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MITEN KIELENTUTKIJA ANALYSOI
YHTEISKUNTAA?
Pirkko Nuolijärvi
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

The article discusses the role of linguists in analysing society. The main purpose
is to generally investigate which kind of possibilities a linguist and linguistic
methods have in the investigation of social life. Various methods are discussed:
how to use sociolinguistic variation analysis, interactional analysis, and ethnographic knowledge in describing the social context at many levels. The empirical example used in the article represents the public sphere, a television debate.
The main conclusion is that a linguist has several methods for investigating
society. However, the basic task is to do linguistic analysis. In other words: ‘a
linguistic turn’ is needed in linguistics to achieve a better understanding of
society.
Keywords: language community, sociolinguistics, interaction analysis, ethnography

Otsikko on vaativa ja voi tuntua suuruudenhullulta. Siksi on tarpeen
ensin aidata se kenttä, jolla liikun, ja esittää ne lähtökohdat, joiden
pohjalta tätä kysymystä tarkastelen. Artikkeli jakautuu kahteen
osaan: ensimmäistä voi luonnehtia ideologiseksi, toista empiiriseksi
ja hyvinkin konkreettiseksi ja lokaaliseksi näkökulmaksi aiheeseen.
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1 YHTEISKUNNAN ANALYYSI JA KIELI
1.1 MUUTOS JA PYSYVYYS – ERILAISUUS
JA SAMANKALTAISUUS
Kielentutkijan tehtävä on tutkia kieltä. Jos kielentutkija ei sitä tee,
sopii kysyä, kuka sen tekee. Kielentutkijan koulutus ei ole yhteiskuntatieteilijän koulutus, joten kielentutkija ei voi ruveta esiintymään
yhteiskuntatieteilijänä, koska ei ole saanut siihen koulutusta. Tämä
lähtökohta on vahvasti suutari pysyköön lestissään -lähtökohta, joka
saattaa kammoksuttaa avoimin mielin tutkimusyhteisössä liikkuvaa
tutkijaa (vrt. Lehtosen artikkeli tässä kirjassa).
Tämä näkemys ei kuitenkaan sisällä vaatimusta siitä, että kielentutkijan pitäisi ryhtyä ahdaskatseiseksi ja sulkea silmät yhteiskunnalta. Koska kieltä käytetään erilaisissa sosiokulttuurisissa konteksteissa, ei kielentutkija voi jättää kielen yhteisöllistä ja kontekstisidoksista
luonnetta huomiotta. Se, että eri kielentutkimuksen alueet ottavat
tämän seikan huomioon eri tavoin, on toinen kysymys. Kaikki kielentutkijat eivät siis suhtaudu – eikä ole tarpeenkaan suhtautua –
kielen ja yhteiskunnan suhteeseen samalla tavoin, mutta koko tutkijayhteisön velvollisuus kielen yhteisöllisen luonteen analyysi kyllä
on. Tässä on se yhteiskunnallisuus, jossa kielentutkija menetelmineen voi liikkua kuin kotonaan. Yhteiskunta makrotason struktuurina, järjestelmänä, voi olla kielentutkijalle hieman liian komea käsite
ja siten meidän tavoittamattomissamme, mutta yhteisöt eivät ole. Jos
yhteisön ja yhteiskunnan väliin voi panna yhtäläisyysmerkin, on
helpompi puhua tästä asiasta. Lähtökohtana siis on, että kielentutkijan menetelmin voi analysoida kielen yhteiskunnallista ja yhteisöllistä tehtävää.
On eräitä termejä, jotka ovat sekä ideologisesti että metodisesti
tärkeitä, kun kielentutkija rakentaa analyysissaan yhteiskuntasuhdettaan. Näihin termeihin kuuluvat ainakin käsiteparit
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•
•

muutos ja suhtautuminen muutokseen vs. pysyvyys,
erojen ja erottelujen problematiikka ja samankaltaisuus.

Näiden käsitteiden avulla kielentutkija voi tehdä näkyväksi kielen
elämää ja analyysillaan saada esiin myös yhteiskunnallisesti relevanttia tietoa. Kumpaakin paria tarvitaan analyysissa kaiken aikaa. Toisaalta muutos- ja eroretoriikan kanssa pitää olla varovainen, ettei
tulisi löytäneeksi eroa ja muutosta siellä, missä sitä ei ole. Yhteiskunnassa on paljon pysyviä elementtejä ja eroja haettaessa jäävät samuudet helposti huomiotta.
1.2 TEEMAN VALINTA
Suomen työnantajien keskusliiton toimitusjohtaja Johannes Koroma
totesi Tampereella humanistisen tiedekunnan 30-vuotisjuhlasymposiumissa vuonna 1994, että ”humanismin ja humanistien tulisi
auttaa elinkeinoelämää määrittelemään mikä tekee ihmisen onnelliseksi”. En ole varma, onko kielentutkijan tehtävä elinkeinoelämän
palveleminen sinänsä, mutta yhteisön ja yksilön kannalta on tärkeää
tietää, mitä kaikkea kielellä tehdään, mihin kaikkeen sitä käytetään ja
millä tavoin ihminen voi terävämmin analysoida omaa kieliyhteisöään, olla varmempi kielessään ja toiminnassaan. Jos esimerkiksi
viisas yritysjohtaja antaa tutkia yhteisönsä kielenkäyttöä, voi analyysi
lopulta auttaa näkemään työyhteisön yhteisöllistä rakennetta ja johtaa
kenties suurempaan onneen. Juuri näkyväksi tekeminen on kaiken
tutkimuksen olennainen tehtävä, eikä kielentutkimus ole tässä poikkeus.
Tieteellisen tutkimuksen yksi perustehtäviä on kyseenalaistaa
argumentoiden ja esittäen uusia näkökulmia ja kysymyksiä vastattavaksi. Kysymys vapaudesta ja vastuusta on kuitenkin tässäkin yhteydessä olennainen. Tieteen vapauden nimissä voi tietenkin tutkia
mitä vain, mikä tuntuu tutkijasta kiinnostavalta, mutta tieteen vapauteen kuuluu myös vastuu siitä, mitä tutkitaan, millaisia kysymyksiä esitetään ja kenelle ne esitetään. Kielentutkijankin on siten pakko
miettiä tutkimuksen relevanssia monista näkökulmista ja ottaa huo-
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mioon se, mikä yhteisöllisesti kulloinkin on tärkeä valaisun kohde.
Tämä huomioon ottaminen on eri asia kuin konkreettisen yhteiskunnallisen hyödyn näkökulma. Toisaalta voi sanoa, että mikä tahansa
näkökulma voi tuottaa yhteiskunnallisesti tai kieliyhteisöllisesti
relevanttia tietoa, eikä tutkimuksen valmistuessa aina edes tiedetä,
miten relevantti se voi olla pitkällä aikavälillä. Hyvinkin strukturalistinen ote kieleen voi tuottaa sosiaalisen tiedon kannalta tärkeää ainesta ja sosiolingvistisesti suuntautunut tutkimus ymmärtää esimerkiksi
kognitiivisia tekijöitä (Cameron 1996: 36–52). Voi myös sanoa, että
esimerkiksi sosiolingvistinen näkökulma ja metodi eivät sinänsä
takaa sitä, että tutkimuksella saataisiin yhteiskunnallisesti relevanttia
tietoa. Voimme rauhassa rakennella taulukoita ja piirrellä pylväitä ja
ympyröitä, eikä yhteiskunta kostu siitä mitään. Mitkään kielentutkimuksen alaryhmät ja luokittelut eivät siis tee toista kielitieteilijää
yhteiskunnallisemmaksi kuin toista. Kysymys on usein vain siitä, että
tietyllä empirian tasolla liikuttaessa on helpompi saada näkyviin
kielen yhteys ihmisten arkeen, ja siten tulokset ovat ikään kuin yhteiskunnallisesti merkittävämpiä kuin teoreettisemman tutkimuksen
tulokset. Tulosten käyttöä kieliyhteisössä eli tutkimustiedon näkymistä tiedeyhteisön ulkopuolella voidaan tietenkin pitää jonkinlaisena vaikuttavuusindeksinä, mutta näkyvyys ei aina ole sama asia kuin
tutkimuksen relevanssi.
Jos yhteiskunta on kielentutkijalle konkreettisesti relevantti ja
tutkimusteemoja ohjaava asia, hän etsii teemoja, joiden avulla voi
näyttää enemmän juuri siitä yhteisöstä, jossa elää ja työtään tekee.
Tarkoitukseni ei ole tässä kaupitella sopivia tutkimusteemoja, mutta
kielentutkijayhteisön tulisi miettiä hyvin tietoisesti sitä, mikä on
relevanttia yksilölle jossain tietyssä yhteisössä ja sitä kautta koko
tälle yhteisölle. Jos ajatellaan vaikkapa Suomen oloja, on yhteiskunnan kannalta relevanttia ei vain täällä puhuttavien kielten tutkiminen,
vaan myös niiden suhde toisiinsa. Siten esimerkiksi nykysuomalaisen
kieliyhteisön ja yhteiskunnan toiminnan kannalta relevantteja aiheita
ovat esimerkiksi eri äidinkielten asema tässä yhteisössä: se, mitä
niistä konkreettisesti opitaan koulussa ja kotona ja mikä on niiden
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suhde täällä puhuttaviin valtakieliin. (Vrt. Latomaan artikkeli tässä
kirjassa.) Tutkimusteemojen valinnalla ohjaillaan paljon muutakin,
esimerkiksi käsitystä kielen asemasta tai oikeudesta kieleen, eikä
siten ole samantekevää, mitä tutkimme.
Anssi Peräkylä, Kari Eskola ja Marja-Leena Sorjonen kirjoittavat lääkärin ja potilaan vuorovaikutustilannetta tarkastellessaan, että
”lääkärin työkalut ovat puhe, puukko ja pilleri” eli vuorovaikutus,
kirurginen tietämys ja farmakologinen hoito. Puheella käsitellään
myös puukkoa ja pilleriä, joten tärkein niistä on puhe. (Peräkylä,
Eskola & Sorjonen 2001: 7–9). Tässä on yksi esimerkki niistä tilanteista, joiden vuorovaikutusta ja kielenkäyttöä analysoimalla saadaan
esille tietoa sekä monia yksilöitä koskettavista asioista että yhteisöllisesti relevanteista tilanteista ja instituutioissa vallitsevasta säännöstöstä ja normistosta.

2 ERILAISIA NÄKÖKULMIA KIELEEN
JA YHTEISKUNTAAN
Monista näkökulmista tehdyt tutkimukset osoittavat, että mikään ei
ole niin pysyvää kuin kielellinen ja kulttuurinen diversiteetti eli
eriytyminen, monimuotoisuus. Tätä monimuotoisuutta on voitu
tarkastella ainakin neljänlaisesta näkökulmasta (Rampton 2001:
261–265, ks. Nuolijärvi 2001).
Ensiksikin suhtautumistavan perustana voi olla eräänlainen
puuteteoria, jolloin kielellinen monimuotoisuus nähdään puutteena
tai vajavuutena. Näkökulma kieleen ja kulttuuriin on tällöin kaanonin, standardin näkökulma. Tältä perustalta ponnistava näkemys
korostaa objektiivisuutta, neutraaliutta ja informatiivisuutta. Pohjalla
on näkemys siitä, että me olemme parempia kuin he ja heidät tulee
sopeuttaa meidän sääntöihimme. Kaanoniin kuuluu, että muilta –
toisin kuin meiltä – puuttuu esimerkiksi tietoa siitä, miten käyttää
kieltä. Kulttuuristen ja kielellisten erojen korostaminen ja nimenomaan niiden arvottaminen perustuu näkemykseen siitä, että on
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joitakin, jotka tietävät paremmin, miten ja mihin sopeuttaa muita.
Tällä teoreettisella näkemyksellä on vahvat yhteiskunnalliset juuret.
Toinen näkökulma on monimuotoisuuden näkeminen erilaisuutena. Kielellinen kulttuuri nähdään arvojen, uskomuksien ja tapojen
yhdistelmänä. Tällöin korostetaan monikulttuurisuutta ja toisten,
meihin kuulumattomien, oikeutta autonomiaan ja koskemattomuuteen. Esimerkiksi kielimuotoja tai kieliä ei voi arvottaa eikä vertailla,
ne eivät yksinkertaisesti ole vertailtavissa akselilla hyvä – parempi –
paras. Tällainen lähtökohta merkitsee hyvin toisenlaista suhdetta
kieleen ja yhteiskuntaan kuin ensimmäinen.
Kolmanneksi kieltä voi tarkastella sosioekonomisten suhteiden
heijastimena. Tällöin pohjalla on näkemys siitä, että ihminen itse ja
muut yksilöt ovat osa suurempaa järjestelmää ja että poliittiset ja
taloudelliset rakenteet vaikuttavat ratkaisevasti kieleen. Valta ja
vallan läsnäolo on tässä näkökulmassa keskeinen. Yhteiskunta on
jossain määrin kielen ulkopuolella ja antaa sille puitteet. Tässä kohden voi nähdä linkin sekä sosiolingvistisen variaationanalyysin kysymyksenasetteluihin että marxilaiseen yhteiskuntanäkemykseen.
Neljänneksi kaikki edellä mainitut ilmiöt, vajavuudet, erot ja
ylivalta, voidaan nähdä prosesseina ja vuorovaikutuksena. Kieltä ja
puhujan ääntä tarkastellaan sekä maailmanlaajuisissa että kansallisissa diskursseissa. Todellisuus on läsnä sekä institutionaalisina diskursseina että arjen vuorovaikutuksellisena toimintana.
Kielenkäyttäjät ja -tutkijat eivät välttämättä edusta puhtaasti
mitään näistä näkökulmista, vaan kunkin näkökulma kieleen perustuu
useampiin lähtökohtiin. Jonkinlaista historiallista kehitystä on ollut
havaittavissa puuteteoriasta kohti prosessien perustalta lähtevää
näkökulmaa, mutta yksioikoisesti kielentutkimus ei loksahda näihin
luokituksiin. Kielentutkijat ovat olleet ja ovat aikansa lapsia ja sillä
tavoin yhteiskuntiensa synnyttämiä toimijoita ja niissä vaikuttavien
ajatussuuntausten kantajia. Toisaalta eri lähtökohdat elävät jossain
muodossa kaikkina aikoina. Se mikä suhde meillä on kohteeseemme
kieleen, vaikuttaa myös siihen, mitä saamme selville kieliyhteisöstä.
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Aikani lapsena näen niin kielen kuin yhteiskunnallisenkin toiminnan prosesseina. Tämä ei merkitse sitä, että hylkisin rakenteita,
makrotason analyysia. Kun kielentutkimus liikkuu mikrotasolla, sen
analyysin avulla pääsee lähelle makrotason problematiikkaa ellei
suorastaan siihen itseensä, ilman että väittäisi tutkivansa makrotason
rakenteita. Kielen ja yhteiskunnan analyysin suhteessa on oikeastaan
kysymys kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen suhteesta, tapaustutkimuksen suhteuttamisesta suurta joukkoa koskeviin yleistyksiin. Suoraviivaisia yleistyksiä ei kuitenkaan voi tehdä.
Kielentutkijaa voi verrata kelloseppään, joka luupin avulla tarkastelee varsin monimutkaista rakennetta ja siten suurentaa jotain
näkyväksi. Näkyväksi tekeminen on olennaista itse ns. yhteiskuntaanalyysien kannalta, ja tätä näkyväksi tekemistä harjoittavat kaikki
kielen parissa työskentelevät, eivät vähiten kirjailijat, kuten seuraavassa esimerkissä Kari Hotakainen, joka kirjassaan Näytän hyvältä
ilman paitaa (2001: 71) kuvaa kielenkäyttöään muuttanutta poikaa.
Esimerkki olkoon pohjustuksena myöhemmälle, toisenlaisissa yhteyksissä toimivien kielenpuhujien analyysille.
Rupesin sellaseks, josta ei tiedä. Aikasemmin olin käyttäytyny sillai
kun nuoren odotetaan käyttäytyvän. Et vittuu joka väliin ja viilee suhtautuminen kuumiin kysymyksiin. Siistin kieltä ja otin joka jutun asiallisesti ja
tosissaan. Se toimi. Ja hämäs. -Esimerkki.
Faija kysy: ”Mitä te aiotte siellä Laten mökillä duunata?”
(Vastaus entisessä elämässä: ”Vittuuks se sua liikuttaa?”)
Nyt: ”Aiomme juoda hieman keskiolutta, kuunnella sydämen rytmihäiriöistä vaikutteensa saanutta teknomusiikkia ja kenties paritella samanikäisten ja samanmielisten tyttöjen kanssa.”
Faija oli ihan et mikä taajuus.

Esimerkki ei selittelyä kaipaa. Kirjailija vain osoittaa tiiviissä muodossa sosiaalisen todellisuuden rajat, säännöt ja normit.
Seuraavassa käsittelen yhden esimerkin avulla sitä, miten kielentutkija voi raottaa yhteiskunnan verhoa ja mitä seikkoja kielen moniulotteisuudesta tämä raottaminen voi tuoda esiin. Yritän havainnollistaa sitä, miten eri tavoin ja eri näkökulmista samaa puhuttua ai-
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neistoa voi lähestyä. Tarkastelen yhtä lyhyttä suomenkielistä keskustelunkatkelmaa eri metodein: variaationanalyysin keinoin, vuorovaikutuksen kannalta ja etnografista tietoa hyväksi käyttäen (vrt. Nuolijärvi & Tiittula 2000b: 31–44). Aineisto on peräisin presidentinvaalikeskustelusta vuodelta 2000 (vrt. Nuolijärvi & Tiittula 2000a). Lyhyen katkelman avulla asiaa voi luonnollisesti käsitellä vain näytteenomaisesti. Pienikin näyte voi kuitenkin avata mahdollisuuksia
kuvata yhteiskuntaa, tässä kohden institutionaalista vuorottelua ja
politiikan ilmipanoa, kielen analyysin avulla.
Ensiksi käsittelen valittua esimerkkiä puhekielen analyysin ja
perinteisen variaationtutkimuksen näkökulmasta. Kysymys kuuluu
tällöin, mitä kielimuodon samuudet tai erot kertovat yhteiskunnallisesta todellisuudesta ja millaisia päätelmiä näitä analysoimalla voidaan tehdä. Toiseksi tarkastelen näytettä vuorovaikutuksena, keskusteluna, keskustelunanalyysin näkökulmasta, jolloin institutionaalisuuden näkökulma on vahvasti esillä. Kolmanneksi pohdin näytteen
avulla etnografisen näkökulman mahdollisuuksia. Viimeksi mainitun
avulla yritän suunnata huomion aineiston erityisehtoihin, jotka osin
näkyvät itse dokumentoidusta katkelmasta, osin käyvät ilmi koko
ohjelmasta ja joiden lähteille pääsee suomalaista yhteiskuntaa ja itse
tutkimustilannetta koskevan tiedon kautta. Analyysin taustalla on siis
tutkijantieto yhteiskunnasta ja toisaalta se tieto, jonka lokaalinen
tilanne suo, tässä tapauksessa julkinen foorumi, televisiokeskustelu.

3 KERROKSINEN VARIAATIO,
KERROKSINEN KIELI
Vaihtelua ja muutosta on tutkittu erityisesti sosiolingvistisesti orientoituneen variaationanalyysin ja kielisosiologian piirissä. Tällöin on
tarkasteltu sitä, mikä suhde kunkin alueellisen ryhmän tai sosiaaliryhmän kielimuodolla on yhteisön standardikieleen ja mikä on
idiolektien asema ja luonne tässä kokonaisuudessa. Kaupunkineistuneissa yhteisöissä tämän näkökulman avulla on ollut mahdollista
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saada tietoa konkreettisista, lyhyelläkin aikavälillä tapahtuneista
kielen muutoksista.
Keskeisin tarkastelun kohde sosiolingvistisessä tutkimuksessa
on ollut variaatio muuttuvassa kieliyhteisössä (ks. esim. Chambers
1995, Coupland & Jaworski 1997 ja niissä mainittu kirjallisuus).
Variaationanalyysin avulla voi etsiä vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä on variaatio ja mitä se kertoo kielestä? Mitkä
ovat relevantit sosiaaliset tekijät, jotka kantavat kielellistä variaatiota? Miten ajallinen, alueellinen ja sosiaalinen variaatio liittyvät
toisiinsa? Keskeisiä kysymyksiä ovat myös: Mitkä ovat kielen muutoksen syyt ja mekanismit? Miksi jotkut piirteet säilyvät, toiset katoavat? Miksi jokin muutos on kieliyhteisössä mahdollinen? Kaikki
aineistot voivat siten kertoa jotain koko kieliyhteisössä tapahtuvista
muutoksista, vaikka tutkimuskysymysten painotukset voivat olla
hyvinkin erilaisia. (Ks. myös Nuolijärvi 2000.) Koko ajan liikutaan
siis yhteiskunnallisten ehtojen asettamassa kontekstissa, vaikka
kielensisäinen on yksi osa muutosta, eikä yksittäisille piirteille tietenkään löydy suoraviivaista yhteiskunnallista selitystä.
Kielentutkija liikkuu kieleen keskittyessäänkin useammassa
todellisuudessa. Yksilön puhuttua kieltä analysoitaessa on kuitenkin
otettava huomioon se, että haastatteluun osallistuvalla yksilöllä on
oma kielellinen historiansa. Silti yksilön puhe voi olla esimerkkinä
meneillään olevista muutoksista ja vallalla olevista puhutun kielen
yhteisöllisistä normeista, koska yksilö ei elä irrallaan erillisessä
saarekkeessaan.
Juuri normiston elämää tarkastelen valitsemani esimerkin avulla.
Niin ikään on syytä miettiä sitä, mikä oikeastaan on kielimuodon eli
varieteetin käsite.
Esimerkki 1.
(T = toimittaja, EA = Esko Aho, TH = Tarja Halonen)
1
2
3
4

T:

entä: kun määrittelitte nämä teille tärkeät alueet ja
ja vahvat alueet (.) josta haluatte jäädä mieleen nin
uskallatteko sanoa mitkä ovat teidän heikot alueenne.
(.)
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

TH: kyl mä uskallan sanoa sen että et et sisäpolitiikasta
nin mä osaan niinku tämän hyvinvointiyhteiskunnan (.)
puolen y- paremmin paremmin niinkun tämän
palvelurakenteen tulonsiirrot ja muut ja mä uskoisin
että mä mielelläni kuuntelen pääministeriä ja
talousoppineita sen suhteen että millä tavalla sitte
taloudellisen tuloksen saamisen suhteen nin miten
yritystoimintaa voidaan edelleen vahvistaa ja saada se
sit näihin kehyksiin missä otetaan ihminen ja
ympäristö mukaan et mä uskoisin että pääministerin ei
tarvitsisi pelätä sitä ettenkö tukisi hallitusta
näissä ja ois ois tässä mielessä osaava mutta en
varmasti nin millään tavalla riskeeraisi heidän
talouspoliittista linjaansa esimerkiksi Emun tai
jonkun muun suuntaan.
T: Esko Aho.
EA: £mä ottasin aivan hirveän riskin jos mä kolme päivää
ennen vaaleja ryhdyn erittelemään huonoja pualiani.£
T: ottakaa se riski. heh
EA: £kyllä mun kai se täytyy tehdä.£ (.) tuota (.) kyllä
kai se on se että: (.) että presidentin merkittävin
vallankäytön muoto on se sanankäytön taito ja
osaaminen ja ja semmonen kosketus ihmisten (.) niinkun
arkipäivään. ja ehkä meidän kaikkien mutta myönnän
että erityisesti oma ongelmani on se että kun on
pitkään ollut mukana ja kaikenlaista nähnyt nin nin
ehkä se tuntuma siihen ihmisen arkipäivään siihen
miten tavallinen yksityinen ihminen kaikki asiat näkee
(.) ni sen löytäminen on minulle tuottanut aina
vaikeuksia ja ja presidentin kuitenkin pitäis se
pystyä tekemään, eikä pitäs pelätä mennä ihmisiä
lähelle, (.) niitä jotka ovat syrjäytyneet tai jääneet
työttömiksi tai tai muuten heikompaan asemaan vaan
vaan menemällä lähelle näitä ihmisiä löytämällä
kosketuksen näiden ihmisten kanssa presidentti voi
tulla myös vahvaksi presidentiksi.
(Presidentti 2000, TV1 3.2.2000)

Nopea vilkaisu puhujien kielimuotoon osoittaa monia nykyvariaation
kannalta olennaisia seikkoja. Mainitsen tässä niistä vain kaksi ilmeisintä. Ensimmäinen piirre on monen kielimuodon läsnäolo samassa puheessa. Puhujan varieteetti rakentuu kerroksittain eri maailmoihin kuuluvista kielimuodoista: lapsuuden kielestä, laajemmin
ympäristössä tunnetuista puhekielen muodoista ja kaikkialla vaikuttavasta kirjakielestä. Toiseksi, vaikka variaatiota ei voi useinkaan
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selittää suoraan lähikontekstin perusteella, ilmeistä on kuitenkin, että
tietyt topiikit luovat maaperän tietyille sananvalinnoille ja esimerkiksi standardikieleen kuuluvat sanat tarjoavat maaperän myös standardin mukaisille äänne- ja muotopiirteille. Variaatio voi tietenkin olla
myös sattumanvaraista, eikä helppoja syitä vaihteluilmiöille voi aina
osoittaa. Yksilöiden väliset erot ovat ilmeiset. Muodollinen muuttajan puhe (EA) ja helsinkiläissyntyisen puhekieli (TH) paljastavat
kielellistä taustaa, mutta kertovat myös jotain suhteesta itse tilanteeseen, puhujien suhteesta politiikkaan ammattina ja politiikan retoriikkaan.
Mitä yhteiskunnasta saa selville osallistujien kielimuotoa tarkastelemalla? Osallistujien ulkoiset muuttujat ovat sukupuolta lukuun
ottamatta pitkälti samanlaiset, kieli erilainen. Halonen on selvästi
puhekielisempi kuin Aho, ja tämä puhekielisyys näkyy monella
tasolla, ei niinkään fonologisella tai morfologisella tasolla. Vaikka
siinäkin on selvä ero, ero syntyy varsinaisesti siitä, miten ehdokkaat
Aho ja Halonen käsittelevät heiltä kysyttyä asiaa. Halonen vastaa
asetettuun kysymykseen hyvin arkiseen tapaan, vaikka asiat sinänsä
ovat abstrakteja. Jos Halosen vuoron (r. 5–19) asettaa tuttujen arkikeskustelujen rinnalle, siitä löytää helposti samoja piirteitä. Voi
helposti kuvitella tilanteen, jossa vastataan Halosen tapaan: ”no mä
voin sit kysyy siltä jos mä en itse tiedä”.
Se mitä kielentutkija voi analyysillaan tehdä, on osoittaa sosiologisten muuttujien heiveröisyys, kyseenalaistaa ne. Nykyaineistojen
tarkastelulla voi päästä ainakin kahden kysymyksen äärelle. Ensimmäinen on kysymys kieliyhteisön kielimuotojen nykypiirteistä: kielimuoto rakentuu kaiken sen kirjallisen ja suullisen tekstin varaan, joka
asianomaisen elämässä on. Näin on epäilemättä ollut aina, mutta nyt
erilaiset vaikutteet näkyvät hyvin konkreettisesti ja paljaasti kaikkien
kielenkäytössä. Samaan aikaan siis yksilön puheessa ilmenevät kirjallissävytteinen standardikieli, oma murre, kontaktit muiden murteiden puhujiin. Varianttien valinta on osittain kuitenkin myös sidoksissa aihepiiriin ja siten implisiittisesti säädeltyä. Oma vaikutuksensa on
sitten itse tilanteella.
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Toinen keskeinen kysymys, joka seuraa ensimmäisestä, koskee
sosiolingvististä käsitteistöä. Kun tarkastellaan edellä käsitellyn
kaltaisia näytteitä, pääsee hyvin näkyviin koko varieteettikäsitteen
ongelmallisuus. Aiheellisesti voi kysyä, mikä on yksilön tai ryhmän
varieteetti ja onko se kuvattavissa. Helpoin vastaus on se, että varieteetti on liikkuva ja monikerroksinen eikä se ankkuroidu aikaan
eikä paikkaan. Toinen vastaus on se, että varieteetti ankkuroituu
paikkaan, mutta yksilöllä on useita kielellisiä paikkoja eivätkä ne
kaikin osin ole maantieteellisesti määriteltävissä. Kielimuodot etsivät
tyypillisyytensä muualta, muista fyysisistä ja henkisistä kieliympäristöistä. Aholla ja Halosella näyttäisi olevan erilaisia tilanteita kielimuotonsa taustana ja käyttövoimana.
Yksilön varieteetti on siten monien virtausten keskellä, eivätkä
yhteiskunnan tai elinolojen ilmeisimmät muutokset välttämättä selitä
kaikkia yksilön kielellisiä valintoja. On myös sellaista vaihtelua, jota
ei ole helppo selittää. Variaatio nousee yksittäisistä piirteistä, mutta
ne ovat häilyvärajaisia. Se nousee tavasta asettua vastaajaksi, asiaan
suhtautumisesta ja sen kielelliseen muotoon saattamisesta. Voi sanoa,
että kielellisillä valinnoillaan Aho ja Halonen näyttävät oman poliittisen kulttuurinsa piirteet, arjen ja juhlan, sisälläolon ja ulkopuolisuuden. Siten yhteisön varieteetit ja ryhmät eivät asetu sisäkkäin, vaan
limittäin, eikä varieteettien erotettavien piirteiden avulla voi määritellä yhteisön kielellistä kuvaa.

4 VUOROVAIKUTUS KESKUSTELUSSA
Parin viime vuosikymmenen aikana puhutun kielen tutkimukseen on
antanut runsaasti virikkeitä etnometodologinen perinne. Etnometodologia on kiinnostunut siitä, miten ihmiset tekevät todellisuutensa ja
samalla sosiaalisen järjestyksensä sellaiseksi kuin se on. Sosiaalisen
järjestyksen ja toiminnan säännönmukaisuuden takaa ei siis etsitä
kulttuurisia tai tiedollisia rakenteita, normeja, vaan tarkastellaan sitä,
miten toiminnan ymmärrettävyys tuotetaan jokapäiväisissä käytän-
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teissä, tekojen kautta. (Ks. Peräkylä 1990: 146–147, Heritage 1996.)
Etnometodologisen keskustelunanalyysin keskeisiä lähtökohtia on se,
että vuorovaikutus on järjestynyttä ja jäsentynyttä toimintaa. Sosiaalisen järjestyneisyyden kulmakiviä on vuorotellen toimimisen järjestyneisyys, joka keskustelussa tulee ilmi puheen vuorottelussa (Sacks
ym. 1974). Vuorottelujäsennys on myös sikäli keskeinen, että siihen
nivoutuvat muut toiminnot, kuten esimerkiksi teeman käsittely.
Kyse ei ole ulkoapäin asetetuista normeista, vaan säännönmukaisuuksista, joihin osallistujat toiminnassaan ja tulkinnoissaan
orientoituvat. He noudattavat näitä sääntöjä joustavasti ja voivat
poiketa niistä, mutta poikkeaminen on merkityksellistä tai johtaa
selontekoihin. Säännöt ovat konventioita, jotka voivat olla ilmipantuja mutta myös vähemmän tiedostettuja itsestäänselvyyksiä. Sääntöihin liittyy se, että osallistujilla on normikäsityksiä ja odotuksia siitä,
että tietyssä tilanteessa toimitaan tietyllä tavalla, käsityksiä siitä,
mikä on hyväksyttävää, ”korrektia” käyttäytymistä. Kun normi on
selvillä, on käsitys myös siitä, miten sitä tilanteittain murretaan.
Keskustelun säännöt vaihtelevat tilanteittain ja kulttuureittain.
Vaikka tilanne asettaa toiminnan ehdot ja toiminta on ymmärrettävä
sidoksissa tiettyyn tilanteeseen, niin toisaalta tilanne tuotetaan toiminnan välityksellä: tilanteelle ominaisilla toimintatavoillaan osallistujat itse rakentavat oman tilanteensa (Peräkylä 1990: 149). Tämä on
yhteiskunnallisen analyysin kannalta erittäin relevantti seikka.
Olennaista on, mitä kielellisillä valinnoilla kussakin tilanteessa
tehdään: valintoihin vaikuttaa tilanne ja se sosiaalinen säännöstö,
joka on osallistujien tiedossa. Haastattelun analyysin kannalta keskeistä on institutionaalisuus ja sen tuottaminen eli puhe, jonka avulla
puhujat suorittavat institutionaalisia tehtäviään. Vaikka siis esimerkiksi Halosella on tietystä sosiolingvistisestä näkökulmasta samanlaiset lähtökohdat kuin hänen kumppanillaan Aholla, heidän institutionaaliset asemansa ja myös eronsa tehdään näkyväksi keskustelun
aikana. Tämä näkyväksi tekeminen saattaa tapahtua hyvinkin pienin
kielellisin keinoin.
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Seuraavassa jälleen muutama välähdys katkelmaan. Näiden
välähdysten avulla yritän havainnollistaa sitä, miten julkinen keskusteluaineisto voi tarjota yhden mahdollisuuden tarkastella tietyn kulttuurin vuorovaikutuksen säännöstöä ja antaa eväitä kielen ja yhteiskunnan symbioosin käsitteistykselle (vaalikeskustelun analyysista
laajemmin ks. Nuolijärvi & Tiittula 2000a).
Huomiota kiinnittää ensinnäkin se, miten presidentti-instituutio
pannaan näkyviin. Esimerkissä toimittaja pyytää ehdokkaita määrittelemään heikot alueensa. Halonen käsittelee vastauksessaan poliittista toimintaa, kun taas Aho ensin emmittyään viittaa abstraktimmin
presidentin ominaisuuksiin.
Vaalikeskusteluissa on odotuksenmukaista, että ehdokkaat tuovat esiin hyviä ominaisuuksiaan. Sen sijaan huonojen puolien käsittely olisi uskallettua, minkä toimittaja panee kysymyksessään näkyviin
(uskallatteko sanoa mitkä ovat teidän heikot alueenne, r. 3). Kumpikin vastaa ensin toimittajan kysymykseen uskaltamisesta, mutta eri
tavoin. Halonen käy suoraan asiaan (kyl mä uskallan sanoa sen että,
r. 5), Aho puolestaan ensin kiertää ja ikään kuin kieltäytyy vastaamasta (mä ottasin aivan hirveän riskin, r. 21–22), mutta toimittajan
kehotuksen jälkeen ryhtyy vastaamaan (kyllä mun kai se täytyy tehdä,
r. 24). Hän siis kehystää vastauksensa eri tavalla kuin Halonen. Ahon
kehys on leikillinen, mitä hymyilevä äänensävy tukee. Tämän voi
tulkita niin, että hän osoittaa siten kysymyksen poikkeavuuden vaalikeskustelussa. Toisaalta hän antaa näin vastaukselleen tulkintakehykset: ensimmäinen tulkintamahdollisuus on se, että vastausta ei tarvitse ottaa aivan kirjaimellisesti, toinen se, että hän ottaessaan kuitenkin
riskin on erityisen rehellinen.
Ehdokkaiden vastaukset eroavat myös siinä, mitä teemoja tuodaan esiin ja miten konkreettisesti tai abstraktisti niitä käsitellään.
Halonen puhuu poliittisesta toiminnasta ja sen osa-alueista. Hän
aloittaa vahvuuksistaan, hyvinvointiyhteiskunnan tuntemuksesta, jota
hän vielä tarkentaa (r. 8). Sitten hän siirtyy heikkouksiinsa, joihin
hän pääsee vahvojen puoliensa kautta (mä osaan paremmin…ja mä
uskoisin että mä mielelläni kuuntelen pääministeriä ja talousoppi-
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neita…). Näin hän välttyy sanomasta, että ei osaa jotakin tai on heikko jossain. Myös heikompaa aluetta konkretisoidaan (r. 12–14, 18).
Hän tuo vuoronsa lopussa esiin sen, että oman heikkouden tunnistaminen on osaavuutta (ja ettenkö … ois tässä mielessä osaava), ja jos
hän ei hallitse jotain aluetta, hän ei myöskään vaaranna asiantuntijoiden toimintaa (ei tarvitsisi pelätä sitä ettenkö tukisi hallitusta, r.
15–18). Tätäkin lausumaa seuraa tarkennus (en millään tavalla riskeeraisi heidän talouspoliittista linjaansa esimerkiksi Emun tai jonkun muun suuntaan, r. 17–19).
Aho aloittaa varsinaisen vastauksensa esittämällä mielestään
merkittävimmät presidentin vallankäytön muodot, sanankäytön taidon ja kosketuksen ihmisten arkipäivään (r. 25–28). Hänen tematiikkansa poikkeaa siis huomattavasti Halosen teemoista, jotka liittyivät
konkreettiseen poliittiseen toimintaan. Mainitsemistaan vallankäytön
muodoista hän tunnustaa heikkoudekseen vähäisen kosketuksen
ihmisten arkipäivään. Retorisen taidon maininta vastauksen alussa
implikoi sitä, että hän pitää sitä vahvuutenaan. Heikkouttaan hän
lieventää siten, että määrittelee sen laajemman, muuten myönteisesti
kuvatun ryhmän ominaisuudeksi (meidän kaikkien … kun on pitkään
ollut mukana ja kaikenlaista nähnyt), ryhmän, josta presidentin pitää
erottautua (presidentin kuitenkin pitäis se pystyä tekemään, r. 34–35).
Halosen tapaan myös Aho tarkentaa vastaustaan siirtymällä asteittain
yleisestä yksityiseen: ihminen ÷ tavallinen yksityinen ihminen ÷ ne
jotka ovat syrjäytyneet tai jääneet työttömiksi tai muuten heikompaan
asemaan.
Sisältöeroista huolimatta ehdokkaiden vastaukset ovat siis rakenteellisesti hyvin samankaltaisia. Sen sijaan ehdokkaiden kielioppi
on vastauksissa varsin erilainen, mikä osaltaan rakentaa yleisyyden ja
erityisyyden eroa heidän välilleen. Halonen puhuu 1. persoonassa
(esim. mä osaan, mä uskoisin että mä mielelläni kuuntelen, en …
riskeeraisi). Myös Aho käyttää jonkin verran 1. persoonaa (oma
ongelmani on, on minulle tuottanut), mutta on enimmäkseen hyvin
geneerinen (meidän kaikkien … kun on pitkään ollut mukana ja
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kaikenlaista nähnyt, eikä pitäs pelätä, presidentti voi tulla vahvaksi
presidentiksi).
Vuorovaikutuksen näkökulma avaa puhuttua kieltä uusiin suuntiin, ja vuorovaikutuksen tarkastelun avulla saadaan selville toisenlaisia seikkoja kuin muilla menetelmin. Sen lisäksi se avaa uusia mahdollisuuksia myös variaation tarkastelulle. Ilmiöt, jotka aikaisemmin
ovat jääneet tarkastelun ulkopuolelle, voivat nyt tulla myös kieliyhteisön vaihtelua ja muutosta, kieliyhteisön tyypillisyyksiä, arvioitaessa keskeisiksi. Kun tietyn tilanteen vuorovaikutuksen analyysin
yhdistää etnografiseen tietoon, voi saada kuvaa tilannetta määrittävistä, tilanteen ulkopuolisista taustoista.

5 ETNOGRAFINEN NÄKÖKULMA:
MILLÄ EHDOIN, MITÄ TAUSTALLA
Etnografinen tutkimus on keino havainnoida, dokumentoida, analysoida ja kuvata ihmisryhmien kulttuuria tarkoituksena tuoda esiin
sen erityispiirteitä niin, että kyseinen elämänmuoto rekonstruoidaan
mahdollisimman tarkkaan. Tutkimuksen kohteena voi olla yhtä lailla
vieras kuin oma kulttuuri. Molemmissa tapauksissa etnografia kuitenkin hyödyntää tutun ja vieraan välistä jännitettä. Kun on kyse
vieraasta kulttuurista, pyrkimyksenä on tarkastella kulttuuria sen
jäsenten näkökulmasta, ymmärtää vieraan kulttuurin erityispiirteitä
sen oman sisäisen logiikan ja normaaliuden kautta. Omaa kulttuuria
tutkittaessa taas pyritään näkemään kulttuuristen itsestäänselvyyksien
taakse. Etnografi on toisaalta läsnä, toisaalta kaukana; sitoutuneisuuden ja etäisyyden yhdistelmä on havaitsemisen olennainen edellytys.
(Kallmeyer 1995: 25–27.) Todellisuuden sosiaalisen konstruoinnin
ymmärtäminen vaatii siis toisaalta osallistujien näkökulman tuntemista ja toisaalta etäisyyttä itsestään selviltä tuntuvien käytänteiden
ja rakenteiden purkamiseksi.
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Etnometodologisen tutkimuksen tavoin etnografinen lähestymistapa on kiinnostunut siitä, miten kielen avulla jäsennetään ja tuotetaan sosiaalista todellisuutta. Erona etnometodologiaan on se, että
etnografinen tutkimus kiinnittää huomion niihin historiallisiin tai
kulttuurisiin taustoihin, joissa havaitut seikat ilmenevät. (Baszanger
& Dodier 1997.) Esimerkiksi puheen etnografiassa tarkastellaan
erilaisten yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja historiallisten tekijöiden
vaikutusta puhetilanteisiin ja kielenkäyttöön (ks. esim. Saville-Troike
1997).
Etnografisen tutkimuksen tunnettuja menetelmiä ovat havainnointi, haastattelu ja dokumenttien analyysi. Tässä yhteydessä esitän
havaintoja esimerkkikeskustelun esiintymisehdoista ja siitä itsestään
esiin tulevista seikoista. Taustalla ei siis ole havainnointia eikä muita
dokumentteja nimenomaan tästä tilanteesta, vaan se tieto, joka televisiokeskustelujen tuottamisesta ja vaalikeskustelujen kulttuurista
muutoin on olemassa (vrt. esim. Nuolijärvi & Tiittula 2000b).
Televisiokeskustelua tarkasteltaessa tärkeää taustatietoa on
muun muassa, minkälaisia toimintaperiaatteita ja tavoitteita haastattelijoilla on, kun he suunnittelevat ja toteuttavat keskusteluja, miten
he esimerkiksi valitsevat keskustelijat, miten tiukkaan keskustelut
strukturoidaan etukäteen jne. Etnografinen tutkimus auttaa myös
kiinnittämään huomiota sellaisiin seikkoihin, jotka ovat tutkittavan
kulttuurin ja tilanteen kannalta olennaisia.
Tilanne ei synny tyhjästä, eikä se toteudu irrallaan kulttuurinsa
ehdoista. Tieto aikaisemmista keskusteluista ja tilannetta koskevat
yleistykset auttavat osallistujia tuottamaan juuri vaalitilanteeseen
kuuluvaa puhetta. Näistä syistä keskustelutuokiosta ei synny kahden
toisensa tuntevan vapaata keskustelua mistä aiheesta tahansa, vaan
tarkoin teemoitettu ja strukturoitu vuorovaikutustilanne. Tieto puhetilanteen luonteesta ja kulttuurisesta kontekstista auttaa puolestaan
myös analysoijaa ymmärtämään itse kielellisen toteutuksen, varieteettien ja vuorovaikutusilmiöiden mahdollisuuksia ja rajoituksia.
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Itse keskustelu puolestaan tarjoaa tietoa siitä, mitä seikkoja
puheena olevassa tilanteessa tuodaan esiin, millaisia seikkoja kysytään ja mikä on se elämä, jota kuvataan. Keskustelussa suoritetaan
tiettyä tehtävää ja rakennetaan esimerkiksi väistelyjen maailmaa,
jossa ollaan sidoksissa johonkin muuhun kuin puhehetkeen. Myös
kielentutkijan näkökulmasta saattaa olla olennaista, mistä puhutaan,
ei ainoastaan se, että puhutaan ja tuotetaan kieltä tutkittavaksi. Esimerkiksi persoonan häivyttäminen tai ilmipano voi olla kiinnostava
asia, samoin sananvalinta.
Kielellisten yksityiskohtien suhdetta toisiinsa ja ylipäätään koko
analyysia auttaa se, että analysoijalla on tietoja kulloinkin käsiteltävän puhetilanteen historiallisesta taustasta ja kulttuurisista ehdoista.
Näitä huomioon ottaen voi sitten arvioida niitä mahdollisuuksia ja
rajoituksia, joiden varassa puhuja tuottaa varieteettinsa ja vuorovaikutuksensa. Itse vuorovaikutusta voi analysoida rauhassa myös ilman
tätä tietoa, mutta etnografisten tietojen avulla voi löytää selityksiä
monille yksityiskohdillekin. Niiden avulla kukin puhetilanne, kuten
esimerkkikeskustelu, voi asettua paremmin kieliyhteisön kielelliselle
kartalle. Televisiokeskustelut ovat näyttämöllä, jolla keskusteluja
esitetään, ja tämä lähtökohta on tärkeä ottaa huomioon, kun yhteisölle relevanttia ja yhteisössä varsin tavanomaista television vuorovaikutusta analysoidaan.

6

ERI NÄKÖKULMAT YHTEISKUNTAA
KUVAAMASSA

Kulloinkin analyysissa käytettävä metodi riippuu kohteesta ja tavoitteesta: kun pyrkimyksenämme on esimerkiksi tarkastella keskustelua
kontekstissaan, emme voi pitäytyä vain siinä, mitä kuulemme ja
näemme. Erilaisten menetelmien käyttäminen yhdessä tekee mahdolliseksi tarkastella kohdetta useasta näkökulmasta ja tuottaa näin
syvällisempää tietoa kohteesta. Sosiologinen tutkimus käyttää tästä
menetelmien rinnakkainolosta käsitettä triangulaatio. Kyseessä ei ole
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menetelmien symbioosi, vaan kutakin menetelmää, kuten tässä pienessä ekskursiossa olen tehnyt, käytetään eri tarkoituksiin. Erilaiset
lähestymistavat tuottavat erilaista informaatiota kohteesta, mutta
eivät hämärrä tai kiellä kunkin erityispiirteitä.
Monikerroksinen kieli vaatii epäilemättä monikerroksista analyysia. Yhden tutkijan on usein käytännönkin syistä rajoituttava
tiettyihin menetelmiin, tutkijayhteisö sen sijaan saa aikaan täyteläisempää kuvaa kielestä ja kielenkäytöstä. Kaikki metodit osoittavat
käytössä omat rajansa, jolloin on aina lähdettävä etsimään uusia
tapoja analysoida. Kielentutkijakin voi nähdä eri metodinsa toisiaan
ruokkivina järjestelmän osina. Kun esimerkiksi tilanteiden vuorovaikutusta on analysoitu enemmän, on tuotettu myös etnografisesti
tärkeää tietoa, joka auttaa ymmärtämään niin vaihtelua kuin normistoakin.
Monien tutkijoiden mukaan keskustelu on merkityssysteemi,
joka heijastaa todellisia valtasuhteita (Hoikkala 2001). Tähän näkökulmaan asettuminen on asettumista jonkinlaisen asianajajan asemaan, eikä kielentutkijan ole nähdäkseni helppo pukeutua tähän
pukuun.
Sen sijaan kielentutkija liikkuu analysoijan ja tulkitsijan välimailla. Työllään hän voi toisinaan ehkä implisiittisesti ottaa myös
asianajajan roolin, olematta itse erityisesti jonkin vahvan näkemyksen kannalla. Mikroanalyysilla on joka tapauksessa jonkinlainen
yhteiskunnallinen lähetystehtävä, näyttämisen tehtävä.
Kielen analyysilla on siis paikkansa yhteiskunnan analyysissa,
eikä kielentutkijan kannata vähätellä mahdollisuuttaan olla osa yhteiskunnan tutkijoiden joukkoa. Kaikkien yhteiskunnallisesti kiinnostavien tekstien, niin puheen kuin kirjoitetunkin tekstin, on syytä olla
myös lingvistisen analyysin kohteena. Sitä paitsi kieli voi hyvin
konkreettisestikin olla osa poliittista elämää, niin kuin se oli esimerkiksi 1800-luvun Suomessa (Laitinen 2001).
Toivon siis, että kielentutkimuksessa olisi laaja lingvistinen
käänne, joka veisi erilaisten tekstien ja diskurssien analyysia kieliopin, kielellisten rakenteiden ja niiden esiintymisehtojen tarkaste-
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luun. Kielen analysoiminen on parasta yhteiskunnan tutkimusta, jota
kielentutkija voi tehdä. Lingvistinen käänne, kieleen palaaminen, ei
jätä yhteiskuntaa ulkopuolelle. Jos kielentutkija analysoi kieltä kielentutkijana, hän analysoi myös yhteiskuntaa.
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Litterointimerkit
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(ei merkkiä)
,
älä
jojo:
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(.)

laskeva intonaatio prosodisen kokonaisuuden lopussa
intonaatio tasainen
intonaatio laskee hiukan
äänteen, tavun tai sanan painotus
kesken jäänyt sana tai jakso
venytetty äänne
hymyilevä ääni
lyhyt tauko

33

