalisuuden ilmaiseminen oppijansuomessa: dynaaminen käyttöpohjainen lähesty-

mistapa 

Tämä esitelmä käsittelee neljän aikuisen alkeistason suomen kielen oppijan eksistentiaalisuuden 

ilmaisuja ja niiden kehittymistä. Eksistentiaalisuutta ilmaistaan suomen kielessä yhdellä konventio-

naalisella eksistentiaalikonstruktiolla [x:ssä on y(:tä)]. Alkeistason kielenoppijat eivät välttämättä 

tiedä, millaiset konstruktiot ovat kohdekielessä vakiintuneita, ja tämän vuoksi he käyttävät välillä il-

mauksia, jotka ovat ymmärrettäviä eli joiden avulla haluttu merkitys välittyy, mutta joiden muoto on 

epäkonventionaalinen. Tässä esitelmässä tarkastellaan näitä oppijankielen eksistentiaalikonstrukti-

oita sekä niiden kehittymistä. Erityinen fokus kehityksen analyysissa on oppijankielen ilmauksissa 

esiintyvä vaihtelu (variability), jota on tutkittu sekä käyttöpohjaisten kielenoppimisen mallien (esim. 

Dąbrowska 2001; Tomasello 2003; Langacker 2009) että dynaamisten systeemien teorian (DST) 

(esim. Verspoor, de Bot, Lowie 2011) viitekehyksissä. Tässä tutkimuksessa käytetään näiden kah-

den teoreettisen viitekehyksen yhdistelmää - dynaamista käyttöpohjaista lähestymistapaa (esim. 

Verspoor, Schmid ja Xu 2012).  

Tutkimukseen osallistui neljä yliopisto-opiskelijaa, joilla on eri ensikielet (saksa, espanja, kiina ja 

bangla). Tutkimuksen aineisto on kerätty viikoittain yhdeksän kuukauden aikana, ja se koostuu vuo-

roviikoin kerätyistä kirjoitetuista ja puhutuista teksteistä. Onomasiologista lähestymistapaa (Grzega 

2012; Fernández-Domínguez 2019) käyttäen aineistosta valittiin analyysiin kaikki eksistentiaalisuu-

den ilmaukset. Valinnan jälkeen ilmaukset jaettiin kahteen luokkaan: konventionaaliset eksistentiaa-

likonstruktiot, kuten Saksassa ei ole saunoja ja epäkonventionaaliset konstruktiot, kuten *Se on 

kolme opiskelijaa samassa huoneessa ja *Siellä ei ole mustikkaa Kiinassa.  

Tulokset osoittavat osallistujien käyttävän keskenään erilaisia keinoja eksistentiaalisuuden ilmaise-

miseen, ja nämä konstruktiorepertoaarit voidaan asettaa jatkumolle perustuen siihen, kuinka vaihte-

levia osallistujien konstruktiot ovat. Yhdellä osallistujalla eksistentiaalisuuden ilmaisemisen oppimi-

nen alkaa leksikaalisesti melko spesifeiden, kiteytyneiden siellä on -ilmausten käytöllä ja myöhem-

minkin hän käyttää vain konventionaalisia eksistentiaalikonstruktioita. Tämän osallistujan repertoaa-

rissa ei siis esiinny paljon vaihtelua. Toinen osallistuja käyttää lähes yksinomaan konventionaalisia 

eksistentiaalikonstruktioita, jotka eivät ole kiteytyneitä. Kolmannen oppijan repertoaari koostuu sekä 

kiteytyneistä ilmauksista että epäkonventionaalisista konstruktiosta. Yksi oppija kokeilee rohkeasti 

monia erilaisia epäkonventionaalisia konstruktioita, ja hänen aineistossaan esiintyy siis eniten vaih-

telua. 

Nämä tulokset tukevat sekä käyttöpohjaisten mallien että DST:n käsityksiä vaihtelun roolista oppi-

misessa. Jotkut oppijat luottavat aluksi ulkoa opittuihin kiteytyneisiin ilmauksiin (käyttöpohjainen kie-

lenoppiminen) kun taas toiset kokeilevat erilaisia tapoja ilmaista tiettyä merkitystä, jolloin vaihtelua 

esiintyy paljon (DST).  

Lähteet 
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Magdalini Liontou 

University of Jyväskylä 

Perceptions of the role of teacher, students and assessment in an ESP course: a case study 

of Finnish and Chinese university students 

Assessment is viewed as an internal and pivotal part of learning, where cultural factors, previous 

experiences and future aspirations affect learners' perceptions of their learning, and thus, their as-

sessment. Most research studies have investigated the point of view of test developers, teachers 

and teacher trainees. In contrast, students' perceptions regarding assessment in the EFL classroom 

have only recently started being investigated in HE. Additionally, the number of comparative studies 

focusing on higher education institutions (HEI) across countries is limited. In recent years, many 

Western universities have co-created "dual" programmes with Chinese universities. A recent exam-

ple of this kind of collaboration is the 293 students (202 Finnish and 91 Chinese) who participated in 

the English for Specific Purposes (ESP) course "Professional English for Technology (PET)" offered 

at the University of Oulu (Finland) and the Nanjing Institute of Technology (China). Acknowledging 

that culture and previous experiences of assessment practices could affect learners' perceptions 

towards the role of teacher and students during the assessment process and what is considered part 

of the assessment in general, the aim is to explore the students' perceptions of assessment before 

the course. The students participated in a study where they selected statements regarding assess-

ment out of fifteen definitions of both interactive-informal and teacher-controlled assessment prac-

tices. Moreover, they shared their opinions through open-ended questions regarding self-assess-

ment and the responsibilities of both teachers and students in the assessment process. This study 

explores the extent to which the responses differ between the two groups. Themes such as student 

honesty and punctuality in the assessment process, teacher fairness and guidance, and the concept 

of self-assessment as an essential part of learning emerged in the analysis of the open-ended ques-

tions. This study is a starting point of exploring the perceptions for culturally distinct groups of stu-

dents about language assessment while discussing these implications for the language classroom. 
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Minna Maijala, Leena Maria Heikkola, Salla-Riikka Kuusalu, Katja Mäntylä & Judi Rose 

Turun yliopisto 

Kielten opiskelijoiden käsityksiä kestävän kehityksen merkityksestä kielten opetuksessa 

Myös kielten opetuksessa on viime vuosina herätty pohtimaan kestävään kehitykseen liittyviä kysy-

myksiä (Unesco 2017). Kestävän kehityksen katsotaan usein liittyvän pelkästään fyysiseen ympä-

ristöön, kuten esimerkiksi ekologisuuteen tai kierrätykseen. Sen johdosta sekä kouluopetuksessa 

että opettajankoulutuksessa siihen liittyvät teemat liitetään yleensä luonnontieteisiin (Tani & Aarnio-

Linnanvuori 2020). Aikaisempien tutkimusten mukaan aineenopettajista kielten opettajat huomioivat 

vähiten kestävän kehitykseen liittyviä aiheita, koska he eivät pidä niitä relevantteina oman aineensa 

kannalta (Uitto & Saloranta 2017; Sund & Gericke 2020). Mahdollista on myös, että he ymmärtävät 

kestävän kehityksen eri tavalla kuin muiden aineiden opettajat. Uuden lukion opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan opiskelijaa pitäisi laaja-alaisesti eri oppiaineissa ohjata pohtimaan omaa pa-

nostaan kestävän tulevaisuuden hyväksi, myös kieliaineiden opetuksessa (LOPS 2019). Tätä taus-

taa vasten tarkoituksemme on kyselytutkimuksen kautta selvittää, millaisia käsityksiä kielten opiske-

lijoilla (N = n. 40) on kestävän kehityksen merkityksestä kielten opetuksessa. Esityksessä kerrotaan 

kyselytutkimuksen alustavia tuloksia. Pohdimme tulosten perusteella sitä, miten kestävän kehityksen 

periaatteita voidaan edistää kielten opetuksessa ja kielten opettajien koulutuksessa. Tässä yhtey-

dessä kysymme myös, missä määrin kielten opetuksessa tarvitsee huomioida kestävää kehitystä, 

jos sitä käsitellään jo muiden aineiden opetuksessa ja esimerkiksi lukion laaja-alaisissa opinnoissa 

(LOPS 2019). Tutkimus liittyy Turun yliopistossa tammikuussa 2021 käynnistyneeseen Koneen Sää-

tiön rahoittamaan Eettisesti kestävä kielten opetus -tutkimushankkeeseen (EKKO). 

Kirjallisuus 
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Henna Massinen 

Itä-Suomen yliopisto 

Karjalaisten lehmän- ja hevosennimien venäläisperäisyyden ajallinen ja paikallinen variaatio 

Tarkastelen tässä esitelmässä karjalaisten lehmän- ja hevosennimien ja -nimitysten venäläisperäi-

syyden ajallista ja paikallista variaatiota. Kiinnitän huomiota siihen, miten nimistön venäläisperäisyys 

vaihtelee karjalankielisen alueen eri osien välillä, mitä venäläisperäisten nimien perusteena on ollut 

ja miten venäläis- ja karjalaisperäiset komponentit yhdistyvät samassa nimessä tai nimityksessä. 

Tutkimukseni tarkoituksena on luoda yleiskuva siitä, miten venäjän kieli on vaikuttanut karjalaiseen 

lehmän- ja hevosennimistöön ja miten vaikutus näkyy eri-ikäisissä nimiaineistoissa. 

Tutkimusaineistoni koostuu karjalankielisiltä alueilta eri aikoina kootuista aineistoista: vanhempaa 

karjalaista nimistöä edustaa Karjalan kielen sanakirjan (KKS) eläimennimi- ja nimitysaineisto, joka 

on koottu useiden kerääjien voimin 1890–1960-luvulla. KKS:ssa on nimiaineistoa kaikkien karjalan 

kielen murteiden eli vienankarjalan, eteläkarjalan ja livvinkarjalan puhuma-alueilta Venäjän Karja-

lasta, Suomelle kuuluneesta Raja-Karjalasta ja Sisä-Venäjän karjalaissaarekkeilta (erityisesti Tverin 

Karjalasta). Aineisto on lajiteltu KKS:ssa murrealueittain ja pitäjittäin: karjalan kielen murteille on 

omat värikoodinsa, ja tämän lisäksi sana-artikkeleista käy ilmi, missä pitäjässä tai pitäjissä nimeä 

minkäkin asuisena esiintyy. Vertailuaineistonani on Tverin Karjalan kylissä vuosina 2016 ja 2018 

sekä Aunuksen Karjalan kylissä vuonna 2012 keräämäni lehmän- ja hevosennimet.  

KKS:n aineistossa venäläisperäiset nimet edustavat vähemmistöä. Aineisto osoittaa venäläisperäi-

syyden näkyneen lehmillä etenkin syntymäajan (esim. Piätköi < piätničč|ä ~ -y ym. < ven. pjatnica 

’perjantai’) ja hevosilla värin (Beloi < ven. belyi ’valkoinen’) mukaan annetuissa nimissä. Venäläis-

peräisiä lehmän erisnimiä on tallennettu eniten Vienan ja Aunuksen Karjalassa sekä Raja-Karja-

lassa, hevosennimiä taas Aunuksen Karjalassa. Venäläisperäiset lehmännimitykset ovat harvinai-

sia, kun taas hevosennimityksissä venäläisyys näkyy vahvasti etenkin etelä- ja livvinkarjalan alueilla. 

KKS:n aineistossa on runsaasti nimiä ja nimityksiä, joissa venäjä ja karjala yhdistyvät eri tavoin 

(esim. Buurikki < ven. buryi ’ruskea’, ufatkusarvi ’kaartuvasarvinen’ < ufatku < ven. uhvat ’uunihaa-

rukka, uhvatta’). Nykyaineisto osoittaa karjalaisen lehmän- ja hevosennimistön olevan laajalti venä-

läistynyttä. Uudessa aineistossa on kuitenkin myös omaperäistä nimistöä sekä oman tutkimukseni 

kannalta kiinnostavia, venäläisiä ja karjalaisia komponentteja yhdistäviä nimiä. Kaikkiaan vanha ja 

uusi aineisto sekä niiden vertailu piirtää karjalaisen lehmän- ja hevosennimistön venäläisperäisyy-

destä monitahoisen kuvan, jolla on luonnollisesti yhteys karjalan kielen sanaston venäläisperäisyy-

teen.  

Lähde 

Karjalan kielen sanakirja I–VI. – Pertti Virtaranta & Raija Koponen (toim.). Lexica societatis fenno-

ugricae XVI. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. 1968–2005. 
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Zsuzsa Máthé 

Babeș-Bolyai University 

What Time Does in Language: A Crosslinguistic Analysis of Force Dynamic Patterns in 

Time Metaphors 

Such a universal yet abstract concept as time can show variation in metaphorical language. This 

research focuses on metaphorical language within the framework of the cognitive metaphor theory, 

investigating the image of time through a contrastive cross-linguistic approach. By combining quali-

tative and quantitative methods, this study attempts to identify what time does in language in a met-

aphorical context, with a focus on causative constructions (e.g., time erodes). The schema of cau-

sation (Lakoff and Johnson, 1980) and force dynamics (Talmy, 2000a; 2000b) show that time, such 

an elusive entity, generally associated with space, can appear in various metaphorical contexts, i.e., 

as the entity or the force that causes change in the world. Force dynamics is rooted in the schematic 

system of force and causation, more precisely on knowledge structures and schematic patterns 

based on the physical environment and experiences: “how entities interact with respect to force” 

(Talmy, 2000a: 409). My hypothesis is that certain patterns of lexicalization of cognitive processes 

related to time could differ in Hungarian, English and Finnish, and I will investigate cognitive under-

pinnings of metaphors to support this claim using an empirical corpus-based method.  

Keywords: cognitive linguistics, corpus linguistics, conceptual metaphor theory, force dynamics, 

image schemas.  
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Ilia Moshnikov 

Itä-Suomen yliopisto 

NUT-partisiipin variaatio: rajakarjalaismurteet vs. tverinkarjala 

Tarkastelen esitelmässäni NUT-partisiipin variaatiota kahdessa karjalan kielimuodossa, rajakarja-

laismurteissa ja tverinkarjalassa. Raja-Karjalalla tarkoitetaan ennen toista maailmansotaa Suomeen 

kuulunutta aluetta, jossa puhuttiin suomen kielen lisäksi karjalan kahta murretta, varsinaiskarjalaa ja 

livvinkarjalaa (Uusitupa ym. 2017: 67). Karjalan kielen varsinaiskarjalaisiin murteisiin kuuluu niin 

ikään karjala, jota on puhuttu Sisä-Venäjällä Tverin alueella ja muissa saarekemurteissa (Tihvinä, 

Valdai). Nämä saarekemurteet muodostuivat 1600-luvulla karjalankielisten muutettua historialliselta 

asuinalueeltaan Käkisalmen läänistä mm. tiukentuneen veropolitiikan ja uskonnollisten syiden takia 

(Jeskanen 1998: 255).  

Varsinaiskarjalan pääpartisiippivariantteina pidetään n- ja nUn-tyyppisiä partisiippivariantteja (on 

anta-n, ei ol-lun). Rajakarjalaismurteissa kuitenkin esiintyy myös muita partisiippivariantteja, joita on 

lainattu suomen itäisistä savolaismurteista ja kaakkoismurteista tai toisesta karjalan päämurteesta, 

livvinkarjalasta (Moshnikov 2014). Myös tverinkarjalassa NUT-partisiipin edustus on odotettua kirja-

vampaa. Esitelmässäni vertailen NUT-partisiipin vaihtelua rajakarjalaismurteissa ja tverinkarjalassa. 

Alkuperältään hyvin läheiset kielimuodot ovat olleet erillään vuosisatoja. Rajakarjalaismurteisiin on 

kohdistunut huomattava suomen kielen vaikutus, kun taas tverinkarjalaan on vaikuttanut venäjä. 

NUT-partisiipin vaihtelun valossa tarkastelen, mitä yhteistä ja mitä eroa kahden karjalan kielimuodon 

välillä on. Lisäksi vertaan tuloksia muihin karjalan murteisiin.   

Lähteet 

Jeskanen Matti 1998: ”Karielat hormilla keššeššä”. Sisä-Venäjän, erityisesti Tverin alueen karjalai-

set. – Pekka Nevalainen & Hannes Sihvo (toim.), Karjala. Historia, kansa, kulttuuri s. 255–276. 

Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Moshnikov, Ilia 2014: NUT-partisiipin variaatio Ilomantsin rajakarjalaismurteessa. Pro gradu -tut-

kielma. Itä-Suomen yliopisto, suomen kieli. 

Uusitupa, Milla – Koivisto, Vesa – Palander, Marjatta 2017: Raja-Karjalan murteet ja raja-alueiden 

kielimuotojen nimitykset. – Virittäjä 121 s. 67–106. 
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Aleksi Mäkilähde 

Turun yliopisto 

Koodinvaihdon selittämisestä: Taksonomioiden vertailua 

Käsittelen esitelmässäni erilaisia tapoja selittää koodinvaihdon esiintymistä. Tarkastelin väitöstutki-

muksessani (Mäkilähde 2019) kielen valintaa ja koodinvaihtoa kokoelmassa latinan-, englannin- ja 

kreikankielisiä puheita ja näytelmiä, joita esitettiin vuosina 1665–1684 Canterburyn katedraalikou-

lussa. Tutkimuksen keskeinen tavoite oli selittää jokainen yksittäinen koodinvaihto tai kielen valinta 

ja kehittää tekstianalyysin pohjalta koodinvaihdon selitysten luokittelumalli. Kehittämäni malli koos-

tuu sisäkkäisistä taksonomioista. Luokittelen käyttämäni selitykset aluksi tekojen seurauksiin, kau-

saalisiin tekijöihin sekä muihin tekoihin tai rakenteisiin. Tekojen seuraukset – joihin sisältyvät erityi-

sesti koodinvaihdon varsinaiset funktiot – luokittelen taas kasvoihin liittyviin, tekstuaalisiin, argumen-

tatiivisiin, stilistisiin sekä mahdollistaviin (eli kapasitatiivisiin) seurauksiin. Kasvoihin liittyvät seurauk-

set jaan edelleen alakategorioihin hyödyntämällä erityisesti Goffmanin (1967) sekä Brownin ja Le-

vinsonin (1987) klassisia teorioita. Tarkastelen esitelmässä kehittämäni mallin rakennetta ja periaat-

teita sekä vertaan sitä aiempiin koodinvaihdon funktiotaksonomioihin (esim. Gumperz 1982; Appel 

& Muysken 1987; Zentella 1997; Adams 2003). Keskityn erityisesti siihen, missä määrin kehittämäni 

malli pystyy kattamaan nämä aiemmat taksonomiat, sekä siihen, millä tavoin tätä mallia voisi vertai-

lun tuloksena kehittää edelleen sekä kattavammaksi että tarkemmaksi. 

Viitteet 

Adams, J. N. 2003. Bilingualism and the Latin Language. Cambridge: Cambridge University Press. 

Appel, René & Muysken, Pieter. 1987. Language Contact and Bilingualism. London: Edward Arnold. 

Brown, Penelope & Levinson, Stephen C. 1987. Politeness: Some Universals in Language Usage. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Goffman, Erving. 1967. Interaction Ritual: Essays in Face-to-Face Behavior. Chicago: Aldine 

Gumperz, John J. 1982. Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mäkilähde, Aleksi. 2019. The Philological-Pragmatic Approach: A Study of Language Choice and 

Code-Switching in Early Modern English School Performances. Turku: University of Turku. 

Zentella, Ana Celia 1997. Growing up Bilingual: Puerto Rican Children in New York. Malden, MA: 

Blackwell Publishers. 
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Eveliina Mäntylä 

Oulun yliopisto 

Ei-toivottavuutta ja uhkaa ilmaiseva uskallakin x ~ uskallapa x moniäänisenä ja yhteisym-

märrystä rakentavana konstruktiona Internet-keskustelussa 

Käsittelen esitelmässäni kieliopillisesti myönteistä imperatiivimuotoista uskaltaa-verbiä ja siihen liit-

tyviä liitepartikkeleja ei-toivottavaa toimintaa ilmaisevana (esim. uskallakin ⁓ uskallapa tulla ’älä 

tule’) mutta moniäänisenä ja yhteisymmärrystä rakentavana affektisena konstruktiona. Konstruktion 

määrittelyssä tukeudun Goldbergin (2006: 5) määritelmään, jonka mukaan konstruktioita muodosta-

vat niin muodon ja merkityksen yhteenliittymät kuin laajemmatkin diskursiivisten jaksojen yhteenliit-

tymät. Tunteisiin ja asenteisiin viittaava affektisuus-käsite puolestaan on keskusteluanalyysin mu-

kaisesti jaettavissa edelleen affiliaatioon (responssin affektinen myötäilevyys) ja disaffiliaatioon (res-

ponssin affektinen vastaisuus) (ks. Steensig & Larsen 2008), ja hyödynnänkin kyseisiä käsitteitä 

kuvatessani konstruktiota Internet-keskustelussa yhteisymmärrystä rakentavana tai sitä rikkovana. 

Esimerkiksi uskallapa x voi ilmentää ei-toivottavuutta ja uhkaa mutta olla siitä huolimatta keskuste-

lussa edeltävää (kuumuuteen kielteisesti suhtautuvaa) vuoroa myötäilevä, affiliatiivinen:  

(1) Lämmin poutasää on kesäkeliä, ei tällänen pakko-sauna! Vaan uskallapa olla eri mieltä noiden 

vouhottajien kanssa, niin päälle tulevat. (Suomi24-korpus)  

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna konstruktion käyttö muistuttaa niin yhteisymmärrystä rakentavan 

voihan sitä -alkuisen myönnyttelyrakenteen (ks. Niemi 2015) kuin yleiseen tietoon vetoavan ja ku-

vaamansa teon mahdottomuutta ilmaisevan inf ⁓ imp + siinä sitten   -konstruktion käyttöä (ks. Visa-

pää 2008).  

Internet-aineiston avulla selvitän, kenestä uskallakin x ~ uskallapa x -konstruktion ilmentämä uhka 

on lähtöisin ja keneen uhka keskustelussa kohdistuu. Lisäksi tarkastelen, millaisissa tapauksissa 

konstruktio aloittaa uhasta huolimatta affiliatiivisen jakson, milloin taas ei. Vertailemalla eri liitepar-

tikkelillisia tapauksia pyrin selvittämään, esiintyykö esimerkiksi juuri jokin tietty liitepartikkeli moni-

äänisissä ja myötäilevissä tapauksissa. Esitelmässäni tuon esille Kielipankin Suomi24-korpuksesta 

kerättyyn aineistoon pohjautuvia tutkimustuloksiani. 

Lähteet 

Goldberg, Adele E. 2006: Constructions at work. The nature of generalization in language. Oxford: 

Oxford University Press. 

Niemi, Jarkko 2015: Myönnyttelyn käytänteitä. Erimielisyys ja yhteisymmärryksen rakentaminen 

vuorovaikutuksessa. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Steensig, Jakob – Larsen, Tine 2008: Affiliative and disaffiliative uses of you say x questions. –  

Discourse Studies 10 (1) s. 113–132.  

Visapää, Laura 2008: Infinitiivi ja sen infiniittisyys. Tutkimus suomen kielen itsenäisistä A-infinitiivi-

konstruktioista. Helsinki: SKS. 
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Katja Mäntylä & Paula Kalaja 

Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto 

Monikielisyys vieraan kielen luokkahuoneessa: kielenopettajaopiskelijoiden visiointia 

Kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksessa ymmärrys monikielisyydestä ja sen eri ilmenemis-

muodoista on muuttunut (Cenoz, 2013). Tämän pitäisi ehkä näkyä myös vieraan kielen luokkahuo-

neessa ja opetuksessa. Opetuksessa tulisi huomioida erilaiset monikieliset resurssit, olivatpa ne sit-

ten oppijoiden ja opettajan mukanaan tuomia, tai oppimisympäristön tarjoamia tilaisuuksia. Tämä 

maailman ja ajattelun muutos näkyy jo uusissa opetussuunnitelmien perusteissa, jotka korostavat 

monikielisyyttä ja erilaisten kielellisten resurssien huomioimista. Tässä esityksessä tarkastelemme, 

miten monikielisyys ja sen mukaan ottaminen englannin opetukseen näkyvät tulevien englannin-

opettajien visioissa (esim. Dörnyei & Kubanyiova, 2014) opetuksestaan.  

Osallistujat (n=50) ovat yliopiston englannin pää- ja sivuaineopiskelijoita, jotka opiskelevat kielenop-

pimisen ja -opettamisen ohjelmassa. Aineisto koostuu osallistujien tekemistä kuvista, joissa he ku-

vaavat unelmiensa englannin oppituntia siinä vaiheessa, kun he valmistuvat ja astuvat työelämään. 

Kuvien lisäksi osallistujat kirjoittivat sanallisen kuvaselityksen sekä vastasivat tarkentaviin kysymyk-

siin mm. oppimateriaaleista. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.  

Tutkimukseen osallistujat osallistuivat englannin aineopintojen kurssille, ja heillä oli takanaan vaih-

televa määrä pedagogisia opintoja. Aineisto heijastelee myös sitä, miten osallistujat hyödynsivät pe-

dagogisia opintojaan kuvatehtävää tehdessään.   

Tuloksista esittelemme, millaisina osallistujat näkivät monikielisyyden roolin opetuksessa, oppima-

teriaaleissa ja luokkahuoneessa, ja miten he kuvasivat oppijoiden monikielisiä resursseja ja niiden 

tunnistamista ja hyödyntämistä. Esityksessämme pohdimme myös tulosten implikaatioita opettajan-

koulutukselle.  

Viitteet 

Cenoz, J. (2013). Defining multilingualism. Annual Review of Applied Linguistics 33: 3–18. 

Dörnyei, Z. & Kubanyiova, M. (2014). Motivating learners, motivating teachers: Building vision in the 

classroom. Cambridge: Cambridge University Press.  
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Olga Nenonen 

Tampere University 

Assessment of Heritage Language and Second Language Pronunciation: Testing and 

Teaching Approaches 

Pronunciation research has recently experienced a growing interest among both linguistics research-

ers and practitioners. Empirical studies of pronunciation help to move toward a deeper understand-

ing of the nature of language competence. In Finnish universities Russian language programs, we 

are seeing an increasing trend by first language (L1), heritage language (HR) and second language 

(L2) learners to attend classes together, that provides a good opportunity to study and compare the 

mentioned groups.  

Heritage learners are recognized as “a different breed of language learners whose partial knowledge 

of the language presents a unique set of challenges to language practitioners” (Montrul 2010: 3-4). 

Although heritage speakers are reported as having good phonology, they still display some 

nonnative phonological features (Montrul 2010; Benmamoun et al. 2013, Kupisch et al. 2014).  

In the current talk, I will present the evidence on HL and L2 accents in Russian on the basis of testing 

conducted in Russian language classes in Tampere university and demonstrate how HL speakers 

perform if compared to L1 and L2 learners. Furthermore, I will discuss students’ attitudes towards 

foreign accents, the interplay of native speaker status, comprehensibility and acceptability. Finally, I 

will conclude the talk with pedagogical implications of the research for the assessment and teaching 

different groups of students in the university. 

References 

Montrul, S. 2010. Current Issues in Heritage Language Acquisition. Annual Review of Applied Lin-
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Arja Nurmi 

Tampereen yliopisto 

Monikielisyys buurisodissa 

Tässä tapaustutkimuksessa perehdytään monikielisiin käytänteisiin ensimmäisen ja toisen buuriso-

dan aikaisissa teksteissä (1880–1881; 1899–1902). Aineisto on Project Gutenberg -portaalista ja 

korpuksessa on noin 3,6 miljoonaa sanaa sotia käsitteleviä englanninkielisiä aikalaistekstejä. Teks-

tilajeja on useita: yksityisempää aineistoa ovat muistelmat, päiväkirjat ja kirjeet, alun perinkin jul-

kiseksi suunniteltua historiankirjoitus, yhteiskuntatieteellinen tutkimus, kaunokirjallisuus ja viralliset 

asiakirjat. 

Tutkimuksessa keskitytään teksteissä englannin lisäksi esiintyviin kieliin. Yksittäisten kirjoittajien 

käytänteet näyttävät heijastavan oman aikansa englanninkielisten tekstien monikielisiä käytänteitä, 

ja yleisimmät muut kielet ovat latina ja ranska (vrt. esim. Nurmi ym. 2018; Nurmi 2019). Tämän 

tutkimuksen kannalta erityisen mielenkiintoisia ovat paikkaan sidotut kielet. Alustavien tulosten mu-

kaan vihollisen kieltä, hollantia, käytettiin teksteissä sekä herättämään myötätuntoa sodan uhreja 

kohtaan että vihollisen mustamaalaamiseksi. Toisin kuin ranskan- tai latinankieliset katkelmat, hol-

lanninkieliset osuudet näyttävät olevan varsin systemaattisesti tekstinsisäisesti käännettyjä, mikä 

osoittaa, ettei kielen oletettu olevan tuttu oletetuille lukijoille. 

Toinen mielenkiintoinen kysymys ovat paikalliset afrikkalaiset kielet, esim. khoisankielet. Aineiston 

pohjalta vaikuttaa siltä, että nämä esiintyvät ihmisten, paikkojen ja kansojen niminä. Alkuperäisvä-

estö pääsee teksteissä satunnaisesti ääneen kreolia muistuttavissa englanninkielisissä repliikeissä. 

Tekstien moniäänisyys ulottuu myös englannin eri varieteetteihin, ja niitä käytetään yksittäisten pu-

hujien repliikkejä raportoidessa. Alustavan analyysin mukaan murteita käytetään huumorin keinona 

sekä myönteisessä että kielteisessä tarkoituksessa. Teksteissä esiintyvien kieliasenteiden tarkastelu 

voi tuottaa lisää tietoa ihmisten ja heidän kieltensä hierarkioista. 

Lähteet 

Nurmi, Arja (2019). Monikielisyys tekstissä: Kirjoittajan ja kääntäjän strategioita. Teoksessa Nurmi, 

Arja, Saija Isomaa & Päivi Pahta (toim.) Kielten ja kirjallisuuksien mosaiikki. Näkökulmina valta, 

periferia ja arki. Helsinki: SKS. 99–130. 

Nurmi, Arja, Tyrkkö, Jukka, Petäjäniemi, Anna & Pahta, Päivi (2018). The social and textual embed-

ding of multilingual practices in Late Modern English: A corpus-based analysis. Teoksessa Pahta, 

Päivi, Janne Skaffari & Laura Wright (toim.) Multilingual Practices in Language History: English 

and Beyond. (Language Contact and Bilingualism 15). Boston/Berlin: De Gruyter Mouton, 171–

198. 
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Helena Nurmikari 

Helsingin yliopisto 

Anteeks mitä -ilmaus kirjoitetussa kielessä 

Suomen kieli mukautuu sosiaalisen median kirjoitetuissa keskusteluissa vuorovaikutuksen tarpeisiin 

kuten muissakin vaihtuvissa käyttöympäristöissä. Kielessä tapahtuvat muutokset, kuten uudissanat, 

ovat tekstimuodossa helposti havaittavissa. Osa muutoksista tapahtuu pintaa syvemmällä vuorovai-

kutuksen eri kerroksissa ja nousee esiin esimerkiksi partikkeleiden käyttötavoissa. 

Tutkimuksessani tarkastelen pahoitteluilmauksesta ja kysymyssanasta muodostuvaa anteeks mitä -

ilmausta. Puhutussa keskustelussa sitä voidaan käyttää avoimena korjausaloitteena ilmaisemaan 

keskustelukumppanille spesifioimatonta ongelmaa, joka yleensä liittyy kuulemiseen tai ymmärtämi-

seen (Haakana 2011; Lilja 2010; Carlson 2014; ks. myös Drew 1997). Tarkastelen anteeks mitä -

ilmauksen käyttötapoja kirjoitetussa keskustelussa, jossa avoimille korjausaloitteille ei ole saman-

laista tarvetta kuin puhutussa keskustelussa. Tutkimukseni perusteella anteeks mitä -ilmaukselle on 

konventionaalistunut kirjoitetussa muodossa uudenlainen käyttötapa.  

Anteeks mitä -ilmauksella voidaan kirjoitetussa keskustelussa osoittaa muun muassa sitä, että kir-

joittajan näkökulmasta jokin esillä oleva toisen henkilön tai instituution toimintatapa on yllättävä tai 

vaikeasti hyväksyttävä. Esimerkiksi Twitter-keskustelija voi liittää viestiinsä #anteeksmitä-hashtagin 

referoidessaan tv-toimittajan tavallisesta poikkeavaa kommenttia tai lapsensa huvittavaa lausah-

dusta. Verkkouutisen otsikkoon kirjoitetulla anteeks mitä -ilmauksella ohjataan lukijaa asennoitu-

maan niin, että tiedossa on jotakin hämmästeltävää ja siksi lukemisen arvoista. Twiittien ja verkko-

uutisten lisäksi tarkastelen tutkimuksessani tv-sarjan käsikirjoitusten dialogeja, joissa anteeks mitä -

ilmausta käytetään affektisesti kerronnan huippukohdissa. 

Lähteet 

Carlson, Laura 2014: Anteeksipyynnön kontekstit keskustelussa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yli-

opiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. 

Drew, Paul 1997: 'Open' class repair initiators in response to sequential sorts of troubles in conver-

sation. – Journal of Pragmatics 28 s. 69–101. 

Haakana, Markku 2011: Mitä ja muut avoimet korjausaloitteet. – Virittäjä 115 s. 36–67. 

Lilja, Niina 2010: Ongelmista oppimiseen. Toisen aloittamat korjausjaksot kakkoskielisessä keskus-

telussa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
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Aleksi Palokangas 

Helsingin yliopisto 

Itämerensuomalaisten kielten keskinäisen ymmärrettävyyden tutkimusmenetelmien  

kehittämisestä 

Esitelmäni aihe on itämerensuomalaisten kielten keskinäinen ymmärrettävyys, eli reseptiivinen 

monikielisyys. Se on oman äidinkielen käyttöä silloin, kun pyritään ymmärtämään jotain toista kieltä 

esimerkiksi keskusteltaessa tai sukukieltä luettaessa (Zeevaert & ten Thije 2007: 1, 16). Aikaisem-

min itämerensuomalaisten kielten keskinäisen ymmärrettävyyden tutkimus on käsitellyt pääasiassa 

suomea ja viroa eikä kolmea tai sitä useampaa kieltä samanaikaisesti. Tämä tutkimus koskee neljää 

kieltä. Esitelmäni käsittelee tutkimusaineiston keräämiseksi järjestettävän kokeen rakennetta, ko-

keesta saatavaa aineistoa sekä sen käsittelyä ja hyödyntämismahdollisuuksia.   

Tutkimusmenetelmänäni on siis käännöskoe taitotasoilla 0, A2 ja B1.2–B2.1 oleville suomalaisille 

vironoppijoille ja virolaisille suomenoppijoille. Koehenkilöt kääntävät itämerensuomalaisten kielten 

pohjoisryhmään kuuluvien suomen ja vepsän sekä eteläryhmään kuuluvien viron ja liivin kielten kog-

naatteja, jotka esiintyvät yksittäin, lauseissa ja näistä lauseista muodostetussa lyhyessä tekstissä. 

Tällainen testipatteri laaditaan jokaiselle neljälle kielelle. Kognaatilla tarkoitetaan tässä yhteydessä 

sanaa, jolla on etymologinen vastine toisessa kielessä. Esimerkiksi suomen sana saa vastineekseen 

vepsässä sana, virossa sõna ja liivissä sõnā. 

Virolaiset koehenkilöt kääntävät suomea ja suomalaiset viroa, jotta voin tarkastella keskinäistä ym-

märrettävyyttä kielitaitotason, kognaattien esiintymisyhteyden ja ymmärtämisen epäsymmetrian nä-

kökulmasta. Virolaiset kääntävät myös liiviä ja suomalaiset vepsää, jotta voin selvittää itämerensuo-

malaisten kielten pohjois- ja eteläryhmien sisäistä ymmärrettävyyttä ja vertailla ryhmiä tältä osin. 

Lisäksi virolaiset kääntävät vepsää ja suomalaiset liiviä, jotta voin tutkia, onko sukukielen (suoma-

laisilla viro, virolaisilla suomi) osaamisesta hyötyä toisen sukukielen ymmärtämisessä. 

Kokeella voin toisaalta selvittää, onko ryhmien sisäinen ja välinen ymmärrettävyys epäsymmetristä, 

eli ymmärtävätkö esimerkiksi suomalaiset paremmin vepsää kuin virolaiset liiviä tai ymmärtävätkö 

esimerkiksi virolaiset paremmin vepsää kuin suomalaiset liiviä. Näin voin luokitella lähisukukieliä 

ymmärtämisen näkökulmasta. 
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Kaisa Pankakoski 

Cardiff University 

A comparative study of multilingual families in Helsinki and Cardiff: parental language  

ideologies 

Despite some case studies of language transmission among trilingual families (e.g., Hoffmann 1985, 

Quay 2011, Chevalier 2013), and research on ideology or identity of multilingual family members 

(see King and Fogle 2006; Kopeliovich 2013; Curdt-Christiansen 2016; Purkarthofer 2019; 

Smagulova 2019) there is still little work focusing on parents’ language ideologies, attitudes and 

beliefs shaping their wish to raise children with more than two languages. Furthermore, there is no 

work which compares multilingual, intergenerational language transmission in bilingual areas. 

The aim of this paper is to focus on the ideologies potentially multilingual children’s parents have in 

two officially bilingual capital cities. The paper will answer the following question: 

How do parents describe their ideology, identity, and motivations for raising multilingual children? 

This study involves fourteen case study families who are raising multilingual children in two bilingual 

areas (Cardiff, Wales and Helsinki, Finland). Data were collected in fourteen semi-structured inter-

views carried out in family homes as part of a wider project (Pankakoski, forth). The interviews were 

transcribed, analysed thematically, and coded to reflect the separate themes.  

The initial results suggest that some of the parents’ ideologies were consistent with previous studies 

(such as increased cognitive abilities, languages open doors, the earlier the better). The paper will 

conclude with an analysis of the ideologies and beliefs parents hold that may motivate their attempt 

to transmit several languages to their children. 

References 

Chevalier, S. 2013. "Caregiver Responses to the Language Mixing of a Young Trilingual." Multilin-

gua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication 32(1): 1-32. 

Curdt-Christiansen, X. L. 2016. Conflicting language ideologies and contradictory language practices 

in Singaporean multilingual families. Journal of Multilingual and Multicultural Development 37(7), 

pp. 694-709. 

Hoffmann, C. 1985. Language acquisition in two trilingual children. Journal of Multilingual & Multi-

cultural Development 6(6), pp. 479-495. 

King, K. and Fogle, L. 2006. Bilingual parenting as good parenting: Parents' perspectives on family 

language policy for additive bilingualism. International Journal of Bilingual Education and Bilin-

gualism 9(6), pp. 695-712. 

Kopeliovich, S. 2013. Happylingual: A family project for enhancing and balancing multilingual devel-

opment. Successful family language policy.  Springer, pp. 249-275. 

Purkarthofer, J. 2019. Building expectations: Imagining family language policy and heteroglossic 

social spaces. International Journal of Bilingualism 23(3), pp. 724-739. 

Smagulova, J. 2019. Ideologies of language revival: Kazakh as school talk. International Journal of 

Bilingualism 23(3), pp. 740-756. 

Quay, S. 2011. Trilingual toddlers at daycare centres: The role of caregivers and peers in language 

development. International Journal of Multilingualism 8(1), pp. 22-41. 

  



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2021 | ANNUAL CONFERENCE ON LINGUISTICS 2021 

  102 

Heli Paulasto 

Itä-Suomen yliopisto 

Translatorinen toiminta suomalaisessa yhteisötaideryhmässä  

Esitelmässä käsitellään monikielisen vuorovaikutuksen ja kielikontaktien roolia nykytanssin yhteisö-

taideryhmässä, jonka jäsenten kielelliset resurssit ovat epäsymmetriset. Ryhmä tärkein yhteinen kieli 

on englanti, joten tutkimus kytkeytyy lingua franca –englannin (ELF) tutkimusparadigmaan. ELF-

tutkimuksessa pidetään nykyisin selvänä, että englanti on vain yksi ELF-vuorovaikutuksen kielistä ja 

puhujien oletusarvoinen monikielisyys on olennainen osa sitä (Jenkins 2015). Tästä huolimatta ELF-

tutkimuksessa on toistaiseksi tarkasteltu suhteellisen vähän yhteisöjä, joissa ad hoc -kääntäminen 

ja tulkkaus on keskeinen kommunikatiivinen resurssi, joka mahdollistaa kaikkien yhteisön jäsenten 

osallistumisen. Termillä translatorinen toiminta tarkoitetaankin tässä mitä tahansa vuorovaikutteista 

kieltenvälistä kääntämistä, välittämistä, tai itsetulkkausta (esim. Kolehmainen et al. 2015, Harjunpää 

2017). 

Tarkastelun kohteena olevaa vuoden 2017 ajan toiminutta yhteisötaideryhmää veti tanssija-peda-

gogi ja siihen kuului kaksi tutkijaa osallistuvina havainnoijina sekä muita suomalaisia ja maahan-

muuttajataustaisia jäseniä, joilla oli eritasoista kokemusta taiteen tekemisestä. Yhteisötaiteen teke-

minen muodosti vuorovaikutuksen kontekstin ja määritteli osaltaan osallistujien tilanteista identiteet-

tiä. Harjoituksissa ryhmän jäsenet ja vetäjä liikkuivat eri osallistumiskehikoissa – taiteellisissa, kie-

lellisissä ja kulttuurisissa – kun he kuvailivat, neuvottelivat ja ohjasivat toimintaa ja osallistuivat har-

joituksiin liittyvään vuorovaikutukseen. Nämä lukuisat keskeisen ja marginaalisen osallistumisen ta-

sot (ks. Lave & Wenger 1991) vaikuttivat ryhmässä tapahtuvaan translatoriseen toimintaan, jonka 

tavoitteena oli taiteellisen yhteistyön toteutuminen.  
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Sanna Pelttari 

University of Turku 

Spanish YouTubers’ affective narratives and stance-taking on YouTube 

This presentation discusses Spanish YouTubers’ affective narratives and their potential stance-tak-

ing. Studying these narratives in rather daily diary-like storytelling context introduces new insights 

into emotional stories and potential stance-taking in a digital context within virtual relationships on 

YouTube. My aim is to understand what kind of stance YouTubers seemingly seek to transmit to the 

audience when telling their stories and by which means they do it (Du Bois 2007, Jaffe 2009, Du 

Bois & Kärkkäinen 2012, Barton & Lee 2013, Georgakopoulou 2017). Moreover, I will explore 

whether it is a question of socio-affective or cognitive type of emotion sharing (Rimé 2009), paying 

careful attention to the semantic content of the narratives. My corpus consists of four YouTube vid-

eos uploaded by Spanish YouTubers and the affective narratives of these videos. These stories and 

stance-taking in them will be evaluated through e.g multimodal analysis, observing both linguistic 

means and non-verbal devices of the stories with the help of close-reading method (Argyle 1988, 

Ochs & Schieffelin 1989, Bednarek 2009).  

According to my research findings, Spanish YouTubers’ affective narratives are characterized by the 

stress on the emotion talk (Bednarek 2009) and the simplicity of the emotional vocabulary used, 

which both may stem from a kind of spontaneous way of narrating their stories. The non-verbal cues 

with emotional charge endorse the transmission of emotions, working as a warrant of authenticity. 

The narratives reveal a kind of stance-continuum, where YouTubers gradually construct their act of 

stance-taking, starting from personal positioning, then moving towards a more instructive perspec-

tive, acting as stance-influencers of the community they are involved in. Finally, YouTubers seem to 

rely on both the socio-affective and cognitive type of emotion sharing.      
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Laura Pihkala-Posti, Pirjo Litmanen & Aino Ahtinen 

Tampereen yliopisto 

Korkeakoulutason kielenopiskelua kielirobotin kanssa  

Robotit ovat yksi viestinnällisen kielenopetuksen uusimmista apulaisista. Niiden kanssa toimiminen 

voi kannustaa ujompaa puhujaa, ja robotin kanssa oppiminen on motivoivaa erityisesti lasten mie-

lestä (Zaga et al., 2015). Lukuvuonna 2019-2020 robottien käyttöä testattiin monitieteisen tutkijatii-

min aloitteesta myös aikuisopiskelijoilla Tampereen yliopiston kielikeskuksessa niin saksan kuin suo-

men kielen opetuksessa. Kyseessä ovat sosiaaliset robotit, joilla tarkoitetaan autonomisesti tai puo-

liautonomisesti toimivia robotteja, jotka kommunikoivat ja vuorovaikuttavat ihmisten kanssa, ja nou-

dattavat ihmismäisiä käyttäytymismuotoja (Bartneck & Forlizzi, 2004). Alustana käytimme SoftBank 

Roboticsin kehittämiä humanoidirobotteja (https://www.softbankrobotics.com/) ja kielen oppimisen 

ohjelmana Utelias Technologiesin kehittämää Elias-ohjelmaa (https://www.eliasrobot.com/).  

Suomea toisena kielenä opiskelevat korkeakouluopiskelijat kokevat usein haasteellisena löytää na-

tiiveja, joiden kanssa harjoitella kieltä. Suomalaiset vaihtavat usein kielen englanniksi, ja suomalaisia 

kontakteja on ylipäänsä vaikea löytää. Saksanopiskelijoilla on käytännössä hyvin samankaltainen 

tilanne. Natiiveja puhekumppaneita on tuskin tarjolla, eikä potentiaalisten sellaisten kärsivällisyys 

riitä aloittelijan valmentamiseen. Robotille puhekaverina on siis kysyntää varsinkin alkeistasolla. Ro-

botti voi harjoituttaa perussanaston eri osa-alueita sekä perusfraasistoa, mutta myös yksinkertaista 

dialogivuorovaikutusta. Robotin kanssa oppiminen ja keskustelu vaatii oppijalta tarkkuutta, sillä ro-

botti ei osaa tulkita, vaan sen reaktiot perustuvat ennalta määriteltyihin parametreihin.  

Tutkimamme robotit pyytävät esimerkiksi opiskelijaa toistamaan antamansa mallin tai virikkeen 

(kuva) mukaan jonkun sanan, ilmaisun tai lauseen ja näyttävät tähän liittyen palautteena. Lisäksi ne 

käyvät kielenopiskelijan kanssa etukäteen ohjelmoituja dialogeja tiettyihin tarkkaan rajattuihin aihe-

piireihin liittyen. Dialogit ovat yksinkertaisia kysymys/fraasi+vastaus/reaktio+palaute -tyyppisiä. 

Tässä esityksessä tuomme esiin tähänastisissa kokeiluissamme esiin nousseita näkökulmia liittyen 

robottien kanssa harjoiteltavaan kielitaitoon. Esittelemme ja tuomme yhteiseen keskusteluun myös 

luonnoksen tarkemmista tutkimuskysymyksistä tutkimusprosessimme seuraavaa vaihetta varten. 
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Veera Pirinen, Katja Dindar, Tuula Hurtig, Hanna Ebeling & Soile Loukusa 

Oulun yliopisto 

Puheen tyypilliset sujumattomuudet autismikirjon henkilöillä ja heidän verrokeillaan 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puheen sujuvuuden ilmiöitä nuorilla autismikirjon aikui-

silla ja heidän verrokeillaan. Autismikirjon häiriö on neurokehityksellinen häiriö, johon liittyy haasteita 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa. Puheentuotto on monimutkainen prosessi, 

joka vaatii kognitiivista, kielellistä, motorista ja pragmaattista prosessointia. Sujuvasti etenevällä pu-

heella tarkoitetaan puheen ja informaation vaivatonta virtaa, ja riittävän sujuva puhe on olennainen 

osa toimivaa kommunikaatiota. Spontaanipuhe on kuitenkaan harvoin täysin sujuvaa, ja puheen su-

jumattomuudet kuten toistot, korjaukset, täytesanat ja epäröinnit ovat tyypillinen ilmiö spontaanipu-

heessa (esim. Bortfeld ym., 2001). Esimerkiksi puhesisällön ja -tilanteen kielellinen ja kognitiivinen 

vaativuus voivat lisätä puheen sujumattomuuksia. Tällä hetkellä muutamissa tutkimuksissa on ha-

vaittu poikkeavuuksia autismikirjon henkilöiden puheen sujuvuudessa (esim. Lake ym., 2011; Wik-

lund & Laakso, 2020). Tutkimustietoa on kuitenkin edelleen vähän saatavilla erityisesti suomenkie-

lisillä autismikirjon henkilöillä. Tämän tutkimuksen tutkittavien joukko koostui nuorista autismikirjon 

aikuisista (19–29 vuotta, n = 30) ja heidän verrokeistaan (n = 30). Tutkittaville näytettiin seitsemän 

videoleikettä sosiaalis-pragmaattisesti haastavista tilanteista, ja katsomisen jälkeen heitä pyydettiin 

kertomaan videoista omin sanoin. Puhenäytteestä analysoitiin tyypillisiä puheen sujumattomuuksia, 

joita ovat sana- ja fraasitoistot, täytetyt taot, uudelleenmuotoilut ja keskeytetyt sanat/lauseet. Suju-

mattomuuksien suhteellista määrää (sujumattomuudet/100 tavua) verrattiin ryhmien välillä. Kokonai-

suudessaan autismikirjon henkilöiden puheessa esiintyi enemmän tyypillisiä sujumattomuuksia kuin 

heidän verrokeillaan, ja ero oli tilastollisesti merkitsevä. Sujumattomuustyyppejä erikseen tarkastel-

taessa autismikirjon henkilöt tuottivat enemmän kaikkia sujumattomuustyyppejä. Ero oli suurin täy-

tettyjen taukojen sekä keskeytettyjen sanojen/lauseiden osalta. Kummassakin ryhmässä sujumatto-

muuksien tuottamisessa oli suurta yksilöllistä vaihtelua. Tutkimus tuo uutta tärkeää tietoa autismikir-

jon henkilöiden puheen piirteistä, jotka voivat osaltaan heikentää toimivaa vuorovaikutusta. Sujuvat 

keskustelutaidot ovat tärkeitä kaverisuhteiden luomisessa sekä työelämään siirtymisessä. Tulokset 

vahvistavat aikaisempia havaintoja ja osoittavat, että autismikirjon henkilöiden puheen sujuvuutta ja 

sujumattomuuksien taustasyitä on tärkeä tutkia. Tyypillisten puheen sujumattomuuksien lisäksi ai-

neistossa havaittiin myös änkytyksenkaltaista ja epätyypillistä sujumattomuutta, joita ei raportoida 

tässä esityksessä erikseen. Jatkossa olisi tärkeää tarkastella myös näitä sujumattomuustyyppejä ja 

niiden taustoja, jotta saataisiin lisää ymmärrystä vähän tutkitusta aiheesta.  
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Taina Pitkänen & Maija Tervola 

Tampereen yliopisto 

Kielellisen merkityksen välittymisen ongelmia maahanmuuttajalääkäreiden potilastenteissä 

Lääkärin ja potilaan välisessä keskustelussa merkityksen välittyminen oikein on ensiarvoisen tär-

keää, sillä lääkäri tekee päätelmiä diagnoosia varten hyvin pitkälti keskustelun perusteella. Kuitenkin 

kuullun ymmärtäminen toisella kielellä on hyvin haastavaa ja vaatii kielen hallinnan lisäksi myös 

muita erityistaitoja (Han 2004; Rost 2014). 

Tässä esitelmässä kerromme tutkimuksestamme, jossa tarkastelemme kuullun ymmärtämistä kie-

lellisten merkitysten välittymisen näkökulmasta. Tutkimusaineistona on potilasvastaanottoja, jotka 

kuuluvat ETA-maiden ulkopuolella lääkärin tutkinnon suorittaneiden lääkärien laillistamiskuuluste-

luun, sekä niihin liittyvät potilaskertomusmerkinnät ja arviointimuistiot. Vertaamalla keskustelun koh-

tia toisiinsa sekä keskustelujen sisältöä potilaskertomusmerkintöihin etsimme merkkejä siitä, että 

potilaan puheen merkitys ei ole välittynyt, ja analysoimme syitä siihen.  

Tulostemme mukaan noin kolmanneksella lääkäreistä löytyy selviä merkkejä ymmärtämisvaikeuk-

sista. Osa heistä pystyy metakielellisillä keinoilla selvittämään ymmärtämisvaikeudet, mutta osa ei 

jostain syystä sellaisia käytä. Noin kolmanneksella merkkejä ymmärtämisvaikeuksista ei löydy lain-

kaan. 

Analyysimme perusteella samat tekijät, joiden avulla kuulija ymmärtää puhetta – ilmauksen muoto 

ja merkitys, konteksti, ennakko-odotukset – voivat myös johtaa väärinymmärrykseen (ks. myös Bre-

mer 1996). Kuullun prosessoinnissa ongelmallisinta on sanojen tunnistaminen puheen virrasta. 

Kuuntelijan tarkkaavaisuus saattaa myös kiinnittyä yhteen sanaan tai ilmaisuun, jolloin kuultuun jää 

aukkoja. Kuuntelijoilla onkin erilaisia kompensaatiostrategioita epäselväksi jääneiden kohtien tulkit-

semiseen (arvaaminen, sivuuttaminen, yksinkertaistaminen, uudelleen kehystäminen) (Rost 2014). 

Toisella kielellä kuullun ymmärtäminen ei voikaan perustua pelkkään kuullun prosessointiin, vaan 

tueksi tarvitaan aiempaan kokemukseen perustuvaa pragmaattista tietoa. Pragmaattiseen tietoon 

voidaan kuitenkin luottaa liikaa, ja se voi viedä huomion kielellisestä sisällöstä (Vandergrift 2007). 

Analyysimme perusteella ymmärtämisvaikeudet selittyvätkin osin sillä, että lääkäri turvautuu pelkäs-

tään pragmaattiseen tietoon kielellisen tiedon puuttuessa.   

Aineistossa ilmenevät merkityksen välittymisen ongelmat – väärinymmärrykset, kokonaisuuden tul-

kitseminen yhden sanan perusteella, epätarkkuus, potilaan puheen sivuuttaminen – näyttävät olevan 

vahvasti yhteydessä ammatilliseen suoriutumiseen. Näin ammatillisena epävarmuutena näyttäytyvä 

toiminta saattaakin selittyä kuullun ymmärtämisen ongelmilla. 
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Pekka Posio & Riie Heikkilä 

Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto 

Arvottavasta auktoriteetista kerronnan keskiöön: yksikön ensimmäisen persoonan käyttö 

eurooppalaisten sanomalehtien kulttuurijutuissa vuodesta 1960 vuoteen 2010 

Subjektiivisuuden, tarinallisuuden ja henkilökohtaisen perspektiivin ilmaisemisen on väitetty lisään-

tyneen voimakkaasti tiedotusvälineiden kielenkäytössä osana median viihteellistymistä ja oletettua 

journalismin kriisiä. Perinteisessä sanomalehtikielessä objektiivisuutta on pidetty ihanteena ja yksi-

kön ensimmäisen persoonan käyttöä teksteissä on kehotettu välttämään. 

Tutkimuksessamme tarkastelemme yksikön ensimmäisen persoonan pronominien ja verbimuotojen 

esiintymistä laajassa, monikielisessä sanomalehtiaineistossa. Aineiston muodostavat 11775 kulttuu-

risivujen juttua lehdistä The Guardian (Iso-Britannia), Dagens Nyheter (Ruotsi), Helsingin Sanomat 

(Suomi), Le Monde (Ranska) sekä ABC ja El País (Espanja) vuosilta 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 

ja 2010. Kultakin vuodelta on valittu tarkasteluun satunnaisotannalla kolmen viikon ajanjaksoa vas-

taava aineisto.  

Tarkastelemme aineistoa sekä määrällisesti, logistisen regression avulla, että laadullisesti, analysoi-

malla ne 1077 juttua, joissa yksikön ensimmäinen persoona esiintyy vähintään kerran. Yksikön en-

simmäisen persoonan esiintymistä selittävinä muuttujina analyysissamme ovat koko aineistolle lehti, 

vuosi ja jutun aihe, sekä lähilukuun valituille jutuille myös kirjoittajan sukupuoli, nimi ja se, onko kir-

joittaja ammattitoimittaja vai ei. Lisäksi tutkimme, mitä funktioita yksikön ensimmäisellä persoonalla 

on teksteissä.  

Tutkimuksemme osoittaa, että lehtien välillä on suuria eroja. Yksikön ensimmäisen persoonan käyttö 

lisääntyy vain kahdessa lehdessä vuoteen 1990 asti, mutta vähenee kaikissa lehdissä vuoteen 2010 

tultaessa. Kirjoittajan sukupuoli selittää vaihtelua vain yhdessä maassa. Vaikka yksikön ensimmäi-

sen persoonan käyttö sinänsä ei lisäänny, kaikissa tarkasteltavissa lehdissä on havaittavissa muutos 

sen funktioissa: evaluatiivinen käyttö vähenee ja narratiivinen käyttö lisääntyy ajan myötä. Esitel-

mässämme tarkastelemme kielenkäytön muutoksia suhteessa yhteiskunnan muutoksiin.  
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Katri Priiki 

Turun yliopisto 

Verkkokeskustelijoiden käsitykset hän- ja se-pronominien norminvastaisesta käytöstä 

Normitetussa suomen kielessä pronominit hän ja he viittaavat ainoastaan ihmisiin. Eläimiin ja muihin 

tarkoitteisiin viitataan demonstratiiveilla. Laitisen (2009: 124–125) mukaan kirjakieltä kehitettäessä 

pronominien vaihtelua säätelevästä normista keskusteltiin varsin vähän, vaikka muista standardikie-

len piirteistä käytiin kiivastakin väittelyä. Suomi päätyi tarkkarajaisempaan sääntöön kuin monet 

muut Euroopan kielet: esimerkiksi ruotsin standardikielessä eläimistä suositellaan käytettävän per-

soonapronomineja, kun eläimellä on nimi (Teleman, Hellberg & Andersson 1999: 276), ja englan-

nissa persoonapronomini valitaan, kun eläimen sukupuoli on tiedossa (esim. Cambridge Dictionary, 

s.v. he, she). Kielitoimiston kielioppiopas (2015: 246–247) toteaa eläimiin viittaamisen hän-pronomi-

nilla olevan yksiselitteisesti yleiskielen vastaista, vaikka sitä ”leikillisesti” joskus käytetäänkin. 

Toisin kuin 1800-luvun kirjakielen luojat, nykyiset ei-kielitieteilijät keskustelevat pronominien käytön 

säännöistä vilkkaasti. Vaikka aihe ei herätä yhtä suuria tunteita kuin vaikkapa yhdyssananormien 

rikkominen, eläimiin viittaavan pronominin valinnasta väitellään niin lehtien palstoilla kuin verkon 

keskusteluryhmissä. Eläimiin ja esineisiin viittaamista hän-pronominilla nykykielessä on tarkastellut 

Siitonen (2008) kyselyvastausaineiston perusteella. Esitelmässäni täydennän kuvaa ei-kielitieteilijöi-

den käsityksistä tarkastelemalla verkkokeskusteluja, joissa keskustellaan hän-pronominista viittaa-

massa eläimiin ja myös se-pronominista viittaamassa ihmisiin. Aineisto paljastaa esimerkiksi, että 

maallikoiden käsityksissä nämä kaksi pronomininormia kietoutuvat monin tavoin yhteen. 

Käsittelen aineistoa kansanlingvistisestä näkökulmasta diskurssin- ja sisällönanalyysin menetel-

millä. Verkkokeskusteluissa esitetyt argumentit pelkistyvät kuuden toistuvan teeman alle, joista 

avautuu kuusi vastaavaa diskurssia. Olen otsikoinut diskurssit sanoilla arvostus, normi, vaihtelu, 

luontevuus, käyttäjä ja vapaus. Esitelmässä esittelen diskurssit, kuvaan niihin kuuluvien argument-

tien yleisyyttä aineistosta sekä käytetäänkö niitä puolustamaan vai vastustamaan pronomininormien 

(hän ihmisistä, se eläimistä) rikkomista. 
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Svetlana Probirskaja 

Helsingin yliopisto 

Maahanmuuttajien kielellinen vertaistuki perehdytyksessä suomalaiseen yhteiskuntaan ja 

erityisesti terveyskysymyksiin 

Maahanmuuttoyhteisöjen sisäisiä apuverkostoja ei ole paljon tutkittu. Tutkimuksen kohteena ovat 

yleensä maahanmuuttajien ja paikallisen yhteisön kontaktit, jotka tapahtuvat usein kääntämisen tai 

tulkkauksen kautta, ja maahanmuuttajien asemointi suhteessa valtaväestöön ja vastaanottavaan yh-

teiskuntaan (esim. Inghilleri 2017). Toisin sanoen tarkastellaan maahanmuuttajien ulkoisia suhteita 

ja rajankäyntiä paikallisen väestön kanssa, mutta ei heidän sisäisiä suhteitaan.  

Tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteena on kysymys siitä, miten maahanmuuttajayhteisö auttaa 

yhteisön jäseniä perehtymään paikalliseen yhteiskuntaan, joka toimii toisella kielellä, erityisesti nyt 

pandemian aikaan. Tutkin venäjänkielistä maahanmuuttoyhteisöä, joka on Suomen suurin maahan-

muuttajaryhmä - n. 82 000 ihmistä (Suomen Tilastokeskus). Esittelen kahta erilaista venäjänkielisten 

maahanmuuttajien muodostamaa yhteisöä, joista kumpikin perehdyttää omalla tavallaan maahan-

muuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan ja auttaa kielellisen rajan yli.   

Ensimmäinen yhteisö on Suomen venäjänkieliset -järjestö, jonka vapaaehtoiset kääntävät mm. eri 

viranomaisten lomakkeita ja terveysjärjestöjen esitteitä suomesta venäjäksi sekä auttavat venäjän-

kielisiä maahanmuuttajia mm. sähköisessä asioinnissa. Toinen tutkimani yhteisö on Suomen venä-

jänkielisten maahanmuuttajien Facebook-ryhmät. Tutkin mitä ja miten terveyteen liittyvää tietoa vä-

litetään kyseisissä ryhmissä.  

Järjestötoiminta parantaa maahanmuuttajien yhteiskunnallista osallisuutta. Facebook-ryhmien ver-

taistuki auttaa puolestaan ratkomaan jokapäiväisiä kieleen ja kääntämiseen liittyviä pulmia. Kerron 

konferenssissa tarkemmin kyseisten yhteisöjen toiminnasta.  
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Jarno Raukko 

Helsingin yliopisto 

Sanaluokat, polysemia, homonymia ja lekseemin hahmottaminen: ruotsin kielen för tuotto-

testissä 

Voiko polysemia ylittää sanaluokkarajat? Perinteisesti leksikaalinen semantiikka (esim. Lyons 1977) 

määrittelee lekseemin vain yhden sanaluokan käsittäväksi kategoriaksi, ja useimmat sanakirjat ovat 

sijoittaneet ”saman sanan” eri sanaluokkaiset käytöt eri artikkeleihin. Kognitiivinen semantiikka 

(esim. Brugman 1981: 54) puolestaan suosii sanaluokkarajat ylittävää polysemiakäsitystä.  

Koska olen jälkimmäisellä kannalla, olen operationalisoinut asiaa käyttäessäni polysemian tutkimuk-

sessa ns. tuottotestiä: esim. back-testissä kaikki vastaajat ovat tuottaneet vähintään kahden sana-

luokan käyttöjä (esim. Come back! ’Tule takaisin’ ja My back hurts ’Selkääni sattuu’). Tuottotestissä 

pyydetään vastaajaa, paitsi tuottamaan esimerkkejä tietyn sanan eri merkityksistä, myös kommen-

toimaan sitä, ovatko merkitykset mielekkäässä suhteessa toisiinsa (kuten polysemiassa kuuluisi 

olla). Back-sanassa vastaajien on ollut helppo löytää semanttiset yhteydet eri sanaluokkaisten mer-

kitysten välille. Kontrastiksi halusinkin kokeilla samanlaista tuottotestiä sellaisella ”leksikaalisella 

muodolla”, jonka käyttö eri sanaluokissa voi hyvinkin olla pikemminkin homonymiaa kuin polyse-

miaa.  

Itselleni oli jäänyt mieleen ruotsin för Karlssonilta (1998: 88), joka käyttää sitä esimerkkinä hyvin 

moniluentaisesta sananmuodosta: prepositio, adverbi, konjunktio, substantiivi, (adjektiivi) sekä ver-

bin föra preesens- ja imperatiivimuodot, esim. För bort honom! ’Vie hänet pois!’. (Ks. myös Honko 

1968.) Toteuttamaani för-tuottotestiin vastasi 20 kieliaineiden opiskelijaa Upsalan yliopistossa hel-

mikuussa 2020. Puolta vastaajista ohje rohkaisi käyttämään mitä muotoa vain, puolelta tämä lause 

puuttui ohjeista. 

Yleisemmällä tasolla kysymys sanaluokista liittyy siihen, kuinka paljon merkitysten semanttinen erot-

telu on seurausta tai riippuvaista syntaktisesta erottelusta: esim. Benom (2015) menee hyvin pitkälle 

esittäessään, että semanttisen erottelun kriteerinä täytyy olla syntaktinen ero. 

Tuottotestiä edeltäneet hypoteesini olivat: (1) Jos Upsalan vastaajat tuottaisivat esim. vain för-pre-

positiota eri merkityksissä, tämä olisi vahva tuki syntaksista riippumattoman semanttisen erottelun 

puolesta. (2) Jos vastaajat tuottaisivat vain eri sanaluokkaisia förin käyttöjä (eikä yhdenkään sana-

luokan sisällä polysemiaa), tämä olisi vahva tuki sille, että merkityserot pohjautuvat syntaktisiin eroi-

hin. (3) Jos vastaajat tuottaisivat sekä eri sanaluokkia että polysemiaa sanaluokan sisällä, tämä tu-

kisi sitä, että syntaksista riippumattomalla semanttisella erottelulla on sijansa. 

Esitelmässäni esittelen, paitsi sen miten hypoteeseille kävi, myös sitä, (i) oliko ohjeen pienellä erolla 

vaikutusta, (ii) miten laajalti eri sanaluokat edustuivat, (iii) näkivätkö vastaajat sanaluokkien suhteet 

polysemiana vai homonymiana ja (iv) ”vuotiko” muoto johonkin suuntaan: esiintyikö prefiksejä (för-

måga), ”yhdyssanoja” (varför), suffikseja (arbetsför) tai muodonmuutoksia (före, förr) – ja pulpahtiko 

tuloksista kenties jättipotti jollekin vähän föriä isommalle konjunktiolle, jonka osana för toimii. 
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Elisa Reunanen & Ilmari Ivaska 

Turun yliopisto 

Miten tieteelliset tekstit eroavat kaunokirjallisuudesta:  

Käyttöpohjainen tutkimus akateemisen suomen ominaispiirteistä 

Akateemisessa yhteisössä kirjoitettu kieli on keskeisessä osassa: tieteenalasta riippumatta uusi tut-

kimustieto tuodaan julki ensisijaisesti kirjoittamalla tieteellistä tekstiä kuten tutkimusartikkeleita, jotka 

ovat paitsi julkaisemisen myös tutkimuksen arvioinnin kanava (Cumming, Lai & Cho 2016). Akatee-

misen kielen tutkimus onkin lisääntynyt valtavasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Suo-

menkielisiä akateemisia tekstejä on tutkittu pääasiassa kvalitatiivisilla menetelmillä (esim. Luukka 

1994, Virtanen 2015, Heikkinen 2007; kvantitatiivinen tutkimus Jantunen 2012). Tutkimushank-

keessa tarkastellaan kirjoitetun akateemisen suomen kielen tyypillisiä piirteitä aineistovetoisesti eli 

tutkimuksessa tarkasteltavat asiat nousevat esiintymämääriensä perusteella esiin aineistosta itses-

tään. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä kielen piirteet tai piirrekimput ovat tyypillisiä 1) akateemisille 

teksteille yleensä 2) eri tieteenalojen teksteille ja 3) tieteellisen tekstin eri osille. 

Avainrakenneanalyysi on menetelmä, jolla on mahdollista saada selville ne kielen piirteet, joiden 

käyttö erottaa aineiston osia toisistaan (Ivaska 2015): mitkä tekijät ovat eri kirjoituskontekstien, eri 

tekstilajien, eri tieteenalojen tai eri tekstin osien välisiä tyypillisiä eroja. Menetelmässä käytetään 

satunnaismetsiä (Breiman 2001, Tagliamonte & Baayen 2012), joiden avulla tunnistetaan kielen piir-

teet, joiden frekvenssierot selittävät parhaiten aineiston osien välillä olevia eroja. Tutkimuksen ensi-

sijaisena aineistona on Turun yliopiston Digilang-hankkeessa koottava Akateemisen suomen kor-

pus, joka koostuu tieteellisistä artikkeleista, abstrakteista ja pro gradu -tutkielmista. Tämän esitelmän 

aineistona on lisäksi Käännössuomen korpuksen supisuomi-aineisto (Mauranen 2000). 

Avainrakenneanalyysin avulla tunnistetaan keskenään korreloivat muuttujat, jotka voidaan yhdistää 

isommiksi ryhmiksi eli selvittää, millä tavoin aineiston tekstit ryhmittyvät suhteessa toisiinsa eli mitkä 

teksteistä muistuttavat toisiaan ja mitkä eroavat toisistaan: tavoitteena on siis määrittää sellaisten 

kielellisten tyyppipiirteiden kimput, jotka ovat tunnusmerkkisiä akateemiselle rekisterille, tieteen-

alalle, tekstinosalle tai näiden yhdistelmille. Tässä esitelmässä verrataan kahta tutkimukseni osa-

aineistoa: tieteellisiä tutkimusartikkeleja ja kaunokirjallisia tekstejä. Alustavien tulosten mukaan tie-

teelliset tekstit sisältävät suhteellisesti enemmän ja kompleksisempia nominilausekkeita ja kaunokir-

jallisuus taas suhteellisesti enemmän ja kompleksisempia verbikonstruktioita (ks. myös Ivaska & 

Bernardini, tulossa). Esitelmässä paneudutaan yksityiskohtaisemmin näiden erojen tarkempaan 

luonteeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2021 | ANNUAL CONFERENCE ON LINGUISTICS 2021 

  113 

Anssi Roihaa, Hannele Dufvab, Katja Mäntyläa 

aTurun yliopisto, bJyväskylän yliopisto 

Alkuopetuksessa opiskelevien CLIL-oppilaiden käsityksiä vieraan kielen käytöstä 

CLIL-opetuksessa (Content and Language Integrated Learning) eri oppiaineita opetetaan osittain 

vieraalla kielellä tavoitteena oppia sekä sisältöjä että opetuksessa käytettävää kieltä (Coyle ym. 

2010). Kielenopetuksen varhentamisen myötä myös varhainen CLIL-opetus on herättänyt mielen-

kiintoa. Samaan aikaan kielen oppimisen tutkimuksessa puhutaan monikielisyydestä ja eri kielten 

sujuvasta rinnakkaiselosta ja -käytöstä (Wei 2018). Tutkijat näkevät kaiken kielitaidon käytössä ole-

vana resurssina. Mutta miten lapset mieltävät eri kielten käytön ja kielitaidon tarpeen? Aiempi tutki-

mus on keskittynyt pitkälti englantiin, jonka rooli lingua francana tekee siitä myös oppimisen kannalta 

erityisen. Tässä tutkimuksessa on englannin lisäksi mukana ranska, joka on Suomessa vähemmän 

opiskeltu kieli. 

Tässä esityksessä kerromme alustavia tuloksia tutkimuksesta, joka tarkastelee CLIL-opetuksessa 

olevien 2.-luokkalaisten oppilaiden (n = 41) käsityksiä kielestä ja sen käytöstä. Lapset osallistuivat 

joko ranskan- tai englanninkieliseen CLIL -opetukseen. Lapsia pyydettiin piirtämään kuva tilan-

teesta, jossa käytetään tai tarvitaan vierasta kieltä. Lisäksi heitä pyydettiin kirjallisesti vastaamaan 

muutamaan kysymykseen, jotka selittivät kuvan tapahtumia. Kuvat analysoitiin visuaalisen datan 

analyysin ja tekstiosuudet sisällönanalyysin keinoin (Boeije 2010).  

Kummankin ryhmän oppilaiden piirroksissa korostui CLIL-opetuksen kieli (ranska tai englanti) ja ai-

noastaan seitsemän oppilaan piirroksissa käytettiin useampaa kuin yhtä kieltä. Tässä esityksessä 

kuvaamme tarkemmin sitä, mitä kieliä kuvissa esiintyy, keitä kuvissa on ja mitä niissä tapahtuu. 

Erityisesti kiinnitämme huomiota eri kielten rinnakkaiseloon, sekä siihen, millaisia eroja ja yhtäläi-

syyksiä on ranskankielisessä ja englanninkielisessä opetuksessa olevien lasten piirustuksissa. 
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Judi Rose & Leena Maria Heikkola 

University of Turku, Åbo Akademi 

Profiling the Multilingual Mind: Heritage language literacy and  

English reading comprehension 

Knowing how to read and write in the first language (L1) is beneficial to the outcomes of second/for-

eign (L2) and third language (L3) acquisition. However, learners with a migrant background have 

weaker literacy skills compared to children with a non-migrant background. (Leino et al. 2018). In 

addition, language teachers do not consider teaching of reading skills in the L2 classroom necessary 

(Ruohotie-Lyhty et. al 2016), nor do they consider learners’ language background as a resource 

(Alisaari et. al 2019). Furthermore, the current system of heritage language teaching is insufficient 

(Oman äidinkielen opettajat ry 2019). Ultimately, weak literacy skills impact learners’ overall aca-

demic success, socio-economic status and integration in society. The study aimed to profile the 

language background and level of metalinguistic awareness in learners aged 13–14. Profiling helps 

language teachers understand their students more profoundly and provides them with a tool to ad-

dress migrant learners’ needs. The study is part of a doctoral dissertation associated with the Kone 

Foundation funded EKKO project. 
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Jenni Räikkönen 

Tampereen yliopisto 

Persoonapronominit we ja us Britannian EU-aiheisissa sanomalehtiartikkeleissa 

Osana englantilaisen filologian alaan kuuluvaa väitöskirjaani tutkin persoonapronominien we ja us 

käyttöä neljän brittiläisen sanomalehden (Daily Mail, Daily Mirror, The Guardian ja The Daily Tele-

graph) Euroopan Unionia käsittelevissä artikkeleissa. Tutkin, mihin ryhmiin näillä pronomineilla vii-

tataan ja millaisina toimijoina ryhmät esitetään. Erityisesti keskityn siihen, puhutaanko EU:sta enem-

män Britannia-keskeisesti, jolloin Britannia on sisäryhmää (”we”) ja EU ulkoryhmää, vai puhutaanko 

EU-asioista myös koko Euroopan Unionin näkökulmasta, jolloin koko Unioniin viitataan pronominilla 

we tai us.  

Tutkimuskysymykseni ovat:  

1) Kuinka usein ja millaisessa kontekstissa pronominilla we tai us viitataan Britanniaan itseensä ja 

milloin koko Euroopan Unioniin?  

2) Millaisena toimijana EU tai Britannia esitetään silloin, kun siihen viitataan pronominilla we tai us?  

Tutkin myös millaisia eroja tutkittujen lehtien välillä on ja näkyykö näiden pronominien käytössä dia-

kronisia muutoksia.  

Aineisto koostuu yhteensä 940 EU-aiheisesta artikkelista vuosilta 1975, 1985, 1995, 2005 ja 2015, 

joita tutkin käyttäen korpusavusteisen diskurssintutkimuksen metodeja (Baker 2006; Partington, 

Duguid ja Taylor 2013). Määritän kaikkien artikkeleista löytyvien we- ja us-pronominien referentit, ja 

analyysissa keskityn erityisesti pronomineihin, jotka viittaavat Britanniaan tai Euroopan Unioniin. Kol-

lokaatioanalyysin avulla tutkin tarkemmin, miten näistä toimijoista on puhuttu ja mitä ominaisuuksia 

niihin on artikkeleissa liitetty.  

Tutkimuksesta käy ilmi muun muassa, että sanomalehdet olivat erityisen Britannia-keskeisiä vuosina 

1975 ja 2015, jolloin jäsenyydestä järjestettiin kansanäänestys. Daily Mail on tutkituista lehdistä Bri-

tannia-keskeisin, kun taas Guardianissa EU on sisällytettynä sisäryhmään keskimääräistä enem-

män. Unionia käsittelevissä artikkeleissa Britannia näyttäytyy usein reaktiivisena tai vastaanottajan 

roolissa, mutta harvemmin aktiivisena. Britannia esitetään voimattomana suhteessa Unioniin tai sit-

ten Britannian kerrotaan olevan jollain lailla poikkeuksellinen tai erityinen muihin EU-maihin verrat-

tuna. Kun Unioniin viitataan pronominilla we, Unioni esitetään toisaalta aktiivisena toimijana, jonka 

jäsenet toimivat yhteistyössä globaalissa maailmassa, toisaalta paikalleen jämähtäneenä ja muu-

tosta kaipaavana yhteisönä, jossa on liikaa säännöksiä ja liian vähän toimintaa.  
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Merja Salo 

Helsingin yliopisto 

Meteorologisten verbien tulosijaiset rakenteet Länsi-Siperian uralilaisissa kielissä 

Uralilaiset meteorologiset verbit muodostavat mielenkiintoisen suhteellisen vähän tutkitun ryhmän. 

Niistä on ilmestynyt vasta kaksi kohtalaisen laajaa vertailevaa tutkimusta (Bartens 1995, Salo 2011). 

Tämä tutkimus vertaa obinugrilaisten kielten meteorologisia translatiivisen tai latiivisen osanottajan 

sisältäviä ilmauksia niiden vastineisiin nenetsissä ja enetsissä. Kieliopillinen subjekti ei näissä 

ilmauksissa ole pakollinen, mikä on poikkeuksellista. 

Natiivin kielentutkijan Lyskovan (1990: 49) mukaan predikaatti muodostaa obinugrilaisten kielten 

lauseen ytimen. Ytimen ei välttämättä tarvitse olla verbaalinen; se voi olla myös nominaalinen. Sekä 

hantissa että mansissa on erityinen meteorologinen rakenne, joka koostuu verbistä ja sen 

nominaalisesta translatiivisesta argumentista. Tämä rakenne vaikuttaa obinugrilaiselta innovaatiolta 

(Bartens 1995: 53, 56). 

Pohjoishantissa rakenne on a-päätteinen latiivi + jiti ‘tulla jksk’, ja sitä käytetään vain säästä 

kerrottaessa tai ajan ilmauksissa (Čeremisina–Solovar 1990: 17). 

(1) Śi  murt  wot-a  ji-s. (Čeremisina–Solovar 1990: 17) 

 se määrä tuuli-lat tulla-pret.3sg 

 ‘Oli niin tuulista.’  

(2) Tŏrəm  melk-a  ji-s. (Čeremisina–Solovar 1990: 16) 

 taivas lämmin-lat tulla-pret.3sg 

 ‘Sää lämpeni / Sää muuttui lämpi[mäm]mäksi.’  

(3) Xătl-ew rŭwəŋ-a  ji-l. (Čeremisina–Solovar 1990: 19) 

 päivä-px.1pl kuuma-lat tulla-prees.3sg 

 ‘Tulee kuuma päivä / Päivästä tulee kuuma.’   

Sen itähantilaisen vastineen nomini on translatiivissa (-γ), esim. Surgutissa ittən-γə jəγ ‘tuli ilta’ 

(Csepregi 1998: 21). Pohjoisimmassa hantissa Obdorskin murteessa nomini on samassa sijassa (-

γi), kuten iśki-ji ji-s ‘tuli kylmä’. 

Mansista tunnetaan vastaava rakenne: pohjoismansin translatiivinen nomini (-ji̮γ, -i̮γ, -γ) + 

jēmtuŋkwe ‘tulla jksk’ (Bartens 1995: 57).  

(4) Turäp-iγ  jēmt-əs. (WW 684) 

 pilvinen-transl tulla-prees.3sg 

 ‘Pilvistyi.’ 

Seuraavat kaksi tundranenetsin esimerkkiä muistuttavat suuresti tätä obinugrilaisten kielten 

rakennetta. Niissä suffiksi -ŋe on liitetty nominivartaloon. Jotkut nimittävät sitä essiiviksi, vaikka 

pitävätkin sitä ennemmin johto-opillisena kategoriana kuin sijamuotona. Toiset taas pitävät sitä 

translatiivina. Historiallisesti kyse on vanhasta agglutinoituneesta ‘olla’-verbin gerundista.  

(5) Po narejŋe xaja. (NRS 287) 

 vuosi keväinen tulla.aor.3sg. 

 ‘Kevät on tullut.’   
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Metsäenetsissä essiivis-translatiivinen kaasus liittyy nomineihin, jolloin rakenne on resultatiivinen ja 

ilmaisee muutosta tilassa. Seuraavissa kahdessa esimerkissä verbi kańiš ‘mennä’ voidaan 

analysoida vain kopulaksi (Siegl 2013: 166). 

(6) d’eri-r  d’abu-uš   kańi (Siegl 2013: 166) 

 päivä-px.2sg pitkä-transl  mennä.3sg 

 ‘Päivä pitenee.’   

(7) otuᵭi-äs  kańi (Siegl 2013: 483) 

 syksy-transl mennä.3sg 

 ‘Tuli syksy.’   
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Mónica Sánchez-Torres 

Tampere University 

Turning a blind eye? Finns and Spaniards reading sexist and non-sexist forms in English,  

a comparative eye-tracking study 

The current study investigates how native speakers of Finnish, a genderless language, and Spanish, 

a language with grammatical gender, perceive and process sexist language and non-sexist language 

alternatives in English, a language with notional gender. The method chosen is eye-tracking meas-

urements. Studies using these measurements have given useful information on the mechanisms 

that underlie reading comprehension (Rayner, et al, 2009: 254). Thus, the eye-tracking study was 

expected to reveal how (non-)sexist language is processed in a second language. For this purpose, 

42 participants (22 Spanish and 20 Finnish) participated in the study. To control the participants’ 

proficiency in English, they were recruited from the English programmes taught at Tampere Univer-

sity (Finland) and Universidad de Alcalá (Spain). The test used for the analysis was the Multifactor 

ANOVA with gender and mother tongue as independent variables. Overall, the results indicate there 

were no differences in the way Finns and Spaniards processed sexist and non-sexist language in 

English. The statistical analysis did not yield any significant difference on gender either. The evi-

dence from this study suggests that sexist and non-sexist language is processed similarly regardless 

of the mother tongue and the gender of the reader.  
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Jenni Santaharjua, Olli Kuparinenb, Jaakko Peltonenb, Unni Leinob ja Liisa Mustanojab 

aHelsingin yliopisto, bTampereen yliopisto 

Helsingin puhekielen tutkiminen populaatiogenetiikan menetelmien avulla 

Kielen erilaistumisen tutkimuksessa on viime vuosikymmeninä ryhdytty hyödyntämään populaatio-

genetiikan lähestymistapoja, joiden avulla on mahdollista ryhmitellä puhujia ilman taustatietoja. Tä-

hänastiset tutkimukset ovat keskittyneet kieliin (esim. Reesink ym. 2009; Honkola ym. 2019) sekä 

murteisiin (Syrjänen ym. 2016), joissa ryhmät ovat jo selkeästi erilaistuneet toisistaan. Tässä tutki-

muksessa hyödynnämme populaatiogenetiikan lähestymistapaa tarkastelemalla selvästi lyhyempää 

aikaskaalaa – kaupungin puhekielen vaihtelua ja muutosta. Tavoitteenamme on selvittää, onko pu-

hekielestä mahdollista ryhmitellä populaatiogenetiikan menetelmien avulla ns. puhujapopulaatioita. 

Lisäksi vertailemme löydettyjä puhujapopulaatioita taustamuuttujien kuten haastattelun vuosikym-

menen tai informantin iän ja asuinpaikan suhteen. 

Aineistomme on peräisin Helsingin puhekielen pitkittäiskorpuksesta (Helpuhe 2014), joka sisältää 

199 haastattelua 1970-, 1990- ja 2010-luvuilta. Muodostamme bayesilaisen ryhmittelyn ja 34:n vaih-

televan kielenpiirteen avulla informanteista puhujapopulaatioita. Arvioimme hierarkisen AMOVA-

analyysin avulla, miten hyvin löydetyt puhujapopulaatiot ja toisaalta erilaiset taustamuuttujat selittä-

vät kielellistä vaihtelua. 

Puhujapopulaatiot selittävät kielellistä vaihtelua enemmän kuin taustamuuttujat. Taustamuuttujista 

parhaiten vaihtelua selittävät informantin ikä ja vuosikymmen. Osa löytämistämme puhujapopulaati-

oista sisältää eri ikäryhmän ja vuosikymmenen puhujia, mutta osa sisältää vain yhden ikäryhmän tai 

vuosikymmenen puhujia. Tulosten perusteella kielellinen monimuotoisuus on vähentynyt Helsingin 

puhekielessä 70-luvulta. Lopuksi pohdimme populaatiogenetiikan lähestymistavan hyödyntämistä 

puhekielen muutoksen tutkimisessa. 
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Henri Satokangas 

Helsingin yliopisto 

Vaeltavat käsitteet oppikirjoissa: esimerkkeinä kulttuuri, demokratia ja katsomus 

Pohdin esitelmässäni, millä menetelmillä niin sanottujen vaeltavien käsitteiden käyttöön päästään 

tekstintutkimuksen menetelmin käsiksi. Esitän kolmen tällaisen käsitteen analyysin käyttäen aineis-

tona peruskoulun oppikirjoja. 

Jotkin käsitteet ovat keskeisiä monille eri tieteenaloille ja esiintyvät lisäksi taajaan yleiskielessä. Täl-

laiset vaeltavat käsitteet (ks. Bal 2002) toimivat hyvin monenlaisen ymmärtämisen ja tietämisen vä-

lineinä ja kantavat merkityksiä käyttöympäristöstä toiseen. Etenkin isot käsitteet – isot siinä mielessä, 

että ne paketoivat kokonaisuuksiksi jotain olennaista ja tärkeäksi koettua inhimillisessä todellisuu-

dessa –, kuten kulttuuri, demokratia ja katsomus, kytkeytyvät vahvasti arvoihin, identiteetteihin ja 

yhteiskuntaan. Tällaisten käsitteiden käyttöön liittyy ohipuhumista ja väärinymmärrystä, kun puhu-

taan näennäisesti samoista mutta todellisuudessa eri ajatuskokonaisuuksista. Balin (2002) mukaan 

vaeltavia käsitteitä pitää tutkia, jotta niiden kautta voidaan hahmottaa tapojamme muodostaa tietoa 

ja käsitteellistää inhimillistä todellisuutta. 

Esitelmässäni tarkastelen, miten kulttuurin, demokratian ja katsomuksen käsitteitä määritellään ja 

millaisiin kehyksiin ne kiinnitetään. Pääaineistonani ovat perusopetuksen oppikirjat kuudesta eri ai-

neesta. Menetelminä käytän käsiteanalyysia sekä diskurssianalyysia, jolla selvitän käsitteistä puhu-

misen tapoja. Aineistona oppikirjallisuus on erityisen kiinnostava vaeltavien käsitteiden kohdalla, 

koska sen julkilausuttu pyrkimys on vaikuttaa kokonaisten sukupolvien arvoihin ja käsityksiin; tämän 

vaikuttamisen keinoja voidaan tarkastella kriittisen diskurssintutkimuksen menetelmin (Macgilcrist 

2018). Erittelen vaeltavien käsitteiden tarkastelun eri kohteita: fokusoidaanko sanastoon, sanojen 

tilanteisiin merkityksiin, käsitteisiin tiedollisina yksikköinä vai termeihin erikoisalan käsitteiden nimi-

tyksinä? Mikä oikeastaan vaeltaa? Usein itse asiassa sanat vaeltavat ja viittaavat eri käsitteisiin eri 

ympäristöissä sekä ovat enemmän tai vähemmän termimäisessä käytössä. Tällaisten mekanismien 

tunnistaminen on avainasemassa esimerkiksi ohipuhumisen purkamisessa.  

Oppikirja-aineistossa näkyy eri tapoja rakentaa käsitteitä. Kulttuurin käsite monesti määritellään laa-

jasti kaikeksi ihmisen aikaan saamaksi. Arkikielessä kulttuurilla viitataan usein taiteisiin, ja toisaalta 

kulttuureista puhutaan luonnollistuneina, ihmisryhmiä yhdistävinä ominaisuuksien kimppuina. De-

mokratian käsitettä lähestytään esimerkiksi tasa-arvon, dialogin ja sananvapauden kaltaisten ideoi-

den kautta, kuitenkin ensisijaisesti valtiomuotona. Katsomuksen käsitteeseen taas liittyy jännite laa-

jan ja suppean katsomuskäsityksen välillä sekä tavat käsitteellistää katsomuksellisuuden ulottuvuuk-

sia elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen käsitteiden avulla.  

Yhteisymmärrykseen voidaan päästä vain keskustelemalla merkityksistä ja tulkinnoista ja erittele-

mällä niitä. Isojen, vaeltavien käsitteiden käytön tarkka tekstianalyyttinen kartoitus on tällaiselle kes-

kustelulle vankka pohja. 
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Tanja Seppälä 

Jyväskylän yliopisto 

Suomen kieli ja kotoutumiskoulutus – osan aikaa koulutukseen osallistuneet 

Esitelmäaiheeni on maahanmuuttajien suomen kielen taito kotoutumiskoulutuksen päättövaiheessa. 

Tarkastelen tässä väitöskirjani osatutkimuksessa niitä opiskelijoita, jotka ovat osallistuneet koulutuk-

seen vain osan aikaa. Nämä opiskelijat ovat esimerkiksi toista kertaa kotoutumiskoulutuksessa.  

Kotoutumiskoulutus on työvoimapoliittista koulutusta, joka kestää noin vuoden. Sen aikana aikuiset 

maahanmuuttajat opiskelevat pääasiassa suomea tai ruotsia sekä viestintätaitoja. Lisäksi he opis-

kelevat yhteiskunta- ja työelämätietoa, suorittavat työssäoppimisjaksoja sekä saavat ohjausta jatko-

suunnitelmiin. Koulutuksen päätteeksi opiskelijat saavat todistuksen, jossa arvioidaan kielitaidon 

osa-alueet eurooppalaisen viitekehyksen kielitaitoasteikon perusteella. (Opetushallitus 2012.)   

Kotoutumiskoulutusta on kritisoitu muun muassa tehottomuudesta (ks. mm Valtiontalouden tarkas-

tusvirasto 2018; OECD 2018). Kielenoppiminen on kuitenkin yksilöllinen prosessi, johon liittyy muun 

muassa sekä kognitiivisia että sosiaalisia tekijöitä (Dufva, Aro & Suni, 2014). Kielitaito voi myös ke-

hittyä eri osa-alueilla eri tahtiin (Huhta ym., 2017). Osallistujien suomen kielen oppiminen kotoutu-

miskoulutuksessa onkin yksilöllistä, esimerkiksi kielitaitoprofiilit kotoutumiskoulutuksen päättyessä 

ovat monenlaisia. 

Aineisto on kerätty vuosina 2019 ja 2020 kuudesta kotoutumiskoulutusryhmästä pääkaupunkiseu-

dun ulkopuolelta. Se koostuu haastatteluista, Koulutusportti-järjestelmän rekisteritiedoista, todistuk-

sista ja kielinäytteistä. Analysoin aineistoa laadullisin menetelmin, ja keskityn tässä osatutkimuk-

sessa avainosallistujiin. Tavoite on selvittää osallistujien opiskelupolkuja ennen ja jälkeen kotoutu-

miskoulutuksen sekä kielenoppimista Suomessa suoritettujen koulutusten rekisteritietoja ja haastat-

teluja tarkastelemalla. Fokus on siinä, millainen kielitaito osallistujalla on kotoutumiskoulutuksen lo-

pussa.  

ELY-keskukset kilpailuttavat kotoutumiskoulutukset, ja niiden järjestäminen voi vaihdella maakunnit-

tain, tarjouspyyntökierroksittain sekä opetuksentarjoajan mukaan. Viime vuosina kotoutumiskoulu-

tukseen on kohdistunut muutospaineita, ja vuonna 2017 julkistettiinkin uudet järjestämismallit, joiden 

toivottiin mahdollistavan joustavammat koulutukset. Tulosten ja osallistujien taustoittamisen kautta 

tutkimus valottaa myös tämänhetkistä tilannetta: millaisia ovat nykyisten opiskelijoiden taustat ja mi-

ten koulutukset järjestetään. 
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Kaius Sinnemäki & Akira Takaki 

Helsingin yliopisto 

Elollisuuden vaikutus predikaatin lukukongruenssiin suomen murteissa 

Elollisuus vaikuttaa maailman kielissä useisiin kieliopillisiin ilmiöihin. Tätä ilmiötä kuvataan yleensä 

elollisuushierarkian avulla: ihminen > muu elollinen > eloton (Corbett 2010): esimerkiksi objektin si-

janmerkintä on typologisesti monissa kielissä sitä todennäköisempää, mitä korkeammalla elollisuus-

hierarkiassa objektin tarkoite on (Aissen 2003). Elollisuushierarkiaa voidaan kuvata eri tarkkuusas-

teilla (Sorlin & Gardelle 2018): toisinaan sukulaiset erotetaan muista ihmisistä ja kotieläimet muista 

elollisista. Ei ole kuitenkaan selvää, missä määrin tällaisille hienovaraisemmille hierarkioille löytyy 

tukea kielistä. 

Tässä tutkimuksessa tavoitteemme on selvittää, missä määrin elollisuushierarkialle ja myös sen hie-

novaraisemmalle versiolle löytyy tukea verbin lukukongruenssin vaihtelusta suomen murteissa. 

Yleiskielessä verbi kongruoi luvussa subjektin kanssa pakollisesti (lapsi syö vs. lapset syövät), mutta 

murteissa ja puhekielessä verbi esiintyy usein yksikkömuodossa monikollisen subjektin kanssa (lap-

set syö; esim. Karlsson 1966). Tarkastelemme, millä tavalla predikaatin lukukongruenssi riippuu mo-

nikkomuotoisen substantiivisubjektin elollisuudesta. Aineistomme tulee Lauseopin arkiston murre-

korpuksesta (Turun yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos, & Kotimaisten kielten keskus 1985) ja 

sisältää lähes kaikki lauseet, joissa esiintyy monikollinen substantiivisubjekti (noin 2500 esiintymää). 

Jaamme tarkoitteet elollisuuden mukaan neljään pääluokkaan, jotka jaamme vielä melko hienova-

raisesti 13 alaluokkaan: ihminen:sukulainen > ihminen:muu > elollinen:henkiolento > elollinen:koti-

eläin > elollinen:villieläin > elollinen:muu > eloton:diskreetti > eloton:ruumiinosa > eloton:massa > 

eloton:paikka > abstrakti:tapahtuma > abstrakti:aika > abstrakti:muu. Hypoteesimme mukaan mitä 

korkeammalla monikollisen substantiivisubjektin tarkoite on hierarkiassa, sitä todennäköisemmin 

verbi esiintyy monikkomuodossa. Joidenkin elottomien ja abstraktien tarkoitteiden osalta luokitte-

lussa on häilyvyyttä, koska on epäselvää, miten ne tulisi luokitella. 

Tulokset vastaavat hypoteesiamme elollisuushierarkian noudattamisesta. Neliportaista hierarkiaa 

käytettäessä verbin monikkokongruenssin suhteellinen osuus on sitä korkeampi, mitä ylempänä hie-

rarkiassa substantiivisubjektin tarkoite on: ihminen (37 %) > elollinen (23 %) > eloton (14 %) > abst-

rakti (9 %). Alaluokkien osalta esiintyy enemmän variaatiota, mutta siitä huolimatta monikkokong-

ruenssin määrä lisääntyy monotonisesti elollisuushierarkian mukaan (p = 0.002; Mann-Kendall tren-

ditesti). Tulokset antavat selvää tukea sille, että verbin monikkokongruenssi riippuu substantiivisub-

jektin elollisuudesta suomen murteissa noudatellen melko tarkasti elollisuushierarkiaa. 

Viitteet 

Aissen, Judith 2003. Differential object marking: Iconicity vs. economy. Natural Language and Lin-

guistic Theory 21(3): 435–483. 

Corbett, Greville 2010. Features. Cambridge: Cambridge University Press.  

Karlsson, Göran 1966: Eräitä tilastollisia tietoja subjektin ja predikaatin numeruskongruenssista suo-

men murteissa. Sananjalka 8: 2–23. 

Sandrine Sorlin & Laure Gardelle 2018. Anthropocentrism, egocentrism and the notion of Animacy 

Hierarchy. International Journal of Language and Culture 5(2): 133-162. 

Turun yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos, & Kotimaisten kielten keskus 1985. Lauseopin ar-

kiston murrekorpuksen Helsinki-Korp-versio [tekstikorpus]. Kielipankki. Saatavilla 

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016040702. 

  

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016040702


KIELITIETEEN PÄIVÄT 2021 | ANNUAL CONFERENCE ON LINGUISTICS 2021 

  123 

Valtteri Skantsi*, Veronika Laippala, Liina Repo & Saara Hellström 

Turun yliopisto, *Oulun yliopisto 

Mitä suomenkielinen internet sisältää? Tekstien rekisteriluokittelu ja  

automaattinen tunnistaminen internetistä 

Internet on muovannut perinteisiä painetun median tekstejä (esim. mainokset, arvostelut) aivan uu-

denlaiseen muotoon ja johtanut myös täysin uusien tekstien syntyyn (esim. keskustelupalstat, blo-

git). Näitä tekstiluokkia kutsutaan rekistereiksi, ja ne voidaan määritellä tilanteeseen sidotuiksi 

kielenkäyttötavoiksi (Biber 1988). Tässä esitelmässä tarkastellaan lähemmin nimenomaan suo-

menkielisessä verkossa käytettäviä rekistereitä ja esitellään FinCORE-korpus, joka on yli 7 miljoo-

nan saneen kokoinen, suomenkielisten internet-rekistereiden kokoelma, johon rekisterit on merkitty 

käsin. 

Esitys pohjautuu Emil Aaltosen Säätiön rahoittamaan hankkeeseen Uutinen, mielipide vai jotain 

muuta? Erilaiset tekstit ja niiden automaattinen tunnistus monikielisestä internetistä. Hankkeessa 

kohtaavat kielitiede, kieliteknologia sekä koneoppiminen. Se tähtää verkossa käytettyjen rekisterien 

kielellisten ominaispiirteiden analysointiin sekä rekisterien automaattiseen tunnistamiseen koneelli-

sesti kootuissa, miljardeja sanoja kattavissa internet-aineistoissa. Hanke keskittyy erityisesti suo-

menkielisen Finnish Internet Parsebankin (Luotolahti et al. 2015) tarkasteluun ja luokitteluun. 

Millaisia ominaispiirteitä esimerkiksi vaikuttamaan pyrkivillä blogiteksteillä on? Miten ne eroavat ai-

noastaan tiedon välittämiseen tähtäävistä teksteistä? Verkkorekistereiden ominaispiirteiden määrit-

tämisessä ja automaattisessa tunnistamisessa hyödynnetään ohjattua koneoppimista. FinCOREn 

käsin tehtyjen merkintöjen pohjalta koneoppimismenetelmä kehittää mallin, jonka avulla uusia teks-

tejä luokitellaan. Näin saadaan rekisteritiedot koko Finnish Internet Parsebank                                    -

kokoelmalle. 

Erottamalla esimerkiksi mielipiteitä sisältävät kolumnit ja neutraaliin viestintään tähtäävät uutisartik-

kelit toisistaan parannetaan internet-aineistojen käytettävyyttä ja paljastetaan samalla tärkeitä tietoja 

verkon sisäisestä kielenkäytöstä. Tavallisesti tutkimusaineistoissa on totuttu näkemään ainoastaan 

osa internetissä esiintyvistä rekistereistä, mutta tässä hankkeessa tarkastelun kohteena on koko 

verkon sisältö. Tätä varten sovellamme alun perin englannille tehtyä hierarkkista rekisteriluokittelua, 

joka sisältää 9 ylärekisteriä ja 32 alarekisteriä (Biber, Egbert & Davies 2015). Yhdeksän pääluokkaa 

ovat narratiiviset tekstit, mielipidetekstit, informatiiviset tekstit, interaktiiviset keskustelut, ohjeet, in-

formatiiviset suostuttelut, lyriikat, puhutut tekstit sekä muut tekstit. Esimerkiksi viimeisimpänä mai-

nittu saa ainoaksi alaluokakseen konekäännetyt tekstit, kun taas vaikkapa narratiivisiin teksteihin 

luetaan uutisraportit/uutisblogit, urheiluraportit, henkilökohtaiset blogit, historialliset artikkelit, mat-

kablogit, yhteisölliset blogit sekä verkkoartikkelit. 
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Anna Sundqvist 

Helsingin yliopisto 

Murteet Youtubessa 

Esitelmässäni käsittelen murteen roolia neljän suomalaisen Youtube-sisällöntuottajan 

videoilla. Murteen puhumisella on ilmeinen yhteys koettuun aitouteen, ja kielellisellä 

aitouden vaikutelmalla on ilmeinen kaupallinen ulottuvuus. Kielellä luotu symbolinen 

lisäarvo on keskeinen kielellisen tuotteistamisen muoto (Heller 2010: 102, 104–105). 

Murteen onkin todettu esimerkiksi rakentavan räppärien paikallista aitoutta (Westinen 2014) 

ja herättävän positiivisia mielleyhtymiä urheilijoista (Juntunen 2018). 

Kielen kaupallinen arvo kietoutuukin yksilön persoonan ja identiteetin kaupallistamiseen 

mediassa. Uusissa medioissa tuottajan ja kuluttajan välinen kuilu on kaventunut tai jopa 

hämärtynyt: useilla alustoilla käyttäjät itse toimivat sekä mediasisällön tuottajina että 

kuluttajina, ja osallistuvat sisällön ympärille rakentuvaan keskusteluun molemmissa 

rooleissa. Näissä ns. sosiaalisissa medioissa yksittäisen ihmisen julkisuuskuva, henkilöbrändi, 

on keskeisessä osassa sisällöntuotantoa. Riittävästi näkyvyyttä saaneet henkilöt voivat hyötyä 

erottuvuudestaan myös rahallisesti, vaikuttajamarkkinoinnin kautta. Kaupallisissa yhteistöissä 

vaikuttajan aitoutta pidetään ensisijaisen tärkeänä mainonnan onnistumiselle (esim. Alanne 

2014: 72–73). 

Aineistoni koostuu Sita Salmisen, Hermannin, Hesaäijän ja Pahalapsen videoista (yht. 22 kpl) 

kommentteineen. Tubettajat Pahalasta lukuun ottamatta asuvat nykyään Helsingissä, mutta 

ovat kotoisin eri puolilta Suomea, peräpohjolaiselta, kaakkoiselta, lounaiselta ja savolaiselta 

murrealueelta. Tarkastelen videoilla esiintyvää kielen tilanteista ja metaforista vaihtelua, 

kotomurteen roolia tubettajan henkilöbrändin muodostamisessa sekä murteisiin liittyviä 

diskursseja. Pohdin, miten tubettajien puheen variaatio vertautuu käsitykseemme 

murrepiirteiden nykylevikistä sekä miten variaation vuorovaikutukselliset merkitykset 

näyttäytyvät aineistossa, jossa yleisö on puhumishetkellä kuvitteellinen ja paikallisesti 

sitoutumaton. 

Murre on olennainen osa tutkittujen julkisuuskuvaa, ja kullekin tubettajalle ominaisia 

murrepiirteitä esiintyy heidän puheessaan huomattavankin systemaattisesti. Aineistossa 

esiintyvää variaatiota voidaan monilta osin jäsennellä aiemmassa tutkimuksessa kuvattuja 

koodinvaihdon funktioiden, kuten moodin, roolin tai toiminnan vaihdosten (mm. Lappalainen 

2004), kautta. Sisällöntuotannon ja sosiaalisen verkostomainonnan kehikossa näille 

funktioille hahmottuu kuitenkin erityisiä kaupallisuutta palvelevia motiiveja. Murretta 

käytetään esimerkiksi osana paikallisen aitouden performointia, sisältöä varten luotujen 

hahmojen erottamiseksi ja huumorin keinona. 

Tubettajat esiintyvät myös murteiden kokemusasiantuntijoina: murretiedosta ammennetaan 

sisällöllisesti esimerkiksi omaa murretta esittelevillä videoilla. Nekin tubettajat, Sita 

Salminen ja Hermanni, jotka ovat opiskelleet suomen kieltä yliopistossa, lähestyvät aihetta 

ensisijaisesti omien kokemustensa kautta. 

Esitelmä pohjautuu tekeillä olevalle pro gradulleni. 
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Jenny Tarvainen 

Jyväskylän yliopisto 

Stigmat alueellisen segregaation mekanismeina 

Korpusavusteinen diskurssintutkimus 

Tutkin väitöskirjassani alueellisia stigmoja koneoppimisen, korpusavusteisen diskurssintutkimuksen 

(CADS, ks. Partington ym. 2013) ja paikkatietomenetelmien (GIS) keinoin: 1. Kuinka alueellisia stig-

moja voidaan tarkastella koneoppimisen avulla? 2. Kuinka alueelliset stigmat rakentuvat kielessä? 

3. Kuinka alueelliset stigmat kytkeytyvät sosio-spatiaaliseen segregaatioon? Selvitän, miten stigmat 

rakentuvat kielenkäytössä, millaisia ne ovat ja kuinka ne ovat yhteydessä segregaatioon.  

Alue stigmatisoituu, kun sitä syrjitään ja leimataan mm. sosioekonomisen tai etnisen kokoonpanon 

perusteella (Musterd ym. 2008; Wacquant 1993; 2008). Kielteiset uskomukset alueesta voivat luoda 

alueen kehitystä hankaloittavan stigman (ks. Wacquant 2008), jolla tarkoitan tässä työssä alueen 

negatiivista “mainetta”, eli kielteisiä diskursseja. Määrittelen diskurssit Fairclough’n (2003) kriittisen 

diskurssintutkimuksen perinteen mukaisesti kielenkäytöksi, joka ilmentää käyttäjänsä maailmanku-

vaa, ideologiaa ja yhteiskunnan valtasuhteita sekä rakentaa niitä edelleen. Diskursseja analysoin 

Helsingin kaupunginosien semanttisista prosodioista ja primingeista (ks. Jantunen 2009: 359). 

Stigmatisoituminen voi johtaa sosio-spatiaaliseen segregaatioon, joka tarkoittaa vahvaa sosioeko-

nomista ja etnistä eriytymistä asuinalueiden välillä. Asuinalueiden välisen eriytymisen ja sen muka-

naan tuomien ongelmien, kuten pahoinvoinnin keskittymisen ja palveluiden epätasaisen jakautumi-

sen, on osoitettu aiheuttavan sekä sosiaalisia että taloudellisia kustannuksia kaupungeille (OECD 

2018, Musterd ym. 2017). Ilmiön ehkäiseminen lisää tasa-arvoa ja hyvinvointia (THL 2020). Tämän 

tutkimuksen tuottaman tiedon avulla kaupunkisuunnittelussa voidaan tunnistaa segregaatiokehityk-

sen kannalta ongelmallisia alueita sekä siihen johtavia mekanismeja. Tämä mahdollistaa alueen ke-

hittämisen inklusiivisempaan suuntaan. Kielitieteen ulkopuolella tutkimustulokseni kiinnostavat eri-

tyisesti maantieteen, sosiologian ja valtio-opin aloja. 

Vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen analysoimalla Suomi24-korpusaineistossa (Aller Me-

dia Oy 2014) esiintyvien kaupunginosien kontekstit sentimenttitanalyysiyökalulla (TurkuNLP), joka 

luokittelee nämä kontekstit positiivisiksi tai negatiivisiksi. Sitten tarkastelen neuroverkkokielimallilla, 

millaisia merkitykseltään samankaltaisia sanaryhmiä konteksteissa esiintyy. Tämä osa väitöskirjas-

tani on menetelmällisesti kunnianhimoinen koneoppimisen ja korpusavusteisen diskurssintutkimuk-

sen yhdistämisen vuoksi. Toiseen kysymykseen vastaan kieltä laadullisesti tarkastelemalla, millaisia 

diskursseja edellä mainituissa merkitysryhmissä ilmenee, miten nämä diskurssit rakentuvat ja millai-

sia stigmoja kaupunginosiin liittyy. Tämä on merkittävää segregaatiotutkimuksen kannalta, sillä tuo-

tan tärkeää empiiristä tietoa stigmatisaation ja segregaation syntymekanismeista. Vastataan kol-

manteen tutkimuskysymykseen aiempia tutkimustuloksia materiaaliseen todellisuuteen kytkien. Yh-

distän stigmadiskurssit paikkatietomenetelmillä ruututietokantaan (Tilastokeskus 2021), joka sisäl-

tää alueellista sosioekonomista dataa. Tämä tutkimuksen vaihe tarkentaa stigmatisoitumisen ja seg-

regaation välistä yhteyttä. 
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Heli Tissari 

Helsingin yliopisto 

”Suurimmat nostalgiapommit”: Metaforista suomalaisten vaalimissa pelimusiikkimuistoissa 

Olen mukana tutkimusprojektissa ”Pelimusiikkiin kiinnittyneet maailmat: Digitaalisten pelien kokemi-

nen ja merkitykset vaalittujen pelimusiikkimuistojen kautta”. Projektin puitteissa olemme keränneet 

suomalaisten kuvauksia heidän vaalimistaan pelimusiikkimuistoista. Kuvauksia tuli yhteensä 184. 

144 kirjoittajaa kertoi olevansa miehiä, 33 naisia, 5 muita – ja 2 kirjoittajaa halusi pitää sukupuolensa 

omana tietonaan. Kirjoittajat kuvaavat paljon sekä tekemisiään (pelin ostaminen, pelaaminen jne.) 

että sitä, mitä pelissä ja musiikissa tapahtuu ja miten he ovat tuottaneet vastaavaa musiikkia esimer-

kiksi soittamalla pianoa tai laulamalla kuorossa. Kielitieteellisestä näkökulmasta mainitsemisen ar-

voisia ovat onomatopoeettiset ilmaisut, jotka sinällään kuvaavat, miltä musiikki kuulostaa (tiidii diidii).  

Tässä esitelmässä kerron käsitemetaforista, joilla kyseisessä aineistossa kuvataan pelimusiikkia ja 

joita siinä on paljon. Esitelmäni jakaantuu karkeasti ottaen neljään osaan. Ensinnäkin käsittelen mu-

siikin personifikaatiota eli tapauksia, joissa musiikki nähdään ihmisen kaltaisena toimijana. Aineisto 

sisältää myös rajatapauksia, joissa musiikki on elävä olento, mutta ei välttämättä ihminen. Musiikki 

voidaan ymmärtää myös eläinmetaforien kautta. Toiseksi käsittelen musiikin hahmottamista jonkin-

laisena aineena, objektina, kappaleena tai esineenä. Se voi olla esimerkiksi imuri, kuljetusväline, 

pommi tai ruokaa. Sitten käsittelen tapauksia, joissa musiikin kerrotaan olevan ikään kuin ihmisen 

sisällä, usein mielessä, mutta myös esimerkiksi sydämessä. Lopuksi puhun vielä siitä, miten musiikki 

voidaan nähdä osana kokonaisuutta. Kirjoittaja saattaa esimerkiksi niputtaa tunteensa ja lempimu-

siikkinsa yhteen. Toisaalta hän saattaa vaikkapa pohdiskella identiteettiään ja määrittää sen niin, 

että pelimusiikki on sen osa. Käytettävissäni olevan ajan puitteissa pohdin esitelmässäni myös niitä 

ongelmia, jotka liittyvät metaforien systemaattiseen nimeämiseen. 
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Emilia Tuuri & Anneli Pajunen 

Tampereen yliopisto 

Tapahtumatyyppien variaatio liikkeen kielennöksissä 

Liiketapahtumien kielentämisessä on havaittu kieltenvälisiä eroja siinä, miten tapahtumia segmen-

toidaan eli jäsennetään kielelliseksi ilmaisuksi (esim. Bohnemeyer ym. 2007). Esitelmässämme täy-

dennämme kieltenvälisiä näkökulmia analysoimalla variaatiota yksittäiskielen liiketapahtuma-aineis-

ton sisällä. Tarkastelemme, millaisia eroja tapahtumasegmentaatiossa on yksilöiden välillä sekä ti-

lanteittain. 

Suomenkielinen aineisto on kerätty 50 aikuisnatiivilta Trajectoire-elisitaatiotyökalulla (Ishibashi ym. 

2006), jonka 74 videota sekä niillä kerätyt n. 3700 kielennöstä olemme luokitelleet tapahtumatyyp-

peihin muun muassa sen mukaan, onko liike esitetty ja ilmaistu rajattuna vai jatkuvana (Nainen pois-

tuu luolasta portaita pitkin vs. Nainen nousee portaita), yksinkertaisena vai monivaiheisena (Nai-

nen kävelee puun luota vs. Nainen seisoo puun juurella ja lähtee kävelemään). Kielennösten tapah-

tumatyyppi vastaa vaihtelevasti videon tapahtumatyyppiä, ja variaatioon liittyy niin eroja kielentämi-

sen tarkkuudessa ja tulkinnoissa kuin käytetyissä syntaktisissa rakenteissakin. 

Videoista valtaosa kuvaa inhimillisen muuttujan paikanmuutosta suhteessa erilaisiin taustoihin. Näi-

den translokaatiotilanteiden lisäksi vertailukohtina on staattisia tilanteita (esim. mies lukee kirjaa) 

sekä elottoman objektin liikuttamista (esim. nainen potkaisee palloa). 

Esitelmämme yhdistää tapahtumasegmentaation analyysin suomen liikkeen leksikalisoinnista ha-

vaittuihin erityispiirteisiin. Tapahtumasegmentaatiolla (event segmentation) tarkoitetaan mekanis-

meja, joilla aivot jäsentävät aistihavaintojen virran mielekkäiksi osiksi, tapahtumiksi (esim. Zacks 

2020). Ihminen jäsentää havaitsemaansa pelkkien fysikaalisten muutosten sijaan mielekkäiksi 

teoiksi ja intentioiksi (Richmond ym. 2017). Segmentointiin liittyy siis abstrahointia, joka luonnollisesti 

kytkeytyy muiden kognitiivisten prosessien ohella keskeisesti kieleen.  
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Marjut Vehkanen & Sari Pesonen 

Helsingin yliopisto, Tukholman yliopisto 

Kielet ja kulttuurit kontaktissa oppikirjassa Finskan. Lättare än du tror (2019) 

Tarkastelemme oppikirjamme Finskan.Lättare än du tror (2019) sisältöä näkökulmasta, missä lähtö-

kieli ruotsi ja kohdekieli suomi näyttäytyvät erilaisina ja toisinaan myös samanlaisina toimintakulttuu-

reina. Oppikirjan ensimmäisen painoksen ilmestyessä vuonna 2001 suomi oli saanut kansallisen 

vähemmistökielen aseman Ruotsissa, ja oppikirjan 6.-7. uusitussa painoksessa vuodelta 2019 hei-

jastuu kahden vuosikymmenen aikana kehittynyt tietoisuus siitä, millainen konteksti ympäröi suo-

menoppijoita Ruotsissa ja millaiset tekijät voivat vaikuttaa suomen kielen oppimiseen. Oppikirjan 

muutokset heijastavat myös perintökielten (perintökieli eli heritage language viittaa tässä vähemmis-

töasemassa olevien kielten oppimiseen) tutkimuksen kehitystä ja kysymyksiä siitä, miten perintökie-

len oppiminen eroaa vieraan kielen ja toisen kielen oppimisesta sekä mitä haasteita se asettaa ope-

tukselle. Kysymyksemme oppikirjan ensimmäisen painoksen tekovaiheessa asetettuihin kysymyk-

siin ovat ajan kuluessa saaneet osittain uusia vastauksia. Tällaisia kysymyksiä ovat olleet esimer-

kiksi, miten tänä päivänä onnistumme kirjan sisällön avulla herättämään aikuisopiskelijoiden mielen-

kiinnon kohdekieltä kohtaa ja miten autamme opiskelijaa yhä rohkeammin kommunikoimaan ja te-

kemään sisällöstä havaintoja. Pohdittavana on ollut myös se, miten suomen kielen rakennetta ja 

kielioppia tulisi nyt mielekkäästi opettaa aikuisopiskelijoille Ruotsissa niin, että opiskelun mielenkiinto 

säilyy. Ennen kaikkea olemme etsineet uusia vastauksia siihen, miten tekstien sisällöissä on Suo-

men kulttuuria hyvä tarjota, jotta Suomen maantuntemuksen keskeiset seikat ovat mukana samalla 

kuitenkin niin, että opiskelijoiden kielen opiskelun ajattelumaailman monimuotoisuus tavoitetaan. 
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Anu Viljanmaa 

Tampereen yliopisto 

Kun kulttuurit eivät kohtaa – Asioimistulkkien kokemuksia ja  

ratkaisuja kontaktin rajapinnalla 

Asioimistulkit toimivat kielten ja kulttuurien kontaktin rajapinnassa, kulttuurienvälisen viestinnän yti-

messä. Asioimistulkin tehtävänä on mahdollistaa viestintä eri kieltä puhuvien välillä, jotka voivat 

edustaa myös keskenään eri kulttuureja. Asioimistulkit kohtaavat työssään tilanteita, joissa puhujien 

kulttuuri- ja kokemustaustat eivät kohtaa. Puhujien kokemusmaailmojen erilaisuus voi olla havaitta-

vissa keskustelun etenemisen pysähtymisenä tai myös vain tulkin aistimana eri asioista puhumi-

sena.  

Esitelmässä tarkastellaan tulkkien narratiivien pohjalta tulkkien tekemiä ratkaisuja tilanteissa, joissa 

puhuja ei huomioi tai osaa huomioida kuulijan erilaista kulttuuritaustaa. Tulkkien ratkaisumalleja pei-

lataan tulkin ammattisäännöstön kuvaukseen tulkin toiminnasta. Asioimistulkin ammattisäännöstön 

(2021) kohdan 6 mukaan tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulu-

matonta. Tulkin tehtävä on ammattisäännöstön mukaan välittää kielelliset ja kulttuurisidonnaiset ei-

kielelliset viestit mahdollisimman kattavasti ja sisällöllisesti muuttumattomina toiselle kielelle pysy-

tellen samalla itse puolueettomana ja ottamatta itse kantaa käsiteltäviin asioihin. Tulkin vastuu raja-

taan ammattisäännöstössä pitkälti ”vain” kääntämiseen.  

Samanaikaisesti monet asioimistulkit kokevat kuitenkin olevansa ennen kaikkea viestinnän mahdol-

listajia ja jopa viestinnän edesauttajia. Käsityksiin sisältyy epäsuorasti tulkin kokema tarve selvittää 

tarvittaessa puhujien välisiä väärinkäsityksiä, jotka voivat johtua kulttuurieroista. Samalla tulkki saat-

taa kokea aktiivisen ja omatoimisen keskusteluun puuttumisen toiminnaksi, joka on ristiriidassa am-

mattisäännöstön kuvaaman tulkkikäsityksen kanssa eikä siten ole sallittua. Tulkin sisäinen käsitys 

omasta tehtävästään näkyy tulkin tekemissä käytännön ratkaisuissa kulttuurisissa törmäystilan-

teissa. Tulkit ratkaisevat havaitsemiaan törmäyksiä eri tavoin pyrkien kukin omalla tavallaan tasa-

painottelemaan ammattisäännöstön asettamien reunaehtojen ja sisäisen viestinnän mahdollistajan 

identiteetin asettamien odotusten välillä.  

Tutkimuksen aineisto koostuu 22 asioimistulkin tallennetuista ja sanatarkasti litteroiduista yksilö-

haastatteluista, joissa Suomessa toimivat tulkit kuvaavat työtään ja työskentelyään tulkkina. Aineisto 

on alun perin koottu tutkijan väitöstutkimusta varten. Nyt esiteltävää tutkimusta varten aineisto on 

analysoitu uudelleen sisältölähtöisesti kiinnittäen huomiota tulkkien erilaisiin toimintamalleihin tilan-

teissa, joissa tulkki havaitsee puhujien välisen väärinkäsityksen tai sen syntymisen vaaran. Ratkai-

sumallit on luokiteltu tulkin toiminnan mukaan.  

Lähteet 
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Susanna Virtanen 

Helsingin yliopisto 

Pohjoismansin konstituenttijärjestys – korpuspohjainen templaattianalyysi 

Mansi kuuluu uralilaisen kielikunnan obinugrilaiseen haaraan. Kyseessä on vakavasti uhanalainen 

kieli, jota puhutaan Länsi-Siperiassa. Pohjoisella päämurteella on edelleen noin 1000 puhujaa; muut 

päämurteet ovat hiipuneet. Pohjoismansin konstituenttijärjestystä on käsitelty tutkimuskirjallisuu-

dessa, mutta tyhjentävää kuvausta ei ole tähän mennessä tehty. Tähän puutteeseen pyrin vastaa-

maan 2010-luvun sanomalehtikieltä käsittelevällä syntaktis-pragmaattisella templaattianalyysillä. 

Mansin on aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan perussanajärjestykseltään SOV-kieli. Lisäksi 

mansissa esiintyy informaatiorakenteeseen perustuvaa vaihtelua eri syntaktisten rakenteiden välillä. 

Tässä tutkimuksessa selvitän, liittyykö informaatiorakenteen ilmaisuun myös sanajärjestyksen vaih-

telua. 

Analyysini perustuu laajaan korpustutkimukseen: aineisto on kerätty ajankohtaisista sanomalehtiar-

tikkeleista. Tuloksena esitän 9+1 sarakkeen mallin (sarakkeet 1–9 sekä niiden edellä lisäsarake 0), 

jossa templaatin numeroidut sarakkeet täytetään syntaktisilla tai pragmaattisilla funktioilla. Analyy-

sini mahdollistaa yhtäaikaisen työskentelyn syntaksin ja pragmatiikan tasoilla, mikä on aiheen katta-

van käsittelyn kannalta oleellista. Tulokseni ovat hyvin yhteneviä Rombandeevan (1979, 1984) aiem-

pien havaintojen kanssa, mutta oma analyysini on moniulotteisempi ja laajempi ja perustuu vakaa-

seen korpustyöskentelyyn. 

Analyysini keskeiset tulokset ovat: 

1. Samaa templaattia voidaan soveltaa sekä aktiivi- että passiivilauseisiin. 

2. Konstituenttien järjestykseen vaikuttavat sekä syntaktiset että pragmaattiset tekijät. 

3. Predikaattiverbi tai nominipredikatiivi asettuu aina lauseen loppuun (sarake 9). 

4. Subjektin sijoitus vaihtelee kahden kiinteän sarakkeen välillä: lauseenalkuinen (1) ja kaksi 

saraketta ennen predikaattia (7): vaihteluun on pragmaattinen syy. 

5. Ajan, paikan ja tavan adverbiaalit sijoittuvat subjektin jälkeisiin sarakkeisiin järjestyksessä 

aika (2) – paikka (3) – tapa (4). Ns. kehysadverbiaali (scene-setting adverbial) aiheuttaa 

subjektin siirtymisen paikalle 7. Temporaalinen kehysadverbiaali voi myös asettua sub-

jektin edelle (sarake 0) subjektin jäädessä sarakkeeseen 1. 

6. Suorat ja epäsuorat objektit sekä suuntaa ilmaisevat adverbiaalit sijoittuvat keskenään 

samoihin sarakkeisiin: muut sarakkeeseen 6 ja pragmaattisen fokuksen asemassa olevat 

sarakkeeseen 8. 

7. Fokus-sarake on välittömästi ennen verbiä (8): fokaalisin elementti asettuu siihen syntak-

tisesta funktiostaan riippumatta. Sarakkeeseen 8 sijoittuvat lähes poikkeuksetta myös 

kieltopartikkelit, agenttiadverbiaalit ja verbien infinitiivimuodot. 

 

  



KIELITIETEEN PÄIVÄT 2021 | ANNUAL CONFERENCE ON LINGUISTICS 2021 

  133 

Elina Vitikka 

Helsingin yliopisto 

Kieltoilmausten vuorovaikutuksellisia tehtäviä tutkijan kirjoittamassa  

populaarissa tietokirjassa 

Esityksessäni tarkastelen ja havainnollistan aineistoesimerkein, millaisia vuorovaikutuksellisia teh-

täviä kieltoverbistä ja pääverbistä koostuvat kieltolauseet (esim. se ei riitä koko ihmiskunnalle) saa-

vat tutkimuspohjaisessa populaarissa tietokirjassa. Aineistona on hyönteistutkija Lena Huldénin teos 

Minikarjaa – Hyönteiset ruokana (Like 2015). Lähestyn populaaria tietotekstiä kirjoitettuna vuorovai-

kutuksena ja kieltoilmauksia siitä näkökulmasta, minkälaisia tehtäviä ne saavat tekstiin kirjoittuvan 

tekijän ja lukijan välisessä vuorovaikutuksessa (ks. Virtanen, Rahtu & Shore 2018). 

Kielellisen kiellon funktioita on tarkasteltu monenlaisissa suomenkielisissä puhutuissa ja kirjoite-

tuissa aineistoissa (esim. Tuppurainen 1991, Silvennoinen 2019) ja fokusoidummin esimerkiksi teks-

tilajin näkökulmasta (esim. Virtanen 2007). Tutkijan kirjoittama populaari tietokirja tarjoaa kieltolau-

seen tarkasteluun mielenkiintoisen aineiston: Oletuksena on, että kirjan tekijällä on aiheesta enem-

män tietoa kuin lukijalla. Tekijän tavoitteena on paitsi tarjota tutkimusaiheestaan yleistajuista tietoa, 

usein myös vakuuttaa lukija tiedon hyödyllisyydestä. Tekijän tiedollinen auktoriteettiasema ei kuiten-

kaan takaa lukijan vastaanottavaista asennoitumista tietoon tai luottamusta tekijään – tutkijoiden 

asiantuntijuutta haastetaan ajoittain äänekkäästi (ks. Väliverronen 2016).  

Kieltolause on kielellinen resurssi, jolla tekijä voi varautua ja vastata lukijalle mahdollisesti herääviin 

reaktioihin ja vasta-argumentteihin. Kieltolause samanaikaisesti tuo esiin näkökannan ja kiistää sen 

tarjoten tekijän oman näkökannan ensisijaisena – ja siten kaventaa lukijan dialogista tilaa (Martin & 

White 2005). Toisaalta kielto voi kertoa tekijällä olevista odotuksista ja toiveista ja niiden toteutumat-

tomuudesta (esim. Pagano 1994) ja ilmaista siten, miten asioiden tekijän mielestä tulisi olla. Kielto-

lauseet voivat osallistua myös eri entiteettien välisten ominaisuuksien vertailuun (esim. Virtanen 

2007) ja siten jäsentää tietoa ja rakentaa kuvaa maailmasta. 

Esitys perustuu artikkeliin, joka on osa väitöskirjatutkimustani. Väitöskirjassa tarkastelen kirjoitetun 

vuorovaikutuksen keinoja sekä tekijän asiantuntijaidentiteetin rakentumista tutkijoiden kirjoittamissa 

populaareissa tietoteksteissä. 
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Kukka-Maaria Wessman 

Turun yliopisto 

Kielelliset konstruktiot internetmeemeinä 

Kielelliset innovaatiot leviävät internetissä huimaa vauhtia. Viikonloppu on parhautta, En muista, 

koska kalja, meni tunteisiin ja muut muoti-ilmaukset ovat vakiintuneet osaksi vapaamuotoista vies-

tintää sosiaalisessa mediassa. Internetyhteisöjen kielelliset konventiot voivat eriytyä niin voimak-

kaasti yleiskielestä, että ne eivät ole ymmärrettäviä ilman oppimista (Milner 2012).  Muoti-ilmaukset 

herättävätkin keskustelua, ja sosiaalisen median kielelliset innovaatiot voivat ärsyttää yhteisöihin 

kuulumattomia (ks. esim. Wessman 2015; Polso 2018).  

Esitelmässäni lähestyn internetin suomenkielisiä muoti-ilmauksia kielellisinä konstruktioina ja inter-

netmeemeinä. Konstruktio on vakiintunut muodon ja merkityksen yhteenliittymä (Kay–Fillmore 1999; 

Leino 2003; Goldberg 2006). Internetmeemi ymmärretään usein arkikielessä kuvan ja tekstin yhdis-

telmäksi, mutta myös esimerkiksi lausahdukset ja videot voivat olla internetmeemejä (Milner 2012; 

Shifman 2014). Internetmeemit kokeilevat kielen rajoja ja leikittelevät kielen rakenteilla. Suomenkie-

lisiä internetmeemejä on tutkittu vähän (ks. kuitenkin Sinnemaa 2015; Wessman 2015; Pilke 2016), 

mutta internetmeemit vakiintuvat yhä tiiviimmäksi osaksi kielenkäyttöä niin internetissä kuin sen ul-

kopuolellakin. Esitelmässäni osoitan aineistoesimerkkien kautta, että internetmeemin määrittävä 

piirre ei ole muoto vaan internetlähtöisyys. Vastaan seuraaviin kysymyksiin: 

1) Millaisia ovat suomenkieliset sosiaalisessa mediassa käytettävät muoti-ilmaukset? 

2) Miten niitä voidaan kuvata konstruktioina?  

3) Miten niitä voidaan kuvata internetmeemeinä? 

Tutkimani konstruktiot on poimittu noin 150 suomenkielistä Facebook-keskustelua kattavasta aineis-

tosta. Facebook on edustava tutkimuskohde, koska sitä käyttävät kaikenikäiset suomalaiset (DNA 

2020). Monet eivät välttämättä edes ymmärrä käyttävänsä Facebookissa internetmeemejä, kun he 

toistavat muilta yhteisön jäseniltä oppimiaan muoti-ilmauksia.  

Yksi tällainen internetmeemi on X on parhautta, joka on levinnyt verkossa jo vuodesta 2010 (Polso 

2017). -(U)Us-nominaalijohdos esiintyy standardikielestä poikkeavasti esimerkiksi ilmauksessa Ke-

säloma on parhautta. Konstruktio on laajentunut myös muihin positiivisiin adjektiiveihin: Tää bändi 

on mahtavuutta. Tavallisesti (U)Us-ominaisuudennimi ei esiinny kopulan kanssa partitiivissa, ja il-

mauksia voidaankin pitää uutena internetlähtöisenä konstruktiona X on Y(U)Utta, jonka skeema on 

esitetty Kuviossa 1. Ominaisuudennimijohdin tekee adjektiivin kuvaamasta ominaisuudesta käsit-

teen. Esimerkiksi pienuus tarkoittaa ’sitä, että on pieni’. (VISK § 175.) X on Y(U)Utta -konstruktion 

merkitykseksi hahmottuu ’X on todella Y’. Positiivisuus on osa konstruktion merkitystä, ja konstruk-

tion funktio on nimenomaan osoittaa innostusta, kiintymystä ja fanitusta.   

 

 

 

 

Kuvio 1. X on Y(U)Utta -konstruktio. 
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Mari Wiklund & Anne Riippa 

Helsingin yliopisto 

Kysymyslauseiden prosodiasta suomea äidinkielenään puhuvien ranskan kielen oppijoiden 

puheessa 

Esitelmä kohdistuu kysymyslauseiden prosodiaan suomea äidinkielenään puhuvien ranskan kielen 

oppijoiden puheessa. Aineisto koostuu äänitteistä, joissa 15 suomea äidinkielenään puhuvaa aloit-

televaa kielenoppijaa (suullisen kielitaidon taso A1-A2) ja viisi syntyperäistä ranskan kielen puhujaa 

lukee ääneen otteen kaunokirjallisesta dialogista. Dialogi on peräisin Samuel Beckettin (1952) näy-

telmästä En attendant Godot (suom. ”Huomenna hän tulee”). Aineisto analysoitiin Praat-puheana-

lyysiohjelmaa (Boersma & Weenink 2021) sekä Prosogram-työkalua (Mertens 2004) käyttäen. Into-

naation muutosten muodot analysoitiin Santiagon ja Delais-Roussarien (2015) esittämän mallin mu-

kaisesti siten, että muutostyyppejä oli neljä: laskeva, tasainen, nouseva ja vahvasti nouseva into-

naation muutos. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sekä suomea äidinkielenään puhuvat kielenoppijat että synty-

peräiset ranskan puhujat tuottavat tyypillisesti intonaation nousun (joko nousevan tai vahvasti nou-

sevan intonaation) vaihtoehtokysymysten eli polaaristen kysymysten (questions totales) lopussa. 

Hakukysymysten (questions partielles) osalta tulokset ovat vaihtelevampia: useimmiten kielenoppi-

jat tuottavat intonaation nousun myös hakukysymysten lopussa, kun taas syntyperäiset puhujat tuot-

tavat yleensä hakukysymykset joko laskevalla tai tasaisella loppuintonaatiolla. Nousujen suuruuk-

sissa ei ollut keskimäärin juurikaan eroa kielenoppijoiden ja syntyperäisten puhujien välillä. 

Koska nousevalla intonaatiolla ei ole vakiintunutta kysyvää tehtävää suomessa, tutkimus antaa lisä-

näyttöä siitä, että kaikkia vieraiden kielten puhujien puheessa esiintyviä syntyperäisistä puhujista 

poikkeavia prosodisia piirteitä ei voida selittää äidinkielen ja kohdekielen välisellä interferenssillä. 

Kielenoppijioden kielellisellä epävarmuudella on aiemmin todettu olevan yhteys intonaation nousu-

jen yleisyyteen (Horgue 2010; Santiago & Delais-Roussarie 2015). Nousevan loppuintonaation ylei-

syys kielenoppijoiden puheessa liittyy todennäköisesti myös siihen, että nousevan intonaation tuot-

tamista kysymysten lopussa korostetaan vahvasti ranska vieraana kielenä -opetuksessa. Sen sijaan 

opetuksessa ei avata riittävästi nousevan intonaation muita mahdollisia tehtäviä, joilla on suora yh-

teys puhujan asenteiden ja affektien ilmaisuun. Tutkimus kehittelee ajatusta siitä, miten prosodia-

harjoitukset voisivat olla keskeinen osa vieraan kielen opetusta ja parantaa samalla nuorten tunne-

taitoja: kykyä asettua toisen asemaan, tunnistaa ja ymmärtää toisen tunteita. Nykytutkimuksen mu-

kaan juuri oikean tunnesävyn tavoittaminen parantaa myös vieraan kielen intonaatiota (Delais-Rous-

sarie ym. 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


