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LINGUA FRANCA ENGLANTI –
TUNTEMATONTA KIELTÄ?
Anna Mauranen
Tampereen yliopisto

The global dominance of English as a medium in academic communication is well known. Although norms of correctness are still basically determined by native speakers of standard English, a signiﬁcant and growing proportion of English is produced by non-native
speakers. English is thus the lingua franca of the academia. Despite
its widespread use and considerable linguistic interest this variety,
or use, has not been systematically studied. All research into lingua
franca English is fairly recent, and so is research in spoken academic
communication. With the continuous increase of professional interaction in the academic domain, applicational needs are growing for
setting up reasonable standards for ‘expert users’ who are not native
speakers.
Exploring academic lingua franca requires a good database. A
largish corpus is the best way to discover regularities in this highly
variable domain, as it enables both quantitative and qualitative analyses. This paper presents an ongoing corpus project which seeks to
uncover characteristics of linguistic interaction among ELF users
from different language backgrounds.
Keywords: lingua franca, corpus studies, academic discourse,
English in Finland
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1 JOHDANTO
Englanti on levinnyt suomalaiseen työelämään laajalti: tuon
tuostakin saa lukea lehdistä, miten kansainvälistyvät yritykset
ottavat englannin viralliseksi työkielekseen, vaikka yritykset
olisivat pääosin suomalaisia. Kehityssuunta on erityisen tavallinen viestintäteknologian alalla. Kansainväliset yritysfuusiot
näyttävät tässä myös usein esimerkkiä. Yliopistomaailmassa on
havaittavissa sama englannin leviämisen trendi. Useimmissa
yliopistoissa on nykyään kokonaan englanninkielisiä tutkintoohjelmia, ja tutkijat esitelmöivät ja julkaisevat enimmäkseen
englanniksi lähes joka alalla. Sekä liikemaailmassa että kansainvälisissä opinto-ohjelmissa ja konferensseissa englanti on
tavallisemmin lingua franca kuin puhujien äidinkieli.
Huolimatta tästä levinneisyydestä ja siitä, että englantia
puhutaan nykyään maailmankielenä ja toisena kielenä (K2)
enemmän kuin äidinkielenä (K1), on hämmästyttävää todeta,
että edelleen lähes kaikki englannin kielen tutkimus kohdistuu
äidinkielenä käytettyyn englantiin. Englannin variaatio maailmanlaajuisena nähdään useimmiten tutkimuksen kentässä
nimenomaan K1-englannin variaationa. Muun muassa “maailmanlaajuista englantia” tavoitteleva ns. ICE-korpus (International Corpus of English) sisältää enimmäkseen eri K1englanteja: mm. Singaporen, Uuden Seelannin, Filippiinien,
Britannian ja Yhdysvaltain (esim. Meyer 2000). Jotkut sen
kattamista kielivarianteista ovat maan virallisia kieliä, joita puhutaan sekä ensimmäisenä että toisena kielenä, mutta varsinainen lingua franca -käyttö puuttuu tyystin, eikä sitä ole tavoiteltukaan.
Toinen vanha valtavirtasuuntaus tutkimuksessa on, että
kaikki englantia vieraana kielenä puhuvat katsotaan “oppijoiksi”
ja heidän kielenkäyttöään arvioidaan kielitaidon puutteellisuuden näkökulmasta. He ovat ikään kuin ikuisella matkalla
kohti äidinkielisen puhujan tasoa. Tämä on epäilemättä perin118

teisen vieraan kielen tutkimuksen rasite, joka pedagogisoi ihmisiä ehkä tahtomattaan ja silkasta tottumuksesta. Oppija ei
kuitenkaan ole relevantti identiteetti aikuiselle, joka ammatissaan käyttää englantia sujuvasti.
Englannin kielen opetuksen piirissä lingua franca -englannista on viime vuosina keskusteltu paljonkin, mutta sekään ei
ole juuri lainkaan johtanut empiiriseen tutkimukseen. Kansainvälisestä englannista ovat puhuneet paljon tunnetuimpana ehkä
Kachru (esim. 1985, 1996), ja viime vuosina mm. Graddol
(1997, 1999), Seidlhofer (2000, 2002) ja Widdowson (1994).
Englantia on jo jonkin verran tutkittu lingua francana,
vaikkakin siis erittäin vähän: keskeisiä empiiristä tutkimusta sisältäviä teoksia ovat Jenkins (2000), joka käsittelee fonologisia
piirteitä ja Knapp ja Meierkord (2002), johon on koottu
tutkimusraportteja mm. lingua franca -keskustelujen pragmaattisista piirteistä. Jo siis pelkästään se, että lingua francaenglantia on tutkittu hyvin vähän, tekee siitä kiinnostavan kohteen. Sitä on aihetta tutkia siinä missä muitakin keskeisiä kielen
käyttömuotoja. Mutta näinhän voi sanoa mistä tahansa kohteesta, jota ei ole paljoa tutkittu – mikä tekee nimenomaan
ELFistä erityisen kiinnostavan? Tarkastelen tässä artikkelissa
lyhyesti ELFiä tutkimuskohteena ja sovellusten kannalta, ja lopuksi sitä, miten pyrin lähestymään sen erityisominaisuuksia
korpustutkimuksen välinein.

2 ELF TUTKIMUSKOHTEENA
Tutkimusintressien kannalta lingua franca -englantia voi tarkastella kolmesta näkökulmasta: teoreettisesta, deskriptiivisestä ja soveltavasta. Teoreettinen tutkimusintressi lähtee siitä, että
englannilla on oma erityislaatu välittäjäkielenä: sen käyttäjät
ovat tyypillisesti saaneet muodollista opetusta englannin kielessä, mikä ei aina kontaktikielten kohdalla pidä paikkaansa.
Niinpä voi olettaa, että ELF sisältää interferenssipiirteitä, jotka
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johtuvat vaihtelevasta oppimisesta. Ne ovat verrattavissa kielikontaktin aiheuttamiin muutoksiin, vaikkei kysymyksessä
ole minkään kahden nimenomaisen kielen välistä kontaktia,
vaan englannin ja usean muun. Kielikontaktitutkimuksessa on
tavallinen huomio, että ns. epätäydellinen oppiminen johtaa
pikemmin rakenteellisiin ja fonologisiin muutoksiin kuin leksikaalisiin. Tavanmukainen odotus on myös, että seurauksena
on kielen yksinkertaistuminen pikemmin kuin monimutkaistuminen Thomason (2001: 75). Puhuisin itse kuitenkin mieluummin vaihtelevasta kuin epätäydellisestä oppimisesta (‘variable
learning’), ks. Mauranen painossa), sillä ei ole mielekästä ajatella, että kaikki englantia käyttökielenä puhuvat voidaan asettaa
samalle, yksidimensionaaliselle skaalalle, vaan pikemminkin,
että erilaiset kielitaustat ja erilaiset opetus- ja oppimiskäytännöt tuottavat vaihtelevia tuloksia monella eri dimensiolla. Tästä
huolimatta voidaan odottaa jonkinlaista yksinkertaistumista
tapahtuvan joillakin kielen käytön alueilla; esimerkiksi syntaktisen yksinkertaistumisen mahdollisuus on ainakin otettava
huomioon, samoin suppeampi repertuaari esimerkiksi diskurssipartikkeleiden käytössä. Yksinkertaistuminen on kuitenkin
aina vaarallinen käsite – yksinkertaistuminen yhdellä kielen
tasolla (vaikkapa syntaksissa) voi aiheuttaa monimutkaistumista toisella (vaikkapa tekstin tasolla). Lisäksi on mahdollista,
että lingua franca -repertuaareissa on muita resursseja kuin ne,
jotka ikään kuin on redusoitu vastaavasta äidinkielisestä repertuaarista.
Myös sellainen kielikontaktin aiheuttama muutosmekanismi
toimii oletettavasti ELF:issä kuin ns. ‘neuvottelu’ (‘negotiation’),
eli se, että puhujat muuttavat kieltään sen mukaisesti, minkä he
uskovat olevan lähempänä toisen puhujan kieltä tai murretta.
Koska ELF-puhujien kielitaustat vaihtelevat erittäin suuresti,
voi olettaa, että vuorovaikutuksessa parhaiten menestyvät sellaiset arvaukset, jotka ovat lähimpänä mahdollisimman laajal-
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ti eri kielille yhteisiä tunnusmerkittömiä piirteitä (jopa universaaleja?).
ELF-aineistolla voi myös testata sellaisia viestinnällisiä
rakenteita, joiden uskotaan olevan universaaleja: esimerkiksi
tunnetun ja uuden informaation välisiä intonaatioeroja, joita
Brazil (1985; 1997) on esittänyt yleisesti päteviksi tai esimerkiksi sitä, onko diskurssimerkitsimien olemassaolo universaalia kuten McCarthy (2001: 39) esittää. Viestinnällisesti
välttämättömän kieliaineksen pitäisi toki ilmetä myös ELF
-aineistossa, mikäli se on koottu toimivista viestintätilanteista.
Yleisesti ottaen siis ELF-aineistolla voi saada uusia näkökulmia siihen, mikä lingvistisesti ja viestinnällisesti on lähellä universaalia ja mikä enemmän kulttuurispesiﬁä. Kaiken
viestinnän kulttuurispesiﬁsyyden puolesta puhuvat monet (mm.
Scollon & Scollon 1995), mutta periaatteellisen kiistelyn
sijaan on tarkoituksenmukaisempaa eriyttää kysymyksiä ja tutkimusasetelmia ja tarkastella sitä, missä määrin lingua franca
-viestintä voi hybridisen luonteensa mukaisesti muodostua
‘kolmanneksi’, siis ei puhujien lähtökulttuurien konventioiden
rajoittamaksi viestintämuodoksi, hieman samaan tapaan kuin
käännöskieltä on pidetty kolmantena koodina (Frawley 1984).
Deskriptiiviseltä kannalta keskeisin ELFiin liittyvä kysymys
on se, mikä on ELF-englannin ‘ydinainesta’? Voi tietenkin kyseenalaistaa koko ajatuksen: miksi näin vaihtelevalla kielen
käyttötavalla pitäisi edes olettaa olevan yhteistä ydintä?
Mutta yhtä hyvin voi kyseenalaistaa sen, että englannin kielellä ylipäänsä olisi yhteinen ydin, ja se kuitenkin on kaikkien tavallisten kuvausten ja hakuteosten kuten sanakirjojen
ja kielioppien taustalla, samoin ns. yleiskorpusten. Jossain
mielessä voimme postuloida yhteisen ytimen vaikka siitä
lähtökohdasta, että kysymyksessä on toimiva keskinäisen viestinnän kieli ja joka tapauksessa voi olettaa, että ELFin yhteinen
ydin poikkeaa siitä, mitä se on natiivienglannissa. Tähän suuntaan viittaa esimerkiksi Jennifer Jenkinsin (2000) selvitys
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ELF-fonologian keskeisistä piirteistä, sillä hän havaitsi, että
jotkut standardienglannin tärkeinäkin pidetyt distinktiot olivat
merkityksettömiä lingua franca -puheessa, ja ymmärrettävyys
säilyi, vaikka monien eri lähdekielten puhujat korvasivat hankalat äänteet toisilla, useimmiten samoilla.
Empiirisen näytön puute vaivaa niitä käsityksiä englannin
ydinaineksesta, joille vieraan kielen oppimateriaali yleensä perustuu. Oppimateriaalien taustalla on aika lailla intuitiivinen ja
perinteisiin nojaava näkemys siitä, mikä kielessä on tärkeää ja
oppimisen arvoista niin, että se kannattaa sisällyttää jo kielen
perusopetukseen. Viime vuosina korpustutkimus on kritisoinut
vieraan kielen opetusmateriaaleja ja perinteitä osoittamalla,
että niiden sisällöt poikkeavat reippaasti siitä, mikä kielessä todella on tavallisinta (esim. Aston & Burnard 1996, McCarthy
1998, Römer 2003). Tämä kritiikki nojaa kuitenkin yksinomaan
äidinkielisiltä koottuun kieliaineistoon.
Lingua francana hyvin toimivan kielen kuvauksen tulisi siis
toimia perustana, jos opettamisen tavoitteeksi otetaan jokin muu
kuin natiivipuhujan malli. Se, että natiivimallille tarvitaan vaihtoehto, on tunnustettu soveltavan kielitieteen kentässä kyllä,
ja esimerkiksi McCarthy (2001: 141) katsoo, että kriteeristön
luominen taitavan kielenkäytön (‘expert use’) tunnistamiseksi
erilaisissa kulttuurikonteksteissa on tärkeä ja kiireellinen tutkimustehtävä. Aiemmin Crystal (1997) on esittänyt, että tarvittaisiin yhteinen maailmanlaajuinen standardi, joka sopisi kansainvälisen viestinnän tarpeisiin. Asia on kuitenkin
monimutkainen, sillä ne maat, joissa englanti on virallisen
kielen asemassa (Kachrun ‘outer circle’, ks. esim. Kachru
1985) ovat ehkä kiinnostuneempia kehittämään paikallisia standardejaan omiin suuntiinsa kuin ne, joissa englanti on vieras,
kansainvälisen viestinnän kieli (Kachrun ‘expanding circle’),
eli ensisijaisesti lingua franca. Kansainvälisesti yhteneville normeille on ilmeistä tarvetta, kuten kielitaidon testauksen puolella
käy hyvin ilmi: kattavin esimerkki on Euroopan neuvoston viite122

kehys kielitaitotasojen määrittelylle (Council of Europe 2000).
Tällaisista asiantuntijoiden konsensukseen perustuvista huolella
määritellyistä standardeista on mahdollisesti hyötyä, kun kansainvälisistä kriteereistä neuvotellaan. Ne eivät kuitenkaan itsessään kuvaa mitään kieltä, vaan sitä, mitä käyttäjä osaa kielellä
tehdä. Niiden pohjana oleva tutkimus kohdistuu kielitaidon arviointiin, ei siihen, millaista onnistunut kansainvälinen englanti
olisi kielellisiltä ominaisuuksiltaan. Niillä ei siis ole välitöntä
relevanssia kansainvälisen englannin kuvaukselle; lähinnä ne
voisivat toimia yhtenä lähtökohtana taitavan kielenkäytön edellytysten kuvaamiselle.
Käytännön sovelluksia voi tarkastella kahdesta hyvin
erilaisesta näkökulmasta, kielellisten oikeuksien ja tehokkuuden.
Kielellisten oikeuksien näkökulma lähtee siitä, että ihmisillä
täytyy olla mahdollisuus ilmaista itseään ja “olla oma itsensä” vieraalla kielellä. Tästä seuraa se, että kielitaidon ‘vajavuusmallit’, joissa jokaista verrataan taitavaan äidinkieliseen puhujaan, eivät ole adekvaatteja. Niiden, jotka selviytyvät vaivatta lingua franca-kielellä täytyy olla oikeus tulla otetuksi todesta sellaisen kielen hyvinä käyttäjinä. Tästä seuraa
opetuksen tavoitteille myös, että kulttuuritietoisuus ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen taidot korostuvat perinteisen
kulttuuritiedon tai maantuntemuksen kustannuksella, sillä jälkimmäiset ovat irrelevantteja ELF-kielenkäytölle. Tässä englanti poikkeaa useimmista muista kielistä, jotka ovat selvemmin rajattavissa yhteen tai muutamaan alueeseen ja kulttuuritaustaan.
Toinen näkökulma käytännön sovelluksiin on kylmemmin
tehokkuusnäkökulma. Tehokkuuden kannalta natiivipuhujan
ihannenormi on epätarkoituksenmukainen, koska se asettaa oppijalle jo periaatteessa saavuttamattomissa olevan tavoitteen.
Jos sen sijaan pyritään hyödyntämäään sitä, mikä enemmän tai
vähemmän spontaanisti muotoutuu puhujien kesken toimivaksi
käytännöksi, on luultavasti paremmat edellytykset asettaa
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optuksen tavoitteet realistisiksi. On hyvin mahdollista, että
ydinelementeiksi valikoituu käytännössä sitä kielen ainesta,
mikä on universaaleinta ja siten helpointa omaksua. Joka tapauksessa lienee kiistatonta, että mitä paremmin ydinaineksen
tai yhteisen aineksen hahmottaminen perustuu empiiriseen
tietoon, sitä rationaalisemmalla pohjalla on opetusaineksen
määrittelyn mahdollista olla.

3 AKATEEMISEN LINGUA FRANCA
-ENGLANNIN KORPUS (ELFA)
ELF-tutkimukseen tarvitaan kunnollinen aineisto. Monipuolinen aineistopohja on elektroninen korpus, joka mahdollistaa
kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin samalla materiaalilla. Tampereen yliopiston englannin kielen laitoksella on aloitettu hanke, joka koostaa tällaista korpusta. ELFA -projekti
(English as Lingua Franca in Academic Settings) keskittyy akateemiseen puheaineistoon. Akateemisen diskurssin ottaminen
korpuksen lähtökohdaksi on perusteltua ensinnäkin siksi, että
sosiaalisen kontekstin selkeä rajaaminen sellaisen kielivariantin
yhteydessä, joka on erittäin vaihteleva, kompleksinen ja vähän
tutkittu on realistista. Lisäksi se mahdollistaa diskurssiyhteisön
tarkastelun yhteisönä ja siinä tapahtuvat luontaiset muutokset
kielen käytössä; esimerkiksi Tampereen ISSS -ohjelma (International School of Social Sciences) on toiminut maisteriohjelmana pitkään ja on äskettäin aloittanut myös kolmivuotisen
kandidaattitason koulutuksen. Koska sama opetusryhmä pysyy
yhdessä pitempään, se mahdollistaa useamman nauhoituskerran
pidemmällä välillä ja soveltuu hyvin myös saman yhteisön
kehityksen tarkasteluun. Tätä mahdollisuutta ei toistaiseksi ole
hyödynnetty ELF-tutkimuksessa sen enempää kuin vastaavissa
korpusaineistoissakaan.

124

Puheen valinta ja kirjoitetun tekstin poissulkeminen johtuu
kahdesta syystä: ensinnäkin akateemista puhetta on tutkittu
tähän mennessä erittäin vähän, sillä ensimmäiset korpusaineistot (Michigan Corpus of Academic Spoken English ja T2KSWAL) valmistuivat vasta 2000-luvun vaihteessa. Toiseksi
kirjoitetut tekstit ovat normaalisti pitemmälle monitoroituja ja
työstettyjä, ja varsinkin julkaistuista ja muista viimeistellyistä
versioista on käytännössä paljon spontaania varianssia editoitu
pois. Puhetilanteessa editointi ja monitorointi eivät toimi, ja
siksi niiden kielelliset piirteet ovat antoisampia meneillään
olevan interaktion samoin kuin kielellisen sopeutumisen ja
muun muutoksen havainnointia varten.
Aineisto tähtää noin puoleen miljoonaan sanaa, mikä puhekorpukselle on varsin hyväksyttävä koko; esimerkiksi kuuluisa London-Lund puhekorpus on aivan saman kokoinen. Kokoaminen aloitettiin 2001, ja nauhoituksia kootaan sellaisissa
akateemisissa konteksteissa, jotka normaalisti suoritetaan englannin kielellä, kuten kansainvälisistä tutkinto-ohjelmista Tampereen yliopistossa ja Tampereen teknillisellä korkeakoululla
sekä kansainvälisistä konferensseista. Lähestymistapa muistuttaa amerikkalaisia korpuksia MICASE (Michigan Corpus
of Academic Spoken English, ks. Simpson et al. 1999) ja
T2K-SWAL (ks. Biber et al. 2001) -korpuksia1 siinä, että
kokoamispohja on ollut ensisijaisesti yhden yliopiston diskurssit, vaikka ELFA-aineiston ajatusta on näistä hieman sovitettu
ja laajennettu.

1

Tämän artikkelin kirjoittaja on ollut mukana MICASE-korpuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa, mikä on vaikuttanut ELFA- korpuksenkin
suunnitteluun.
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4 KOOSTAMISKEHIKKO
ELFA-KORPUKSELLE
On tärkeää, että koottava korpusaineisto ilmentää niitä sosiaalisia parametrejä, jotka määrittävät kohteena olevaa kielellistä
toimintaa. Tässä nojataan yhteisön jäsenten ‘paikallistietoon’
Geertzin (1983) termiä käyttääkseni. Yleisinä periaatteina
ELFA-korpuksen koostamisessa ovat olleet seuraavat:
-

-

-

-

aineisto on autenttista, ts. ei varta vasten kokeellisesti
tai simulaatioilla hankittua
otantayksikkönä on “puhetapahtuma”(vrt. MICASE
‘speech event type’, Simpson et al. 1999), joka
ei välttämättä ole genreksi vakiintunut, vaikkakin toistuva, yhteisössä nimetty ja tunnistettava diskurssityyppi
puhetapahtumat ovat ‘’täydellisiä’’ eli kokonaisia, ei
otteita
valintakriteerit ovat ulkoisia, eli ne eivät nojaa kielellisiin
piirteisiin; puhetapahtumien ulkoiset peruskriteerit ovat
genre ja tieteenala
puhetapahtumien määritys tehdään ensisijaisesti diskurssiyhteisön omien, ns. kansangenrejen pohjalta (kuten
luento, seminaari) jolloin yksittäiset puhetapahtumat
ovat tyyppiä ‘poliittisen historian luento’, ‘taloustieteen
seminaari’,‘naistutkimuksen kollokvio’.
muita huomioon otettavia valintakriteereitä ovat sellaiset, jotka kuuluvat yliopiston institutionaaliseen hierarkiaan ja määrittävät puhujien interpersonaalisia suhteita

Puhetapahtumien tyyppejä mukaan valittaessa tärkeää on niiden
havaittu merkitys diskurssiyhteisössä:
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1. tyypillisyys – missä määrin genret ovat yhteisiä ja
nimettyjä useilla tieteenaloilla (luento, väitös, seminaari,
konferenssiesitelmä)
2. vaikuttavuus – missä määrin genret koskettavat useimpia
yhteisön jäseniä (johdantoluennot, vastaanotot ja tentit
ovat tällaisia – mutta eivät kaikki suullisia, joten eivät aina
mukana)
3. arvoasema – genret, joiden status on korkea diskurssiyhteisössä: esim. plenaariesitelmät, jäähyväis- ja virkaanastujaisluennot, vierailuluennot.
Tieteenalan valinnan voi periaatteessa ottaa huomioon usealla
tasolla: esimerkiksi tieteenalaryhmä, kuten sosiaalitieteet, teknologia, biotieteet jne. tai tieteenala, kuten sosiologia, valtiooppi, kirjallisuustiede jne. ja viimein erikoisala kuten Suomen
historia, ranskan kieli, orgaaninen kemia. Jaottelua voi jatkaa
hienovaraisemmaksi lähes loputtomiin, mutta jo tähänastinen
kokemus MICASE -korpuksesta, joka on melko suuri (1,8 milj.
sanaa), että karkea jaottelu tieteenalaryhmiin (kuten sosiaalitieteet, biotieteet, tekniikka...) on järkevin useimpien mielenkiintoisten tutkimusongelmien kannalta. Hienovaraisia jaotteluita
on käytännössä hankala tehdä, ellei aineistoa ole todella paljon
– tapauksia kuhunkin kategoriaan tulee vähän, ja korpusmenetelmät eivät silloin ole oikea tutkimusväline.
Joitakin ilmiöitä täytyy kaikesta huolimatta ottaa mukaan
internaalisin eli kielensisäisin kriteerein. Nämä eivät kuitenkaan koske edelleenkään varsinaisia kielen piirteitä. Tärkein
kielellinen näkökohta on puhujien äidinkieli. Koska kysymyksessä on nimenomaan lingua franca -puhe, on toki olennaista
kelpuuttaa mukaan vain sellaiset puhetapahtumat, joissa osallistujilla ei ole yhteistä äidinkieltä. Äidinkielenään englantia
puhuvien läsnäolo ei myöskään ole erityisen toivottavaa, mutta
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koska se on kuitenkin varsin normaali osa kansainvälisiä
koulutusohjelmia, heidän osuuttaan ei eliminoida, vaan kirjataan muistiin otettavaksi huomioon aineiston analyysissa.
Toinen kielellinen jaottelu tehdään monologisen ja dialogisen
puheen välille. Vaikka monologisia diskursseja kuten luentoja ja
esitelmiä sisältyy akateemiseen yhteisöön melko paljon, monologisen puheen ehdot poikkeavat dialogin tai monenkeskisen
puheen ehdoista. Vuorovaikutuksellinen puhe on kuitenkin
puheen perustyyppi ja siksi sitä on syytää pitää ensisijaisena
myös tässä aineistossa.
On olemassa myös joukko muita muuttujia, jotka on
järkevä koodata aineistoon, mutta jotka eivät silti toimi valintakriteereinä. Näitä ovat esim. ikä, sukupuoli ja koulutustausta.
Viimein puhetapahtumatyyppien valintaa vaikuttaa myös
kriteeri, joka ei koske kohteena olevaa diskurssiyhteisöä, vaan
tutkijoiden omaa yhteisöä, eli se, mitkä genret ovat keskustelun kohteina oman tiedeyhteisömme keskuudessa. Tässä painottuu ELF-tutkimuksen näkökulmasta dialoginen vuorovaikutus
(vrt. esim. artikkelit teoksessa Knapp & Meierkord 2002);
akateemisen puheen alueella taas luento ja seminaari ovat
toistaiseksi saaneet eniten huomiota. Viimemainittu on ehkä
hieman yllättävää: jos ajattelee akateemisen tekstin tutkimusta,
jossa päähuomion on saanut tieteellinen artikkeli, olisi voinut
kuvitella, että nyt olisi keskiössä sitä lähinnä vastaava konferenssiesitelmä, mutta näin ei ole käynyt. Sekä ELF että akateeminen puhe ovat niin nuoria tutkimusalueita ja tutkimusta
on tehty niin vähän, että nyt käsillä olevalla tutkimuksella
on kyllä hyvät edellytykset vaikuttaa siihen, mihin keskustelu
tulee suuntautumaan.

128

5 TUTKIMUKSEN KOHTEITA
JA SOVELLUKSIA
ELFA täyttää aukon puhekorpusten joukossa, koska se sisältää
akateemista puhetta kontekstissa, jossa natiivit ovat poissa tai
sivuosassa. Lisäksi se on ensimmäinen systemaattinen korpusaineisto, joka ELF-tutkimusalueella on tekeillä. Wienissä Barbara Seidlhofer on myös kokoamassa ELF -korpusta, mutta
tätä ns. VOICE-korpusta (Vienna-Oxford Corpus of English
as Lingua Franca, ks. Seidlhofer 2000) ei ole rajattu lainkaan.
Siinä mielessä se pyrkii jonkinlaiseksi yleiskorpukseksi, ja
mikäli se onnistuu kasvamaan riittävän suureksi, se tulee olemaan hyvä pari tässä esitellylle korpushankkeelle. ELF-tutkimus on joka tapauksessa jo lähtökohdiltaan sellaista, että se
vaatii kansainvälistä yhteistyötä, sillä lingua franca saa oletettavasti eri muotoja ja synnyttää omia varianttejaan eri konteksteissa. Yhdistävän aineksen ja varianssin hahmottaminen
edellyttää, että eri lähteiden tuloksia verrataan keskenään. Jo
se, että voidaan verrata tarkoin rajatun kontekstin ja väljän,
rajoittamattoman kontekstin tuottamia havaintoja, tuottaa uusia
hypoteeseja ja antaa suuntaa myöhemmälle tutkimukselle.
Korpustutkimukselle ominainen tutkimusote perustuu toistuvien elementtien löytämiselle, jossa konkordanssien hakeminen on keskeistä. ELF -aineistossa toistuva aines ei
välttämättä ole sitä, mitä natiiviaineistossa on totuttu näkemään, ja varianssi on todennäköisesti suurempaa ja vaikeammin ennustettavaa. Konkordanssihakujen mielekäs tekeminen
litteroidusta aineistosta edellyttää sitä, että litterointi on normalisoivaa, ts. jättää huomiotta suuren osan ääntämisvaihtelusta.
Tämä puolestaan korostaa tarvetta äänitteen käyttämiseen litteraation ohella. Paras tilanne olisi se, että äänite olisi synkronoitu litteraation kanssa siten, että konkordanssien haku
mahdollistaisi myös ääniraidan kuuntelun. Tämä ei ole vielä
käytännössä teknisesti mahdollista kuin prototyypeissä, mutta
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useita tähän tarkoitukseen soveltuvia alustoja ollaan parhaillaan
kehittämässä eri maissa, joten toimiva ratkaisu lienee melko
pian saatavilla.
Kaikkea kiinnostavaa ei saa kuitenkaan esiin korpusotteella – monet pragmaattiset ilmiöt kuten evaluaation, kritiikin
tai erimielisyyden ilmaiseminen eivät suoraan sovellu konkordansseilla tutkittaviksi. Litteroitu puhe antaa kuitenkin mahdollisuuden käyttää myös yksittäisten tilanteiden transkriptioita ja
äänitteitä ja siten mahdollistaa diskurssianalyyttisen tutkimusotteen samalla aineistolla. Tarvittaessa täydentävää aineistoa
voi hankkia mm. haastattelemalla osanottajia. Tähän mennessä hyvin kiinnostava havainto aineistoa kerätessä on ollut
se, että nauhoitustilanteiden osanottajat ovat suhtautuneet paitsi
nauhoituksiin, myös aiheen tutkimukseen hyvin myönteisesti.
Alustavat havainnot ELFA-aineistolla, jota vuoden 2002
lopulla oli n. 90 000 sanaa litteroituna viittaavat siihen suuntaan,
että lingua francalla on oma proﬁilinsa, vaikka se muistuttaa
kyllä akateemista K1-englantia vaikkapa siinä, että metadiskurssi ja pehmentimet kulkevat usein yhdessä, kuten perhaps
we could eh look an extract now (vrt. Mauranen 2001). Toisaalta se näyttää olevan lähempänä muuta ELF-diskurssia muun
muassa siten, että puhujat korjaavat omaa puhettaan erittäin
runsaasti. Ja samaan tapaan kuin K1-K2-vuorovaikutuksessa
runsas interaktiivinen korjaaminen on tyypillistä, mutta siitä poiketen ELF -puheessa tällaiset korjaukset eivät näytä kohdistuvan kieliopillisiin seikkoihin (Mauranen & Lappalainen 2002).
Vastaavia ilmiöitä, metadiskurssin, pehmentimien, epämääräisyyden ja monien muiden interpresonaalisen diskurssin ilmenemistä tule olemaan kiinnostavaa verrata siihen, mitä toistaiseksi
tiedetään K1-K1-vuorovaikutuksesta ja K1-K2-vuorovaikutuksesta. Puhekuvioiden tai puheessa käytettyjen ’könttien’
(chunking) ilmeneminen lingua franca -kielessä valottaa myös
epäilemättä osaltaan nykyistä keskustelua niiden osuudesta
kielen prosessoinnissa (vrt. esim. Ellis 2002).
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Isompia, teorialähtöisiä hypoteeseja voi testata vain useammista lähteistä peräisin olevilla aineistolla, kuten esimerkiksi
sellaisia, jotka postuloivat ELF:iin sekä keskipakoisia että
keskihakuisia kehitystendenssejä (esim. Brutt-Grifﬂer 2002).
Tällaiset yleisen tason väittämät tarvitsevat kyllä aika lailla
hienosäätöä testattavien otaksumien saavuttamiseksi. Avoimia
kysymyksiä on paljon ja tutkimusta vasta vähän: teoreettisia
löytöjä voi tehdä esimerkiksi yksinkertaistumisen, universaalisti tunnusmerkittömien ilmausten, diskurssiuniversaalien ja
vaikkapa puhekönttien tutkimuksessa. Deskriptiiviset havainnot puolestaan hyödyttävät kansainvälisen englannin standardien hahmottamista ja huomattava soveltava hyöty on luvassa
kielenopetukseen, tulkkauksen ja kansainvälisen kääntämisen
sekä teknisen viestinnän käytäntöihin.
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