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1. JOHDANTO

Kiinnostuin Oslossa asuvien suomalaisten suomen kielestä ja siinä esiintyvistä

koodinvaihdoista sekä lainoista ja heidän asenteistaan omaa suomalaisuuttaan ja Norjaa

kohtaan opiskellessani Oslossa vuosina 1999–2003. Keskustellessani Oslossa asuvien

suomalaisten kanssa kävi selväksi, että paljon norjaa puhuvien äidinkielessä esiintyi

monia norjankielisiä sanoja. Suomalaisten asenteet Norjaa ja norjalaisia kohtaan olivat

usein kaksijakoiset; Norjasta pidettiin maana, mutta siinä nähtiin myös heikkouksia.

Myös norjalaiset koettiin mukana ihmisinä ja ei niinkään erilaisiksi suomalaisista, mutta

heissäkin jotkin piirteet ärsyttävät. Tutkimuksessani haluan selvittää, kuinka suomalaisten

kieli, erityisesti murre ja koodinvaihto, heijastaa kansallista identiteettiä ja integraatiota

Norjaan.

Tutkimuksessani selvitän ensin, puhuvatko suomalaiset murteellisesti ja esiintyykö

heidän suomen kielessään lainoja ja koodinvaihtoja niin paljon kuin niitä esimerkiksi

omassa puheessani esiintyi asuessani Oslossa. Toiseksi selvitän oslonsuomalaisten

asenteita omaa suomalaisuutta, Suomea ja suomen kieltä sekä Norjaa, norjalaisia ja

norjan kieltä kohtaan. Oletan, että murteellinen puhetapa viestii voimakkaasta

kansallisesta identiteetistä ja koodinvaihto integroitumisesta uuteen kotimaahan Norjaan.

Tutkimuksen vertailuryhmäksi olen valinnut Oslossa asuvia italialaisia, joita myös on

Oslossa huomattavan paljon. Oletan, että italialaisten asenteet Norjaa ja omaa

italialaisuuttaan kohtaan ovat yksioikoisempia kuin suomalaisten, koska Oslossa

tapaamani italialaiset elävät tiiviissä yhteisössä, eivätkä mielestäni ole integroituneet

norjalaiseen yhteiskuntaan suomalaisten tavoin. Oletan myös, että heidän

kielenkäytössään ei esiinny niin runsaasti lainoja ja koodinvaihtoja kuin suomalaisten

kielessä. Oletan, että myös italialaisilla murre heijastaa kansallista identiteettiä ja

koodinvaihto integroitumista Norjaan. Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan syvenny

yksityiskohtaisesti italialaisiin, vaan pääpaino on suomalaisissa informanteissa.
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2. TUTKIMUS

2.1. Tutkimusongelma 

Tässä tutkimuksessa selvitän Oslossa asuvien suomalaisten suomen kielessä

mahdollisesti esiintyvää lainaamista ja koodinvaihtoa. Lisäksi tutkin oslonsuomalaisten

asenteita Suomea, suomalaisuutta ja suomen kieltä kohtaan sekä heidän asenteitaan

Norjaa, norjalaisia ja norjan kieltä kohtaan. Tutkimuksen päämääränä on selvittää

heijastavatko kieli ja murre kansallista identiteettiä. Oletan, että murteen käyttö heijastaa

voimakasta suomalaista identiteettiä ja koodinvaihdon käyttö integraatiota Norjaan.

Vertailuryhmänä käytän Oslossa asuvia italialaisia.

2.2. Informantit

Tämän tutkielman informantteina toimii kymmenen Oslossa asuvaa suomalaista ja viisi

Oslossa asuvaa italialaista. Kaikki informantit ovat ensimmäisen polven

maahanmuuttajia. Informanttien kotipaikat on merkitty suomen ja italian murrekarttoihin

(ks. kartta 1, s. 7 ja kartta 2, s. 14). Kutsun suomalaisia informantteja merkein F1, F2, F3

jne. ja italialaisia merkein I1, I2 jne. Esittelen informantit haastatteluissa selvittämieni

taustatietojen pohjalta. Norjassa asumisen pituudet ilmoitan niinä, mitä ne olivat

haastattelun aikana. Tutkimusta tehdessäni olen yrittänyt huomioida oman murteeni eli

Tornion murteen vaikutuksen informanttien kielenkäyttöön.

F1 on 23-vuotias lääketiedettä opiskeleva mies. Hän kertoo olevansa äidinkieleltään

ruotsinkielinen. Informantin äiti on ruotsinkielinen ja isä suomenkielinen.

Kansallisuudeltaan informantti on suomalainen.  Hän on kotoisin Espoosta. Informantti

kertoo puhuvansa suomea murteettomasti, mutta vaihtavansa Rauman murteeseen

vieraillessaan Raumalla sukulaistensa luona. Hän on asunut Oslossa lähes kaksi vuotta.

Informantti seurustelee norjalaisen kanssa eikä hänellä ole lapsia.
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F2 on 23-vuotias sosiaalialaa opiskeleva nainen. Hän on äidinkieleltään ja

kansallisuudeltaan suomalainen. Informantti on kotoisin Kouvolasta ja mainitsee

puhuvansa Kymenlaakson murretta. Hän on asunut Oslossa lähes kolme vuotta.

Informantti ei ole parisuhteessa eikä hänellä ole lapsia.

F3 on 25-vuotias nainen, joka työskentelee keittiöapulaisena. Hänellä on

poikkitieteellinen kandidaatin tutkinto. Informantti on äidinkieleltään ja

kansallisuudeltaan suomalainen. Hän on kotoisin Kemistä, mutta kertoo puhuvansa

maalaishämettä, koska on asunut Hämeessä Valkeakoskella ja Jämsässä. Informantti

puhuu Kainuussa vieraillessaan vanhempiensa puhumaa Kainuun murretta. F3 on asunut

Oslossa kuusi vuotta ja kolme kuukautta. Informantti ei ole parisuhteessa eikä hänellä ole

lapsia.

F4  on 28-vuotias kauppaoppilaitoksen markkinointilinjan suorittanut ja parturi-

kampaajalinjalla opiskellut nainen, joka tekee toimistotyötä. Hän on äidinkieleltään ja

kansallisuudeltaan suomalainen. Hän on kotoisin Vaalasta ja kertoo puhuvansa Kainuun

murretta ’hesalaisittain’. Informantti on asunut Oslossa seitsemän vuotta ja kolme

kuukautta. Hän seurustelee norjalaisen kanssa.  Hänellä ei ole lapsia.

F5 on 67-vuotias nainen, joka toimii kirjastonhoitajana ja on kotimaisen kirjallisuuden

maisteri. Informantti on äidinkieleltään suomalainen, mutta on vaihtanut kansallisuutensa

norjalaiseksi. Hän on kotoisin Rymättylästä ja puhuu lounaismurretta. Informantti on

asunut Norjassa 40 vuotta. Hän on eronnut norjalaisesta miehestään ja hänellä on kolme

kansallisuudeltaan norjalaista lasta.

F6 on 31-vuotias nainen, joka on sairaan- ja terveydenhoitaja. Hän opiskelee

lääketiedettä. Informantti on äidinkieleltään ja kansallisuudeltaan suomalainen. Hän on

kotoisin Äänekoskelta ja kertoo puhuvansa kotikaupunkiinsa palatessaan Savon murretta.

Informantti  on asunut Norjassa neljä ja puoli vuotta, joista kaksi ja puoli vuotta Oslossa.

Hän ei ole parisuhteessa eikä hänellä ole lapsia.
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F7 on 27-vuotias englannin kirjallisuutta opiskeleva nainen. Hän on kansallisuudeltaan

sekä suomalainen että norjalainen ja puhuu äidinkielinään  norjaa ja ruotsia. Informantti

on kotoisin Helsingistä ja mainitsee murteekseen suomenruotsalaisuuden. Informantti on

asunut Norjassa viisi vuotta. Hän seurustelee australialaisen kanssa. Hänellä ei ole lapsia.

F8 on 25-vuotias lähihoitajana työskentelevä nainen. Hän on äidinkieleltään ja

kansallisuudeltaan suomalainen. Informantti on kotoisin Haukiputaalta ja kertoo

puhuneensa Pohjois-Pohjanmaan murretta Suomessa asuessaan. Informantti on asunut

Norjassa vuoden ja kahdeksan kuukautta. Hän on Norjaan muutettuaan eronnut

turkkilaisesta miehestään ja asuu nykyään norjalaisen poikaystävänsä kanssa. Hänellä ei

ole lapsia.

F9 on 22-vuotias musiikkia opiskeleva nainen. Hän on sekä äidinkieleltään että

kansallisuudeltaan suomalainen. Informantti on kotoisin Tampereelta ja kertoo osaavansa

Tampereen murretta, vaikka hänen vanhempansa ovat kotoisin muualta. Informantti on

asunut Norjassa kaksi vuotta. Hän ei ole parisuhteessa eikä hänellä ole lapsia.

F10 on 24-vuotias lääketiedettä opiskeleva nainen. Hän on äidinkieleltään ja

kansallisuudeltaan suomalainen. Informantti on kotoisin Lappeenrannasta ja Lahdesta.

Informantin mielestä Lahdessa ei puhuta murretta, hän ei siis koe puhuvansa

murteellisesti. F10 on asunut Norjassa vain kaksi kuukautta. Informantti ei ole

parisuhteessa eikä hänellä ole lapsia.

I1 on 31-vuotias maahantuontiliikettä johtava mies. Hän on äidinkieleltään ja

kansallisuudeltaan italialainen. Informantti on kotoisin Napolista ja puhuu Napolin

murretta. Hän on asunut Norjassa kolme ja puoli vuotta. Informantti on naimisissa

suomalaisen kanssa  ja hänellä on kansallisuudeltaan italialainen lapsi.

I2 on 66-vuotias ravintolan omistava mies. Hän on kansallisuudeltaan italialainen.

Informantti on kotoisin Napolista ja kertoo puhuvansa Napolin murretta äidinkielenään.
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Hän on asunut Norjassa kaksi vuotta. Informantti on asumuserossa italialaisesta

vaimostaan ja hänellä on kaksi kansallisuudeltaan italialaista lasta.

I3 on 33-vuotias erilaisissa lyhytaikaisissa työsuhteissa  työtä tekevä nainen. Hän on

äidinkieleltään ja kansallisuudeltaan italialainen. Informantti on kotoisin Napolista ja

puhuu Napolin murretta. Hän on asunut Norjassa kaksi vuotta. Informantti on

asumuserossa italialaisesta miehestään ja seurustelee  norjalaisen kanssa. Hänellä ei ole

lapsia.

I4 on 33-vuotias Internet-freelancerina työskentelevä mies. Hän on äidinkieleltään ja

kansallisuudeltaan italialainen. Informanti on kotoisin Pordenonesta, Venetosta ja puhuu

Venetsian murretta. Hän on asunut Norjassa viisi ja puoli vuotta. Informantti ei ole

parisuhteessa eikä hänellä ole lapsia.

I5 on 48-vuotias erilaisissa lyhytaikaisissa työsuhteissa työtä tekevä mies, jolla on

kirjanpitäjän tutkinto. Hän on äidinkieleltään ja kansallisuudeltaan italialainen.

Informantti on kotoisin Parabitasta, Pugliasta ja puhuu Puglian murretta. Hän on asunut

Norjassa viisi vuotta. Informantti ei ole parisuhteessa, mutta hänellä on

kansallisuudeltaan italialainen lapsi.

2.3. Tutkimusmetodi ja -aineisto

Tutkimuksen olen suorittanut nauhoittamalla kyselylomakkeeseen (ks. suomenkielinen

kyselylomake liite 1 ja italiankielinen kyselylomake liite 2) pohjautuvat informanttien

haastattelut. Suurin osa haastatteluista on nauhoitettu  MD-soittimella ja osa

kasettinauhurilla. Haastattelut olen tehnyt Oslossa kolmessa erässä: lokakuussa 2003,

tammikuussa 2004 ja huhtikuussa 2004. Haastattelut kestivät keskimäärin puoli tuntia,

mutta esimerkiksi informantti I2:n haastattelu kesti vain noin seitsemän minuuttia. Olen

litteroinut kaikki haastattelut (ks. liite 1) saadakseni paremman kuvan mahdollisista

lainoista ja koodinvaihdoista. Haastatteluita litteroidessani olen jättänyt pois sellaiset

jaksot, jotka eivät ole tutkimuksen kannalta hyödyllisiä. Suomalaisten informanttien
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suomalaisen ja vieraskielisen puheen olen litteroinut karkean foneettisesti. Italialaisten

haastatteluista olen litteroinut italiankieliset osat italian oikeinkirjoitussääntöjen mukaan

ja  vieraskieliset osat karkean foneettisesti.

2.4. Tutkimusta vaikeuttavat tekijät

Suomalaisten informanttien F5:n ja F10:n haastattelujen nauhoitus MD-laitteella

epäonnistui. Näiden informanttien osalta koodinvaihdon ja lainojen analysointi jää

nauhoituksen puutteen vuoksi pois. Italialaisen informantti I3:n haastattelun nauhoitus ei

myöskään onnistunut. I3 ei kuitenkaan käyttänyt kielessään lainoja tai koodinvaihtoa,

joten haastattelutilanteessa kirjoittamani muistiinpanot ovat riittävät tätä tutkimusta

varten.

3. TEORIAA

3.1. Murteet

3.1.1. Italian murteet

Standardi-italia perustuu Toscanan murteisiin kuuluvaan Firenzen murteeseen. Firenzen

murteen valta-asema italian murteiden joukossa juontaa juurensa 1400-luvulle, jolloin

monia tärkeitä ja arvostettuja teoksia kirjoitettiin Firenzen murteella (Coveri ym. 1998,

17). Standardi-italia on saavuttanut asemansa kansalliskielenä vasta maan yhdistymisen

jälkeen vuonna 1861. Ennen maan yhdistymistä Italiassa puhuttiin monia latinan eri

murteita, jotka olivat myös saaneet paikallisväritystä entisiltä väestöiltä kuten etruskeilta

Toscanassa ja arabeilta Etelä-Italiassa. Coverin ym. (1998, 19) mukaan maan

yhdistymisen aikaan vain 20 %:lla oli pääsy kirjoitettuun tekstiin, joten paikallismurteet

säilyivät vielä pitkään yhteisen kielen ’syntymisen’ jälkeenkin.

Vasta 1900-luvulla murteet ovat vähitellen alkaneet sulautua yleiskieleen

massamedioiden, emigraation sekä ase- ja oppivelvollisuuden seurauksena (Coveri ym

1998, 20). 1970-luvulta pääosin tai ainoastaan murretta puhuvien henkilöiden määrä on
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Kartta 1. Italian päämurrealueet ja informanttien syntymäpaikat (Coveri ym. 1998, 36).

laskenut yli 85 %:sta noin 35 %:iin vuoteen 1991 mennessä (Russo 1993, 158–163).

Coverin ym. mukaan kuitenkin vain noin 2,5 % italialaisista puhuu ns. standardi-italiaa

äidinkielenään. Murteiden ei oleteta katoavan, sillä sulautumista tapahtuu niin

yleiskielestä murteeseen kuin murteesta yleiskieleenkin. Italialaisten sanotaan olevan
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kaksikielisiä standardi-italiassa ja omassa murteessaan, jota monet pitävät jopa

äidinkielenään.

Coveri ym. (1998, 34) jakavat Italian kolmeen murrealueeseen. Päämurteita ovat

pohjoismurteet, Toscanan murteet ja keski- ja eteläismurteet (ks. kartta 1).  Brunin (1984,

290) mukaan raja pohjois- ja keskimurteiden välillä kulkee länsirannikon La Speziasta

itärannikon Riminille ja etelä- ja keskimurteiden välinen raja Roomasta itärannikon

Anconaan. Coveri ym. (1998, 35) hahmottaa alueiden jaon sijoittamalla pohjoismurteet

Alppien ja Apenniinien vuoristojen väliin,  Toscanan murteet Apenniinien ja Tyrrhenan

meren väliin. Keski-ja eteläismurteet sijoittuvat Tiber-joesta etelään aina niemimaan

kärkeen ja Sisiliaan asti1.

Kaikki kolme päämurretta jaetaan alamurteisiin. Pohjoiset murteet jaetaan gallo-

italialaisiin, venetsialaisiin ja istrialaisiin murteisiin. Gallo-italialaismurteet jaetaan

edelleen piemontelaisiin, lombardialaisiin, ligurialaisiin sekä emilia-romanialaisiin

murteisiin. Toscanan murteet jaetaan keskisiin, läntisiin, itäisiin ja eteläisiin murteisiin.

Keskiset murteet jaetaan edelleen firenzeläiseen ja sienalaiseen murteeseen, läntiset

Pisan, Luccan, Pistoian ja Livornan murteisiin. Itä-Toscanassa puhutaan Arezzon ja

Etelä-Toscanassa Grosseton murretta. Keskiset ja eteläiset italian murteet jaetaan keski-,

etelä- ja äärieteläismurteisiin. Keski-italian murteet jaetaan edelleen Marchen, Umbrian

ja Rooman murteisiin. Eteläiset murteet jaetaan Abruzzien, Pohjois-Puglian, Molisen,

Campanian ja Lucanon murteisiin. Äärieteläiset murteet jaetaan calabrialaisiin, etelä-

puglialaisiin sekä sisilialaisiin murteisiin. (Coveri, ym. 1998, 35.)

Kolmen päämurteen ulkopuolelle jää Sardinian murre. Sardinian murre pohjautuu pitkään

saarella vallinneisiin katalaanin ja espanjan kieliin. Vasta kun Sardinia 1700-luvulla

liitettiin Piemonten lääniin, italiasta ja varsinkin Ligurian murteesta siirtyi piirteitä

Sardinian murteeseen. Murre jaetaan neljään alamurteeseen: eteläis-, keski-, koillis- ja

luoteismurteisiin. (Bruni 1984, 325–326.)

                                                  
1 Italian suomenkieliset maantieteelliset nimet on tarkistettu WSOY:n Peruskartastosta vuodelta 1978 sekä
EU:n sivulta <http://europa.eu.int/abc/maps/members/italy_fi.htm>.
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3.1.2. Paikallismurteiden piirteitä  

Pohjoisissa murteissa tavataan tiettyjä samantyyppisiä konsonantti-ilmiöitä. Pohjois-

murteissa kaksoiskonsonantilla on taipumus lyhentyä yksöiskonsonantiksi, vokaalien

väliset soinnittomat konsonantit lausutaan soinnillisina tai ne jäävät kokonaan

ääntymättä, kirjainyhtymät - c l -  ja -gl-  muuttuvat soinnillisiksi ja soinnittomiksi

prepalataalisiksi affrikaatoiksi [t∫ ] ja [_ ] ja prepalataaliset affrikaatat muuttuvat

dentaalisiksi affrikaatoiksi [ts] ja [dz] e:n ja i:n edellä. (Coveri ym. 1998, 37.)

Toscanan alue on historiassa ollut pitkään eristyksissä muusta Italiasta sekä

maantieteellisistä että poliittista syistä ja sen vuoksi latinan vaikutus näkyy Toscanan

murteessa selvemmin kuin muissa murteissa. Jotkut latinasta Toscanan murteeseen

kulkeutuneet piirteet ovat siirtyneet Toscanan murteen kautta myös standardi-italiaan.

Tällaisia piirteitä ovat mm. vokaalin loppuheitto viimeisen vokaalin ollessa painoton,

kaksoiskonsonantin lyhentyminen sekä konsonanttiryhmien - n d -  ja - m b -

assimiloituminen -nn-:ksi ja - m m -:ksi. Toscanan murteen huomattavin piirre on

kurkkuäänne, joka tuotetaan aspiroimalla soinnittomia klusiileja [p t k] tai palataalisia

affrikaattoja [t∫ _] tai heikentäen soinnillisia klusiileja [b d g] niiden sijaitessa vokaalien

välissä. Muita äänteellisiä eroja standardi-italiaan ovat dentaalisten ja bilabiaalisten

soinnittomien klusiilien [-t] ja [-p-] muuntaminen frikatiiveiksi [_] ja [_] ja soinnittomien

ja soinnillisten prepalataalisten affrikaattojen [t∫] ja [_] muuntaminen frikatiiveiksi [∫] ja

[_].  (Coveri ym. 1998, 38–40.)

Keskiset ja eteläiset italian murteet eroavat toisistaan huomattavasti, mutta yhteisiäkin

piirteitä on. Konsonanttiryhmät -nd- ja -mb- assimiloituvat -nn-:ksi ja -mm-:ksi kuten

Toscanan murteessa. Latinasta italiaan tullut konsonanttiryhmä -pl- lausutaan /k/:na, -bl-

ja  - l l -  /dd/:nä. Keskisille eli Marchen, Umbrian ja Lazion murteille on tyypillistä

puoliväljän keskivokaalin  [_] puuttuminen, a:n muuttuminen e:ksi, loppuvokaalien i ja u

metafoneesi l. sanan painollisen vokaalin muuttuminen loppuvokaalin tippumisen tai

vähenemisen seurauksena, siirtymä äänteestä [__] äänteisiin [jj] ja [li]  sekä edelleen

äänteeseen [j]. Lisäksi keskisissä murteissa esiintyy siirtymä äänteestä [l] äänteeseen [r].
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Eteläisissä murteissa eli Abruzzon, Pohjois-Puglian, Molisen, Campanian ja Lucanian

murteissa painottomat vokaalit redusoituvat puoliväljäksi keskivokaaliksi [_].

Metafoneesia esiintyy myös eteläisissä murteissa. Äärieteläisistä Calabrian ja Sisilian

murteista puuttuu puoliväljä keskivokaali [_]. Lisäksi niissä esiintyy metafoneesia sekä

e:n redusointia i:ksi. Konsonanttiryhmien -nd- ja -mb- assimiloitumista -nn-:ksi ja –mm

:ksi ei keskisissä murteissa tapahdu. Konsonanttiryhmät -ll- ja -tr- lausutaan

retroflekseinä [dd] ja [tr]. (Coveri ym. 1998, 40–42.)

Brunin mukaan (1984, 324–325) Sardinian murteissa ei esiinny diftongeja

äärieteläismurteiden tavoin. Toinen äärieteläismurteita muistuttava piirre on -ll-:n

muuttuminen retrofleksi /dd/:ksi. Sardiniassa säilytetään velaariset plosiivit /k/ ja /g/

myös e:n ja i:n edellä kuten latinassa. Konsonanttiryhmät /qw/ ja /gw/ muuttuvat

Sardinian murteessa /b/:ksi. Intervokaaliset soinnittomat plosiivit /t/, /k/ ja /p/ joko

soinnillistuvat tai aspiroituvat painottomassa tavussa, soinnilliset plosiivit /d/, /g/ ja /b/

häviävät. Sardinian murre eroaa muista kolmesta päämurteesta myös leksikon osalta.

Italian artikkelien il/lo, la, gli, le sijasta käytetään artikkeleja su, sa, sos, sas.

Sardinian murre eroaa standardi-italiasta myös morfosyntaktisesti. Latinan sanaloppuiset

-s ja -t ovat säilyneet murteen verbi- ja substantiivitaivutuksessa. Sardinian murteeseen

on latinasta jäänyt myös muutamia neutrisukuisia sanoja kuten tempus (aika). Latina on

vaikuttanut myös Sardinian murteen verbitaivutukseen. Murteeseen on jäänyt elämään

latinan imperfektin konjunktiivi. Syntaksin osalta Sardinian murteen erottaa muista

italian murteista erikoinen sanajärjestys: murteessa finiittinen verbi on yleensä lauseessa

viimeisenä. (Bruni 1984, 325.)

3.1.3. Aluemurteiden piirteitä

Yhä useampi paikallismurteen puhuja muuttaa puheensa paikallisesta alueelliseksi.

Coverin ym. (1998, 42–43) mukaan huomattavimpia alueellisen puhekielen piirteitä ovat

erot lausumisessa sekä intonaatiossa. Aluemurteiden välillä on myös morfosyntaktisia ja

leksikaalisia eroja. Caneparin (1983) mukaan noin 80 %:lla italialaisista on alueellinen
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lausunta. Italiassa alueellinen aksentti ei ole sidoksissa sosioekonomiseen asemaan. Galli

de’ Paratesin (1984) mukaan viime vuosina pohjoisitalialainen aksentti on vallannut alaa

koko Italiassa.

Pohjoisessa aluemurteessa kaksoiskonsonantit muuttuvat yksöiskonsonanteiksi, e  ja o

ovat avoimia ja suljettuja standardi-italian mallin mukaisesti sekä palataalinen

kaksoissibilantti [∫∫] yksinkertaistuu. Lisäksi vokaalienväliset /s/ ja  /z/ redusoituvat

[z]:ksi. Toscanan aluemurteessa vokaalinväliset /p t k/ lausutaan soinnittomilla

frikatiiveillä [_ _ x], vokaalienväliset /b d g/ soinnillisilla frikatiiveillä [_ _ _] nopeassa ja

painollisessa puheessa sekä vokaalienväliset affrikaatat /  t ∫  _/ frikatiiveillä [∫ _].

Keskisessä aluemurteessa e ja o ovat avoimia ja suljettuja eri tavalla kuin standardi-

italiassa, vokaalinväliset [b d_] kahdentuvat, intervokaaliset /p t k/ realisoituvat

retroflekseinä [b d g], äänteet [lj nj] palatalisoidaan usein äänteiksi [_  n] ja

vokaalienväliset /s z/ realisoituvat soinnittomana [s]:nä.  Lisäksi konsonanttiryhmissä  /rs

ls ns/ sibilantti [s] muuttuu affrikaataksi [ts].

Äärieteläisessä aluemurteessa aukinaisilla ja suljetuilla e:llä ja o :lla ei ole eroa, ne

lausutaan  vokaaleilla [_ _]. Alveolaarinen [r] kahdentuu sanan alussa ja assimiloituu sitä

seuraavaan konsonanttiin sanan sisällä. /tS/ redusoidaan [∫]:ksi, vokaalinväliset /b _/

kahdentuvat, /ddz/ muuttuu [tts]:ksi, /r l/:n jälkeinen [ts] soinnillistuu [dz]:ksi,

vokaalinväliset /s z/ lausutaan soinnittomana [s]:nä, /r l n/:n jälkeinen [s] muuttuu

affrikaataksi [ts], lisäksi konsonantteja edeltävät /s z/ voivat muuttua palataalisiksi

[∫ _]:ksi. (Coveri ym. 1998, 43–45.)

Aluemurteiden välillä on morfosyntaktisia eroja. Pohjoismurteessa ei käytetä määräistä

artikkelia omistuspronominin edeltäessä sukulaisuussanaa eikä yksinkertaista perfektiä

(passato remoto). Yksinkertaisen perfektin korvaa pohjoisen murteissa yhdistetty perfekti

(passato prossimo). Erisnimen yhteydessä käytetään määräistä artikkelia, vapaita

pronomineja käytetään sidonnaisten sijasta, aikaa ilmaisevien konjunktioiden kanssa

käytetään voimistavaa che-konjunktiota sekä joidenkin verbien kanssa käytetään
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postpositioita s u  ja giù (alas). Standardi-italian kolmesta demonstratiivipronominista

käytetään vain kahta, sanoja questo (tämä) ja quello (tuo). (Coveri ym. 1998, 49.)

Toscanan aluemurteessa käytetään yksikön toisen persoonan pronominin objektimuotoa

subjektimuodon sijasta sekä persoonatonta si-pronominia monikon ensimmäisen

persoonan pronominin sijasta. Toscanan murteessa puheessa erotetaan myös

yksinkertainen ja yhdistetty perfekti. Yksinkertaisella perfektillä liitetään menneessä

tapahtunut tulevaisuuteen, yhdistetyllä perfektillä ilmaistaan menneessä tapahtuneen

finiittisyys. Toscanan murteessa käytetään standardi-italian mukaisesti kaikkia kolmea

demonstratiivipronominia questo (tämä), codesto (tämä/tuo) ja quello (tuo). (Coveri ym.

1998, 50–51.)

Eteläisessä aluemurteessa transitiivisia verbejä seuraa objektia vahvistava prepositio a,

jos lauseen objekti on elävä olento. Eteläisessä murteessa käytetään indikatiivimuotoa

konjunktiivin sijasta, yksinkertaista perfektiä käytetään useammin kuin yhdistettyä

perfektiä, vapaita pronomineja käytetään sidonnaisten sijasta sekä ci-prepositiota

epäsuoraa objektiivia ilmaisevien pronominien gli ja le sijasta. Eteläisessä aluemurteessa

käytetään verbiä tenere (pitää, pitää kiinni) verbin avere (olla, omistaa) ja verbiä stare

(olla, asua) verbin essere (olla, olla olemassa) sijasta. Kuten pohjoisessa murteessa,

eteläisessä murteessa käytetään vain kahta demonstratiivista pronominia questo (tämä) ja

quello (tuo). Eteläismurteessa käytetään teititellessä monikon toista persoonaa standardi-

italian yksikön kolmannen persoonan sijasta. (Coveri ym. 1998, 51–52.)

Kolmella aluemurteella on leksikaalisia eroja, vaikka leksikko onkin yhdentynyt

massamedian vaikutuksesta. Näkyvimmät erot ovat eri apuverbien sekä yleisimpien

adverbien ja pronominien erilainen käyttö (ks. taulukko 1). Eteläisessä aluemurteessa

käytetään verbejä stare ja tenere pohjoisen ja Toscanan murteiden essere ja avere sijasta.

Sanoilla myös ja ennen on eri variaatiot pohjoisessa ja Toscanan murteessa kuin

eteläismurteessa. Nyt-sanasta käytetään eri muotoja eri aluemurteissa.  Pohjoisessa ja

eteläisessä aluemurteessa käytetään kahta demonstratiivipronominia, Toscanan murteessa

käytetään kaikkia standardi-italian kolmea muotoa. Pohjoisessa ja Toscanan
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aluemurteissa on kolme tapaa ilmaista ei myöskään, eteläisessä aluemurteessa vain kaksi

tapaa.     (Coveri ym. 1998, 51–52.)

Taulukko 1. Italian aluemurteiden huomattavimpia leksikaalisia eroja (Coveri ym. 1998, 52).

Pohjoinen
aluemurre Toscanan aluemurre Eteläinen aluemurre

Suomenkieliset
vastineet

essere essere stare olla
avere avere tenere olla, omistaa
anche anche pure myös
sovente, spesso spesso spesso usein
adesso ora mo' nyt

questo/quello questo/codesto/quello questo/quello
tämä / tämä, tuo
/ tuo

qui, qua / lì, là qui, qua / costì, costà /lì, là qui, qua / lì, là
tässä, täällä /
tuossa, tuolla

neanche,
nemmeno, neppure neanche, nemmeno, neppure manco, nemmanco ei myöskään
prima dianzi prima ennen

3.1.4. Suomen murteet

Suomen kieli jakautuu moniksi murteiksi. Eräät suomen murteiden erot pohjautuvat

Tuomen (1989, 8) mukaan suomen kielen varhaisvaiheisiin. Itämeren suomalaisia kieliä

edeltänyt kielimuoto jakautui ilmeisesti kolmeksi murteeksi: pohjoiseksi, eteläiseksi ja

itäiseksi. Itä- ja etelämurteista saadut vaikutteet on jakanut alkuaan yhtenäisen pohjoisen

murteen (hämäläismurteen) edelleen kolmeksi murteeksi. Kolme uutta murretta ovat

lounaismurre, hämäläismurre ja (muinais)karjala. Nämä päämurteet ovat myöhemmin

levittäytyneet koko Suomen alueelle ja synnyttäneet uusia murteita, esim. savolais- ja

pohjalaismurteet. Näin syntyneet murteet ovat edelleen jakautuneet alamurteiksi ja

alkuaan yhteisestä murteesta on kehittynyt kokonainen murteisto.

Perinteisesti suomen murteet on jaettu ensin kahteen pääryhmään: itäisiin ja läntisiin

murteisiin (esim. Rapola 1990, 22) ja edelleen päämurteistoihin. Hormian (1970) mukaan

itä- ja länsimurteiden raja kulkee Suomenlahden rannalta Haminasta suoraan Perämeren
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Kartta 2. Suomen päämurteet (Kettunen 1999) ja suomalaisten informanttien ja haastattelijan kotipaikat.
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Pietarsaareen. Rannikolla, Pohjois-Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa puhutaan

länsimurteita ja  itämurretta puhutaan sisämaassa ja pohjoisessa Kemijärvelle asti. Itäinen

murrealue on yhtenäinen; lähes koko itämurre koostuu savolaisista murteista. Läntinen

murrealue puolestaan koostuu erilaisista murteista: hämäläis-, lounais-, pohjalais- sekä

peräpohjalaismurteista.

Eri tutkijat jakavat suomen murteet eri päämurteistoihin. Murteiden lukumäärä vaihtelee

erottavien ja yhdistävien piirteiden erilaisesta painottamisesta ja murrerajan määrittelystä

riippuen (Tuomi 1989, 10). Rapola (1990, 76) jakaa murteet seitsemään pääryhmään:

lounais-, hämäläis-, eteläpohjalais-, keski- ja pohjoispohjalais-, peräpohjalais-, savolais-

sekä kaakkoismurteisiin (ks. kartta 2). Kettusella (1930; 1990) pääryhmiä on kymmenen:

lounaismurteet, hämäläismurteet, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-

Pohjanmaan, Kemijoen, Tornionjoen, Jällivaaran ja vuonojen murteet, savolaismurteet

sekä viipurilaismurteet. Suomen murteiden sanakirja puolestaan jakaa murteet viiteen

pääryhmään: lounais-, hämäläis-, kaakkois-, savolais- sekä pohjalaismurteisiin  (Tuomi

1989, 96). Tämän tutkimuksen kannalta olennaisia päämurteita ovat peräpohjalais-,

Pohjois-Pohjanmaan, lounais-, hämäläis- sekä  savolaismurteet.

3.1.5. Itäisten ja läntisten murteiden piirteitä

Erot itäisten ja läntisten murteiden välillä ovat niin äänteellisiä, leksikaalisia kuin

morfosyntaktisiakin (ks. taulukko 2). Äänteellisiä eroja on yleiskielen vokaalijälkeisen

d :n ja ts:n ääntämisessä,  ennen ä:tä ja e:tä sekä ennen a:ta esiintyvien lk:n ja rk:n

astevaihtelussa, pitkien vokaalien sekä diftongien uo, yö, ie ääntämisessä. Eroja esiintyy

myös mennä, jäähtyy ja kuulee verbien ääntämisessä. Leksikaalisia erilaisuuksia ilmenee

sanoissa kaula, latva, ohra ja persoonapronomineissa. Morfologisia eroja on inessiivin

päätteen erilainen ääntäminen sekä preesensin yksikön 3. persoonan erilainen pääte,

itämurteissa -pi, länsimurteissa ø. (Kettunen 1930; Rapola 1990.)
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Taulukko 2. Itäisten ja läntisten murteiden eroja.

Kirjakieli Itäiset murteet Läntiset murteet
d ø/v/j/h _/l/r
ts ts/ss/ht/ __/ss/tt

lk, rk ennen ä/e:tä ja a:ta
Jäli : jäljet;
 halko : halvot/haloot

jälkit : jälet;
halko : halot

maa, pää moa, peä maa, pää
uo, yö, ie uo, yö, ie ua, yä, ia

ruoka:ruoan
ruoka:ruuan, ruuvan,
ruuvvan ruoka:ruan, ruuan

jäähtyy jäähtyy/jiähtyy jähtyy
kuulee kuuloo kuulee
mennä männä mennä
kaula, latva,ohra kakla, latva, otra kaula, lalva, ohra
me, te, he myö, työ, hyö me, te, he
_ssA _sA, _s _ssA
3. pers. yks. pääte ø _pi ø

3.1.6. Päämurteiden piirteitä

Rapola (1990, 131) luokittelee peräpohjalaismurteisiin Suomen pohjoisosan murteet

Simoa, Rovaniemeä ja Kuolajärveä myöten. Murteisiin lasketaan kuuluvaksi myös

Pohjois-Ruotsin ja Ruijan suomalaismurteet. Tässä tutkimuksessa Tornion murre,

haastattelijan murre, nousee olennaiseksi. Kettusen (1930, 86–91) mukaan Tornion

murteen tärkeimmät piirteet ovat: 1) pääpainottomien vokaalien välisen h:n säilyminen,

ja erityisesti sitä seuraavan vokaalin pidennys, esim. lamphaat, 2) vokaaliyhtymien ea,

eä, oa ja öä säilyminen, esim korkea, 3) vokaaliyhtymien ia, iä, ua sekä yä säilyminen,

esim. pappia, 4) passiivimuotojen viehään, tuohaan esiintyminen, 5) painottoman tavun

pidentyminen puolipitkäksi kuten lounaismurteissa, jos edellinen tavu on lyhyt, esim.

kalà, kalàstaa, 6) inessiivin pääte -ssA, 7) infinitiivien esiintyminen muodossa juosta,

oikaista, 8) soinnillisten geminaattakonsonanttien lyhentyminen yleensä pitkän

ensimmäisen tavun sekä painottoman tavun jäljessä, esim. pääle, kirkola, 9) h:n metateesi

määrätyissä tapauksissa, esim. väyhlään, saahreen, 10) pronominien mie, sie käyttö sekä

11) kaksikonsonanttisuuden yleisyys, esim. plankku ~ lankku.
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Sekä Kettunen (1930) että Rapola (1990) sisällyttää Pohjois-Pohjanmaan eli Oulun

murteet Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan murteisiin, koska murteissa ei ole

suuria keskinäisiä eroja. Informantti F8 on kotoisin Haukiputaalta Oulun pohjoispuolelta,

joten hänen murteensa kuuluu pohjoispohjalaisiin. Murteen tärkeimpiä piirteitä ovat 1)

länsisuomalainen ts:n edustaja tt, esim. mettä : mettän, 2) diftongien uo , yö , i e

lausuminen länsisuomalaiseen tapaan avoinloppuisia, esim. sua , vyällä , 3)

itäsuomalaisuudet lampaat, aittaan, eikä lampahat, aittahan, 4) i-, u-, y-loppuisten

diftongien savolainen lausuminen, esim. poeka, laeva, 5) 3. persoonan  omistusliite –sA,

esim. poikasa , 6) preesensin yksikön 3. persoonassa -pi-päätteen mahdollinen

esiintyminen, esim. saapi, 7) inessiivi –sA, esim. täsä paikasa, 8) älä-kieltosanan

esiintyminen muodossa elä sekä 8) vokaaliyhtymien ea, eä säilyminen (Kettunen 1930,

78–81; Rapola 1990, 128–31) .

Lounaismurteita esiintyy Rapolan (1990) mukaan melkein koko Varsinais-Suomessa,

vain Yläneen-Kosken-Maarian kolmio Turun koillispuolella jää ulkopuolelle samoin kuin

Kiikala ja Suomusjärvi Uudenmaan rajalla sekä Rauman ympäristö Satakunnassa.

Kettunen (1930) jakaa lounaiset murteet edelleen läntisiin ja itäisiin. Informantti F5 on

kotoisin Rymättylästä ja puhuu näin ollen läntistä lounaismurretta. Tärkeimpiä murteen

piirteitä ovat 1) loppuheitto eli alkuperäisesti avoimen, painottoman lopputavun

katoaminen kaksitavuisista sanoista, jos ensimmäinen tavu on pitkä tai jos sana on

useampitavuinen, esim. pitk, teräv, 2) sisäheitto eli kolmi- tai useampitavuisten sanojen

alkuperäisesti avoimen tavun vokaalin katoaminen, jos ensimmäinen tavu on pitkä, esim.

suomlaine, tytre ’tyttäret’, 3) pitkien vokaalien lyhentyminen ensimmäisen tavun jälkeen,

esim. seippä ’seipäät’, 4) supistumadiftongien viimeisen -i:n tai -e:n katoaminen

ensimmäisen tavun jälkeen, esim. jollan ’jollain’, härkkä ’härkäin’, 5) lyhyttä painollista

tavua seuraavan tavun vokaalin piteneminen puolipitkäksi, esim. patà, 6) konsonanttien

k , t, p  ja s kahdentuminen supistumavokaalisen tavun alussa vokaalin tai soinnillisen

konsonantin jäljessä, esim. lukki ’lukea’, oikke ’oikein’, 7) klusiilien k , t  ja p

muuttuminen nasaalikonsonantin jäljessä, t myös l:n jäljessä, g :tä, d :tä ja b : t ä

muistuttaviksi puolisoinnillisiksi klusiileiksi, esim. lind ’lintu’, madrem bualet

’mantereen puolelta’ sekä 8) yleiskielen ts:n vastine tt, esim. katto ’katsoo’.
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Lounaismurteen piirteitä ovat myös 9) k:.n astevaihtelun erikoisuudet, esim. näljä

’nälän’, seljäläs ’selällään’, 10) nn, m m, ll ja rr lyhentyminen ensimmäisen tavun

vokaaliaineksen jäljessä ja useimmissa tapauksissa kauempana sanassa, esim. käänä

’käännän’, maaline, 11) alkuperäisen sananloppuisen -t:n  katoaminen muulloin paitsi

seuraavan sanan alkaessa k:lla, t:llä, p :llä tai s:llä, jolloin sanan lopussa esiintyy

seuraavan konsonantin kertautuma, esim. vao ’vaot’, pitkäs seippä ’pitkät seipäät’, 12)

muodot venhe, perhe, joita kielessä ovat edeltäneet veneh, pereh, 13) -ht:n muuttuminen

ensimmäisen tavun pitkän vokaalin jäljessä ja kauempana sanassa tt:ksi, esim. laittunu,

14) jälkitavujen ua, yä, ia ja iä muuttuminen lyhyiksi u-, y- ja i-vokaaleiksi, esim. lukku

’lukua’, assu ’asua’, 15) yleiskielen ea-, eä-loppuisten sanojen muuttuminen -i, -ia-

päätteisiksi, esim. korkki, hoppias ’hopeassa’, 16) inessiivin pääte -s tai -sA, esim. maas,

pääs, täsä, 17)  poikkatas, flikkatan –tyyppiset omistusliitteiset partitiivit sekä 18) s-

päätteen esiintyminen imperfektissä, esim. hän istus, tapatus ’tapahtui’ (Rapola 1990,

106–16).

Kettunen jakaa hämäläismurteet (1930) Ala- ja Ylä-Satakunnan, sydän-Hämeen,

pohjoishämäläisiin, lounaishämäläisiin, etelähämäläisiin (uusmaalaisiin) sekä

kaakkoishämäläisiin murteisiin. Informantit F3 ja F9 ovat kotoisin pohjoishämäläiseltä

murrealueelta, F3 Valkeakoskelta ja F9 Tampereelta. Informantit F2 ja F10 ovat kotoisin

kaakkoishämäläiseltä murrealueelta, F2 Kouvolasta ja F10 Lahdesta. Infomantit F1 ja F7

ovat kotoisin etelähämäläiseltä murrealueelta, F1 Espoosta ja F7 Helsingistä. Näiden

kahden informanttien äidinkieli on kuitenkin ruotsi ja F7:llä lisäksi norja.

Hämäläismurteet muodostavat informanttien murrepohjan suurimman yksittäisen ryhmä,

jopa 60 % (kuusi hlöä) informanteista puhuu jotain hämäläismurretta.

Hämäläismurteiden tärkeimpiä piirteitä ovat 1) yleiskielen ts:n vastine vaihtelematon tt,

esim. mettä  : mettän, 2) yleiskielen d:n vastine l, esim. kulottu ’kudottu’, 3) k:n

astevaihtelutapauksista yleisen tehdä-verbin taivutus tehen : tehet : tehemme : tehin jne.,

4) astevaihtelusuhteet jalka : jal(l)aat, alkaa : al(l)aan jne., 5) diftongien uo, yö, ie

lausuminen länsisuomalaiseen tapaan avoinloppuisia, esim. nuari, viaras, 6) painottoman

tavun i-loppuisen diftongin jälkimmäisen vokaalin häviäminen, esim. annon : annot,
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sanon : sanot, 7) vokaaliyhtymien ea, eä muuttuminen muotoon ee, esim. korkee,

pim(m)ee, 8) antaan, ottaan muotojen käyttö kaksi- tai useampitavuisten verbien 3.

infinitiivien illatiivimuotojen, 9) meitin, teitin jne. muotojen käyttö sekä 10) toi, noi ’tuo,

nuo’ (Rapola 1990, 116–125).

Kettunen (1930) jakaa savolaismurteet sydänsavolaisiin murteisiin sekä savon itäiseen,

pohjoiseen, läntiseen, lounaiseen ja eteläiseen ulkoryhmään. Informanteista F4 ja F5

edustavat savolaismurteita: F4 savon pohjoista ulkoryhmää, F6 savon läntistä

ulkoryhmää. Savon murteiden tärkeimpiä piirteitä ovat 1) konsonanttien yleisgeminaatio,

esim. pelttoo, anttaa, 2) imperatiivityypit antoa ’antakaa’, 3) nk. diftongiredusointi, esim.

aeka, laolaa, 4) yleinen loppu-i:n kato, esim. ves, tul, 5) muodot kaikkiin ’kaikkien’,

lehmiin ’lehmien’, 6) muodot soaha tai suaha ’saada’ sekä  7) välivokaaliset muodot,

esim. juluma tai juloma, silimä tai silemä (Rapola 1990, 134–138).

Kainuun eli Pohjois-Savon murrealueella yleis- ja erikoisgeminaatio sekä välivokaalisuus

on erittäin selvää, esim. kork(k)ea, kuh(t)tuo . Lisäksi murteessa on säilynyt

sanaloppuinen -i, esim. vesi, tuli. Tällä alueella käytetään yleiskielen pronomineja me, te.

Kainuun länsimurteiden erikoispiirteitä ovat aa:n ja ää:n pysähtynyt kehitys, esim. moa,

peä -asteelle. Murteissa vokaaliyhtymät ea, eä säilyvät, esim. korkea tai korkeja. (Rapola

1990, 137–138.)

3.2. Koodinvaihto

Koodinvaihdolla tarkoitetaan eri määrittelyjen mukaan joko kaikkea usean kielen

esiintymistä samassa diskurssissa tai tiettyjen sääntöjen mukaista usean kielen

esiintymistä diskurssissa. Koodinvaihtoa kahden tai useamman kielen välillä on pitkään

pidetty kielikyvyn puutteesta johtuvana ilmiönä (ks. esim. Weinreich 1964). Suurin osa

nykyisistä kielikontakti-ilmiöiden tutkijoista (ks. esim. Romaine 1993, 161) on kuitenkin

vakuuttunut siitä, että koodinvaihto edellyttää puhujalta sujuvaa kielitaitoa kaikissa

koodinvaihdon kielissä. Monet koodinvaihtotutkimukset perustuvat lainattavan

materiaalin kahtiajakoon koodinvaihdon ja lainaamisen välillä. Jo Weinreich (1964) teki
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tämän erotuksen määrittelemällä koodinvaihdon puheen interferenssinä ja lainaamisen

kielen interferenssinä2. Hyväksytyin malli on ollut erotella koodinvaihto ja lainaaminen

fonologisen, morfologisen ja syntaktisen integroitumisen perusteella. Eri tutkimuksissa

(ks. esim. Pfaff 1979) on todettu, että universaaleja kriteereitä koodinvaihdon ja

lainaamisen välillä ei ole mahdollista osoittaa, vaan erot ovat kieliparikohtaisia.

Keskeisimpiä tutkimusaiheita on koodinvaihtoa säätelevien rajoitusten määritteleminen.

Tunnetuin koodinvaihdon rajoituksia määrittelevä malli on Sankoffin ja Poplackin (1981)

vastaavuusrajoitus (equivalence constraint). Rajoitus ennustaa, että koodinvaihdolla on

taipumus esiintyä paikoissa, missä kahden kielen elementtien rinnakkainasettelu ei riko

kummankaan kielen syntaktisia sääntöjä. Koodinvaihdolla on siis taipumusta esiintyä

paikoissa, joissa kahden kielen pintarakenteet ovat samanlaisia. Koodinvaihtoa ei voi

rajoituksen mukaan tapahtua kahden lauseenjäsenen välillä, jos ne eivät normaalisti

esiinny samassa järjestyksessä.

Poplack, Wheeler ja Westwood (1987) löysivät tapauksia suomi/englanti-

koodinvaihdosta, jossa Poplackin vastaavuusrajoitusta rikottiin. Sankoff, Poplack ja

Vanniarajan (1986) mainitsevat samantapaisen ilmiön suomi/englanti-vaihdosta, jossa he

luokittelivat mahdollisilla rikkomispaikoilla esiintyviä englannista peräisin olevat

nominit tilapäislainoiksi (nonce loan) tai merkityiksi vaihdoiksi (flagged switch) eli

epäsulaviksi yksittäiskonstituenttien vaihdoiksi. Poplackin ym. (1986; 1987) mukaan

tilapäislainaaminen on  yksittäisten syntaktisesti, morfologisesti ja joskus myös

fonologisesti kohdekieleen integroituneiden leksikaalisten elementtien lainaamista.

Tilapäislainat eroavat vakiintuneista lainasanoista vain esiintymismäärältään,

hyväksynnän tasoltaan sekä fonologisen integraation tasoltaan.

Haugen (1956) ehdottaa, että kaksikieliset ilmiöt voidaan sijoittaa koodinvaihdon

jatkumoon, jossa vaihtelu edustaa maksimaalista kielien erottelua, integraatio (tai

lainaaminen) maksimaalista erojen tasoitusta ja interferenssi kahden koodin

                                                  
2 Spolsky (1998, 49) määrittelee interferenssin vieraan kielen elementin esiintymiseksi toisen kielen
puheessa tai kirjoituksessa.
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päällekkäisyyttä (ks. kuva 1). Romainen (1993) mukaan ongelmaksi muodostuu

koodinvaihdon pohjakielen selvittäminen. Sankoff ym. (1986) ehdottavat, että pohjakieli

voidaan määrittää lausuman syntaksin ja morfologian perusteella. Monet tutkijat ovat

ehdottaneet vastaavanlaisia kriteerejä, joiden mukaan isäntäkieleksi määritetään verbin

tai determinantin kieli.

Maksimaalinen      Päällekkäisyys Erojen tasoitus
erottelu

Koodinvaihto      Interferenssi Lainaaminen

Kuvio 1. Koodinvaihdon jatkumo Haugenin (1956) mukaan.

Tunnetuin yhteen pohjakieleen perustuva malli on Myers-Scottonin (1997)

Matriisikielikehysmalli (MLF-model), joka perustuu kahteen pääoletukseen. Malli

olettaa, että koodinvaihdossa yksi kieli on dominoiva ja asettaa säännöt sekä rajoitukset

vaihtelulle. Malli myös jakaa koodinvaihdon mahdolliset elementit kahteen systeemi- ja

sisältömorfeemeiksi (system and content morphemes). Jako perustuu Joshin (1985) avoin

luokka/suljettu luokka -jakoon. Morfeemit erotetaan toisistaan merkitsijöillä [+/-

quantification], [+/- thematic role assigner] ja [+/- thematic role receiver]. Myers-Scotton

jakaa koodinvaihdossa esiintyvät elementit kolmeen: ML (matriisikieli)-saarekkeisiin,

EL (upotettu kieli)-saarekkeisiin sekä ML + EL -konstituentteihin.

Romainen (1993) mukaan lähenemiskielioppi on parempi vaihtoehto koodinvaihdon

kieliopilliselle määrittelylle. Kaikki joko yksi- tai kaksikieliset lausumat generoitaisiin

ryhmästä sääntöjä, joissa voi olla kategorioita tai rakenteita, joita ei tarvita yksittäisten

kielten kieliopeissa. Molempien kielten osia sisältävän konstituentin sisäisen rakenteen ei

ta rv i t se  mukautua  kummankaan k ie len  yks ik ie l i sen  k ie l iopin

konstituenttirakennesääntöihin, vaan kielten yhtymä on kahden kielen kontaktin3 tulos ja

sitä tulee tarkastella sen oman rakenteen kannalta ennemmin kuin yhden tai toisen kielen

kannalta.

                                                  
3 Kielikontaktilla tarkoitetaan tilannetta, jossa kaksi tai useampi kieli ovat yhteydessä kaksikielisyyden
kautta (Spolsky 1998, 49)
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Koodinvaihdon tutkimuksessa on monia eri osa-alueita. Sarhimaa (1999) jakaa nykyisen

koodinvaihdon tutkimuksen neljään päällekkäiseen osa-alueeseen: sosiolingvistiseen,

keskusteluanalyysi-, psykolingvistiseen sekä syntaktis-kieliopilliseen tutkimukseen.

Omassa tutkimuksessani käsittelen koodinvaihtoa Myers-Scottonin MLF-mallin pohjalta

ja pragmatiikan näkökulmasta.

3.2.1. Kieliopillinen koodinvaihto

Monissa koodinvaihtotutkimuksissa lähtökohtana on koodinvaihdon erottaminen

lainaamisesta. Lainoina pidetään yleisesti niitä kielen elementtejä, jotka on integroitu

pohjakieleen fonologisesti, morfologisesti sekä syntaktisesti. Vaihdettuja elementtejä ei

ole integroitu lainkaan. Myers-Scotton (1993, 170–172) jakaa lainat kulttuuri- ja

peruslainoihin (core borrowing). Hän laskee Haugenin (1969) tavoin kulttuurilainoiksi

sellaiset sanat, jotka edustavat uudesta kulttuurista omaksuttuja esineitä tai käsitteitä.

Perussanoja lainataan tietyn tyyppisen kielikontaktin tuloksena ja siihen liittyy usein halu

identifioitua lainatun kielen kulttuuriin tai sen osiin. Haugenin (1969, 71) mukaan

lainaaminen liittyy joko prestiisiin tai pohjakielen leksikaalisten aukkojen täyttämiseen.

Kulttuurilainat tulevat Myers-Scottonin mukaan kieleen nopeasti, peruslainasanat

puolestaan pidemmällä aikavälillä. Myers-Scotton (1993) jättää omassa tutkimuksessaan

kulttuurilainat kokonaan tutkimuksensa ulkopuolelle. Hän erottelee peruslainat

koodinvaihdosta niiden esiintymisen perusteella, hän luokittelee yli kolme kertaa

aineistossa esiintyneet elementit lainoiksi, loput koodinvaihdoiksi.

Monet tutkijat lähestyvät koodinvaihtoa määrittelemällä ensin pohjakielen, jonka

sääntöjen ja rajoitusten mukaan koodinvaihto tapahtuu. Myers-Scottonin (1993, 68)

mukaan pohjakieli erotetaan aineistossa esiintymiskriteerin (frequency-based criterion)

pohjalta. Matriisikieli saadaan selville laskemalla koodinvaihdossa esiintyvien kielten

morfeemien määrä esimerkiksi kahdelta sivulta. Matriisikieli on se, jonka morfeemeja

esiintyy otoksessa enemmän.



23

Poplack (1980) jaottelee koodinvaihdon kolmeen tyyppiin: täginvaihtoihin (tag-

switching), lauseidenvälisiin (intersentential) sekä lauseensisäisiin (intrasentential)

koodinvaihtoihin. Tägillä tarkoitetaan irrallisia lisäyksiä, jotka eivät muuta virkkeen

merkitystä, esim. I mean, you know etc. Täginvaihto on yhden kielen tägin syöttöä

lausumaan, joka on muuten kokonaan toisella kielellä. Koska tägeillä on hyvin vähän

syntaktisia rajoituksia, niitä voidaan helposti syöttää monissa yksikielisen lausuman

kohdissa rikkomatta syntaktisia sääntöjä. Lauseidenväliset koodinvaihdot pitävät

sisällään vaihdon lause- tai virkerajalla. Näissä vaihdoissa joka lause tai koko virke on

yhdellä kielellä. Vaihtoja voi myös ilmetä puhujavuorojen välillä. Lauseensisäiset

vaihdot  tapahtuvat lause- tai virkerajojen sisällä. Lauseensisäiset vaihdot voivat olla

myös sanansisäisiä. Kaikkia koodinvaihtotyyppejä voi esiintyä saman diskurssin aikana.

Kovácsin (2001, 129) mukaan lauseensisäiset vaihdot muodostavat koodinvaihtelun

suurimman ryhmän: hänen aineistossaan lauseensisäiset vaihdot muodostavat

suomalaisilla 74,1 % ja unkarilaisilla 80,3 % kaikista koodinvaihdoista. Poplackin ym.

(1987) aineistossa lauseidenvälisiä ja lauseensisäisiä vaihtoja esiintyy yhtä paljon.

Suurimman osan vaihdoista Kovácsin tutkimuksessa muodostavat yksittäiset substantiivit

tai substantiivilausekkeet. Myös muissa tutkimuksissa substantiivit muodostavat

suurimman ryhmän vaihdetuista sanoista. Myers-Scottonin (1993, 170) aineistossa

substantiivit muodostavat 78 % prosenttia koodinvaihdoista, Halmarin (1997) aineistossa

68 %. Tämä selittyy osittain sillä, että koodinvaihtojen jakautuminen on samanlainen

kuin sanaluokkajako lauseissa, ainakin suomen kielen osalta (ks. Saukkonen ym. 1979,

11).

Myers-Scotton (1993) jakaa koodinvaihdossa esiintyvät elementit kolmeen: ML- ja EL-

saarekkeisiin sekä ML + EL -konstituentteihin. ML-saarekkeet sisältävät pelkästään

matriisikielen sanoja matriisikielen kieliopin mukaan, ML + EL-konstituentit sisältävät

matriisikielen systeemi- ja sisältömorfeemeja sekä EL:n sisältömorfeemeja matriisikielen

kielioppisääntöjen muodostamassa kehyksessä. EL-saarekkeet sisältävät EL:n sisältö- ja

systeemimorfeemeita EL:n kielioppisääntöjen muodostamassa kehyksessä.
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3.2.2. Pragmaattinen koodinvaihto

Weinreich (1964) näkee koodinvaihdon ympäristönmuutoksen, puheenaiheen tms.

funktiona. Gumperzin (1982) mukaan kielenvalinta ei määräydy ympäristön tai

puheenaiheen tms. seikkojen mukaan. Hän näkee koodinvaihdon diskurssilajina tai

kommunikatiivisena vaihtoehtona kaksikieliselle samalla tavalla kuin yksikieliset voivat

vaihdella tyylien tai murteiden välillä (ks. myös Romaine 1993). Vaikka kaksikielisten

keskuudessa uskotaan, että he sekoittavat ja vaihtavat koodia, koska he eivät tiedä termiä

toisessa kielessä, vaihtaminen tapahtuu Romainen (1993, 132) mukaan yleensä

useimmiten sellaisten elementtien kohdalla, jotka kaksikieliset tuntevat ja joita he

käyttävät molemmissa kielissä.

Norjan maaseudulla suoritetussa tutkimuksessaan Blom ja Gumperz (1972) esittävät

metaforisen ja transaktionaalisen vaihtelun konseptit. Transaktionaalinen vaihtelu kuuluu

vaihtelutyyppiin, jossa vaihtelua hallitsee puhetapahtuman komponentit kuten aihe ja

osallistujat.  Blom ja Gumperz antavat esimerkin: Postitoimistoon tultaessa tervehdykset

yms. hoidetaan paikallisella murteella, mutta viralliset postiasioinnit standardikielellä.

Metaforiseen vaihteluun liittyy puhujan kommunikatiivinen efekti. Gumperz (1982, 61)

määrittelee sen vastaavasti: ”Rather than claiming that speakers use language in response

to a fixed, predetermined set of prescriptions, it seems more reasonable to assume that

they build on their own and their audience’s abstract understanding of situational norms,

to communicate metaphoric information about how they intend their words to be

understood.”

Gumperz (1982, 75–84) ehdottaa monia diskurssifunktioita, joita vaihdot kielestä toiseen

saattavat merkitä. Yksi on erottelu suoran ja siteeratun puheen välillä. Usein jonkun

toisen henkilön puhe keskustelussa ilmoitetaan toisella kielellä (ks. myös Kovács 2001,

115). Gumperz (1982, 82) huomauttaa, että henkilöitä ei kuitenkaan aina siteerata sillä

kielellä, jota he yleensä puhuvat. Toinen koodinvaihdon funktio on merkitä interjektioita

tai toimia lauseentäyttäjänä (sentence-filler). Poplackin täginvaihtelu toimii tällä tavalla.
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Gumperzin (1982, 78) mukaan koodinvaihto toistaa joskus, mitä on sanottu (ks. myös

Romaine 1993, 132). Toiston funktio on selventää tai emfasoida viestiä. Yksilö esittää

asian kielellä A,  selittää sen kielellä B ja jatkaa taas kielellä A. Kovács (2001, 118–119)

esittää toistoa käytettävän myös useimmiten väärien alkujen jälkeen, jolloin puhuja

aloittaa koodinvaihdossa lainatulla kielellä ja jatkaa puhettaan toistamalla saman

matriisikielellä. Koodinvaihtoa voidaan käyttää myös spesifioimaan viestin vastaanottaja.

Vaikka tämän kaltaisilla vaihdoilla voidaan mukauttaa puhe yksikielisille puhumalla

heidän kieltään, vaihtoja käytetään myös kaksikielisten puheessa. Edellisessä on kyseessä

transaktionaalinen funktio, jälkimmäisessä vaihdon funktio on kutsua puhuteltu

keskusteluun. (Gumperz 1982, 77–79.)

Gumperz luo vaihtelukategorian, jonka funktio on subjektiivisuuden vs objektiivisuuden

merkintä. Vaihtelulla voidaan Gumperzin mielestä kontrastoida esim. toiminnasta

puhuminen ja puhuminen toimintana, puhujan osallistuminen tai etäisyys viestistä, oman

mielipiteen tai varman tiedon ilmaisu sekä viittaus tiettyyn tapaukseen tai yleiseen

tietoon. Tärkeä osa Gumperzin lähestymistapaa rakentuu meidän ja heidän symbolisesta

erottelusta koodeja vaihdeltaessa. Yleisesti ottaen me on vähemmistökieli ja he

enemmistökieli.  Me-ryhmä on epävirallinen ja edustaa henkilökohtaisia toimintoja, he-

ryhmä on  virallinen ja edustaa virallisia suhteita.

Romainen mukaan (1993, 153) erilaiset asenteet kaksikielisyyttä kohtaan ja sen esittämä

rooli puhujan identiteetissä voivat myös vaikuttaa koodinvaihdon esiintymismäärään ja

tyyppiin. Poplack (1985) selvitti, että Ottawa-Hull-puheyhteisössä4 ottawalaiset käyttivät

koodinvaihtoa neljä kertaa enemmän kuin hullilaiset. Tämä heijastaa osittain englannin

suurta vaikutusvoimaa ranskan kieleen Ottawassa, jossa ranska on vähemmistökieli.

Poplack (1985) myöntää kuitenkin, että koodinvaihtojen kaavojen erilaisuus Ottawa-

Hullin- ja puertoricolaisyhteisöjen välillä voi johtua tiedonkeruutekniikoista. Ottawassa

ja Hullissa haastattelijat eivät olleet yhteisön jäseniä, kun taas New Yorkissa data

                                                  
4 Puheyhteisöllä tarkoitetaan tässä kommunikaatioverkostoa, jonka jäsenet käyttävät samaa kieltä ja
suhtautuvat siihen samalla tavalla (Spolsky 1998, 24).
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kerättiin pitkällä aikavälillä observoimalla eikä yhdessä haastattelussa. Voi olla, että

sujuva koodinvaihto on varattu vain ryhmän jäsenille.

Romainen (1993, 162) mukaan kahden typologisesti samanlaisen kielen kaksikieliset

puhujat voivat järjestää uudelleen kielioppiosiensa käytön, jolloin yksi tai useampi

mahdollisista varianteista menee päällekkäin kontaktikielen valintojen kanssa.

Koodinvaihtoa käyttävä intensiivinen kaksikielisyys voi näin luoda pohjan massiiviselle

lähestymiselle (convergence). Kun on olemassa tilanne, jossa kaikki käyttäjät käyttävät

koko ajan kaikkia heille tarjolla olevia kieliä, heidän ei tarvitse ylläpitää kahta systeemiä

vaan kielisysteemit voivat sulaa yhteen.

Omassa tutkimuksessani jaan aineistossani esiintyvät kieli-ilmiöt kolmeen osaan:

prosodisiin ja foneettisiin ilmiöihin, lainoihin ja koodinvaihtoon. Prosodisiin ilmiöihin

luokittelen L2-kielen prosodisten elementtien vaikutuksen L1-kieleen5. Tässä

tutkimuksessa tällaisia prosodia ilmiöitä esiintyy kaksi: lauseloppuinen nouseva

intonaatio ja sanojen venytys. Norjan kielessä kaikkien lauseiden intonaatiolla on

taipumus nousta loppua kohden, varsinkin jos puhuja on innostunut sanomastaan

(Strandskogen, 1997). Foneettisiin ilmiöihin luokittelen nimien lausumisen L2-kielen

fonologian mukaisesti.

Lainoihin lasken vakiintuneet lainasanat, norjasta L1-kieleen lainatut sanat sekä

käännöslainat. Vakiintuneiksi lainasanoiksi luokittelen sellaiset sanat, jotka ovat

kirjoitusmuodoltaan vierasperäisen näköisiä, mutta jotka ovat vakiintuneet suomen

kieleen huomattavassa määrin. Norjasta informanttien kieleen lainattuina sanoina pidän

sellaisia sanoja, jotka esiintyvät aineistossa enemmän kuin kolme kertaa Myers-Scottonin

(1997) esiintymiskriteerin mukaisesti. Käännöslainoiksi olen laskenut norjalaisista

sanonnoista tai sanoista suoraan suomeksi käännetyt ilmaukset.

Koodinvaihdoksi luokittelen kaikki jäljelle jääneet sanat ja lauseet. Jaan koodinvaihdon

Poplackin (1980) mukaan täginvaihtoon, lauseensisäiseen ja lauseidenväliseen vaihtoon.

                                                  
5 L1-kielellä tarkoitetaan kielenpuhujan äidinkieltä ja L2-kielellä puhujan mahdollista toista kieltä.
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Myös Kovács (2001) käyttää samanlaista jaottelua, mutta kutsuu täginvaihtoa lauseen

ulkopuoliseksi vaihdoksi (extrasentential code-switch). Käsittelen koodinvaihtoa Myers-

Scottonin MLF-mallin mukaan jaotellen vaihdellut elementit EL- ja ML-saarekkeiksi

sekä ML + EL-konstituenteiksi. Matriisikielinä toimivat omassa aineistossani puhujien

L1-kielet lukuunottamatta informantteja F1 ja F7, joiden äidinkieli on eri kuin

matriisikieli.

3.2. Siirtolaisuus toisen maailmansodan jälkeen

Siirtolaisuus on Jouni Korkiasaaren (1989) mukaan saanut toisen maailmansodan jälkeen

uusia piirteitä. Enää ei muuteta maasta pysyvästi tai ennalta määräämättömäksi ajaksi

vaan uudentyyppiset siirtolaiset lähtevät ulkomaille määräajaksi tai muuten tilapäisesti.

Näitä uusia siirtolaisia onalettu kutsua maasta- ja maahanmuuttajiksi. Entisajan

siirtolaisten muuttoon vaikutti puutteellinen toimeentulo ja paremman elintason

tavoittelu. Muuttajilla oli myös yleensä vähäinen koulutus ja ammattitaito. Nykyään yhä

useammalla maastamuuttajalla on hyvä koulutus ja ammattitaito. Entisestä poiketen ei-

taloudelliset tekijät kuten uralla eteneminen, itsensä kehittäminen sekä uusien

elämänkokemuksien hankkiminen ovat usein tärkeämpiä lähdön syitä kuin paremman

elintason tavoittelu. Entisajan kaltaista siirtolaisuutta rajoittaa myös työnsaannin

vaikeutuminen kieli- ja ammattitaidottamana. (Korkiasaari 1989.)

Henrikssonin (2000) mukaan muuttoliikkeiden kehitys muuttui uudelleen kylmän sodan

jälkeen 1980- ja 1990-luvun vaihteessa. Muutosten seurauksena etelästä pohjoiseen

suuntautuva muuttoliike sai rinnalleen idästä länteen suuntautuvan muuttoliikkeen, jonka

ensisijaisia kohdemaita ovat Henrikssonin (mt.) mukaan karkeasti jaotellen Saksa,

Itävalta ja Pohjoismaat. Välimeren Euroopan maat (Espanja, Italia, Kreikka, Ranska,

Portugali) ja Iso-Britannia, Alankomaat sekä Belgia ovat puolestaan etelästä eli Aasiasta

ja Afrikasta saapuvan muuton kohdemaita. OECD:n vuoden 1999 SOPEMI-raportin

mukaan muuttoliikkeet ovat jälleen pienessä nousussa etenkin Ranskaan, Ruotsiin,

Norjaan ja Alankomaihin. Pääasiallisia syitä tähän ovat taloudellisen tilanteen

paraneminen OECD-maissa ja sitä seurannut työvoiman kysyntä, mutta myös
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perheenyhdistäminen ja turvapaikanhakijat. Henrikssonin (mt.) mukaan kylmän sodan

jälkeinen uusi siirtolaisuus eroaa aikaisempien vuosikymmenten muuttoliikkeestä niin

maahanmuuttoväylien kuin etnisen alkuperän moninaisuudessa.

Kirsi Henrikssonin (2000) mukaan 1990-luvun kansainväliset muuttoliikkeet voidaan

jaotella neljään yleissuuntaukseen: 1) muuttoliike Kreikkaan, Espanjaan ja Italiaan eli

maastamuuton muuttuminen maahanmuutoksi, 2) muuttoliike Keski- ja Itä-Euroopasta

läntiseen Eurooppaan, 3) Aasiasta Pohjois-Amerikkaan (Kanada, USA), Eurooppaan

(Iso-Britannia, Espanja, Italia) ja Australiaan suuntautuva muutto, 4) taloudellisin

perustein muodostuneiden alueellisten kokonaisuuksien sisäinen muutto (EU, NAFTA,

ASEAN, APEC). Henrikssonin mukaan vuonna 1975 arviolta noin 84 miljoonaa henkilöä

asui kotimaansa ulkopuolella. Laillisesti rekisteröityjä maahanmuuttajia oli vuonna 1990

120 miljoonaa ja 1990-luvun lopulla 125–140 miljoonaa.

3.2.1. Suomalaisten maasta- ja maahanmuutto

Toisen maailmansodan jälkeisestä suomalaisten muuttovirrasta noin 80 % on

suuntautunut Ruotsiin. 1950- ja 1960-luvuilla myös Kanada ja Australia olivat tärkeitä

kohdemaita. Muita huomattavia muuttokohteita ovat olleet Norja, Tanska, Yhdysvallat,

Saksan liittotasavalta, Iso-Britannia, Sveitsi, Espanja, Italia sekä Ranska. Muutama tuhat

suomalaista on myös muuttanut Aasiaan, Afikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.

(Korkiasaari 1989.)

Vuoden 1945 jälkeen Suomesta on muutettu eniten toisiin Pohjoismaihin. Tähän on

todennäköisesti vaikuttanut sekä muiden Pohjoismaiden parempi taloudellinen tilanne

että työvoiman vapaa liikkuvuus Pohjoismaiden sisällä vuodesta 1954. Muihin

Pohjoismaihin muutolla ei ole ollut laillisia, muodollisia eikä myöskään sosiaalisia tai

kulttuurisia esteitä. Ainoa este suomenkielisille muuttajille on ollut kielimuuri. Ruotsiin

on vuosina 1945–1987 muuttanut 490 000, Norjaan 14 500, Tanskaan 13 000 ja Islantiin

muutama sata suomalaista. Osa muuttajista on muuttanut maiden välillä useita kertoja,

joten muuttajien kokonaismäärä voi olla hieman tilastollisia lukuja pienempi. Monet ovat
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esimerkiksi jatkaneet muuttoa Ruotsista Norjaan. Muutto Ruotsiin ja (Pohjois-)Norjaan

on ollut taloudellisten motiivien synnyttämää työvoiman muuttoliiketta. Tanskaan muutto

on puolestaan lähempänä muualle Eurooppaan suuntautuvaa muuttoa. (Korkiasaari

1989.)

Korkiasaaren (1989) mukaan sotien jälkeen (1945–1987) Pohjoismaiden ulkopuoliseen

Eurooppaan on muuttanut n. 17 500 suomalaista tilastojen mukaan. Todellisuudessa

määrä on kuitenkin suurempi. Vuonna 1988 Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa

asui n. 28 000 suomalaista. Vuosien 1980–1987 aikana eniten suomalaisia muutti Saksan

liittotasavaltaan, jonne muutti n. 2800 henkeä. Isoon-Britanniaan muutti 1500, Sveitsiin

1000 ja Espanjaan 900. Muita merkittäviä kohdemaita olivat Ranska, Italia ja

Alankomaat. Tuomi-Nikulan (1986a, 1986b) mukaan Suomen euroopansiirtolaisuudelle

on ollut ominaista sekä naisvaltaisuus että muuttaneiden korkea avioitumisprosentti

vastaanottajamaan kansalaisen kanssa. Muuttajat ovat tyypillisesti olleet myös korkeasti

koulutettuja.

Euroopan ulkopuolisiin maihin on sotien jälkeen vuoteen 1987 mennessä tilastojen

mukaan muuttanut yli 51 000 suomalaista. Näistä yli 60 % on muuttanut Pohjois-

Amerikkaan ja yli neljännes Australiaan. Afrikkaan ja Aasiaan on lähtenyt n. 5 500

suomalaista ja Latinalaiseen Amerikkaan 1250. Vuonna 1987 Pohjois-Amerikassa asui

noin 50 000, Australiassa 9 000, Aasiassa vajaat 2500, Afrikassa alle 2 000 ja

Latinalaisessa Amerikassa vajaat 1000 Suomessa syntynyttä henkilöä. Kaukosiirtolaisuus

on pääosin luonteeltaan tilapäistä tai määräaikaista. Maastamuuttaneet ovat joko

suomalaisten tai kansainvälisten yritysten palveluksessa, kehitysyhteistyössä tai

kirkollisessa lähetystyössä. Merkittävän kaukosiirtolaisten ryhmän muodostavat naiset,

jotka ovat muuttaneet ulkomaille seurauksena avioliiton solmimisesta ulkomaalaisen

kanssa. (Korkiasaari 1989.)

Olavi Koivukankaan (1996) mukaan Suomen siirtolaisuus näytti olevan kasvussa 1990-

luvun puolessa välissä. Hänen mukaansa erityisesti muuttoliike Keski-Eurooppaan olisi

kasvamassa. Esimerkiksi sairaanhoitajia värjätään Saksaan suoraan oppilaitoksista. Myös
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Englanti, Espanja, Tanska ja Norja ovat houkuttelevia kohdemaita suomalaiselle

hoitohenkilökunnalle. Myös suomalaiset rakennustyöntekijät ovat kysyttyä työvoimaa

Euroopassa. Yleistäen Koivukangas mainitsee Keski-Euroopan vetovoimaisimmaksi

muuttokohteeksi Norjan ja Tanskan seuratessa kannoilla. Koivukankaan mielestä vain

nuorilla hyvinkoulutetuilla ja kielitaitoisilla ”euro-muuttajilla” on kysyntää

kansainvälisillä työmarkkinoilla. Elli Heikkilän (1996) mukaan koulutetun työvoiman

muuttoon ulkomaille vaikuttaa osaltaan myös suomalaisten yritysten

kansainvälistyminen. Suomalaisten kiinnostus ulkomaita kohtaan ilmenee Heikkilän

mukaan myös kasvaneessa kiinnostuksessa opiskelijavaihtoa kohtaan. Heikkilä (1996)

arvioi artikkelissaan varsinkin nuorten korkeasti koulutettujen suomalaisten muuttavan

yhä useammin Suomen rajojen ulkopuolelle EU:n sisäisten rajojen avautumisen myötä

(ks. myös Henriksson 2000, 59).

3.2.2. Italialaisten maasta- ja maahanmuutto

Toisen maailmasodan jälkeen, vuosina 1946–1971, maastamuutto Italiasta kiihtyi.

Näiden 25 vuoden aikana Italiasta muutti 5 737 000 ihmistä. Miehet muodostivat 65 % ja

naiset 35 % kaikista tuona aikakautena Italiasta Eurooppaan muuttaneista. 78 %

muuttaneista olivat 15–30-vuotiaita. Maasta- ja maahanmuuton syynä olivat maanviljelyn

vähenemisen myötä maanviljelijöiden siirtyminen teollisuuden työpaikkoihin. Vuoteen

1971 mennessä maastamuutto Italiasta oli melkein pysähtynyt  ja vuonna 1980 Italia

muuttui  maastamuuton lähtömaasta  maahanmuuton kohdemaaksi .

(http://www.cronologia.it/emitot2.htm)

Donna Rae Gabaccian mukaan Italian maastamuuttohistorialla on pikemminkin

alueellinen kuin kansallinen ulottuvuus. Vuosien 1946–1971 välillä maan sisällä muutti

noin yhdeksän miljoonaa italialaista. Maastamuutossa heijastuu Gabaccion mukaan

Etelä-Italian ongelma. Iltaliasta Yhdysvaltoihin muuttaneista kolme neljäsosaa tulee

Etelä-Italiasta. Gabaccion mukaan on myös merkittävää, että Italian rikkaimpien alueiden

asukkaat muodostivat suurimman osan Ranskaan, Saksaan, Sveitsiin ja Itävaltaan

lähteneistä italialaisista.
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(www.alef-fvg.it/emigrazione/approfondimenti/gabaccia1997.htm)

Arvioiden mukaan 2000-luvulla noin 60 miljoonaa italialaista asuu ulkomailla. Näistä

noin neljällä miljoonalla oli Italian ulkoministeriön mukaan vuonna 2000 Italian

kansallisuus. Eniten italialaisia asuu Amerikoissa, Belgiassa, Saksassa, Ranskassa ja

Isossa-Britanniassa. Vaikka Etelä-Italiasta lähdetään edelleen tarpeen vaatiessa,

ulkomaalle muuttavien määrä on vähentynyt ja Italiassa muutetaan enemmän maan

sisällä, yleensä etelästä pohjoiseen. Ulkomaille lähtevät nykyään ammattitaitajat, jotka

tuovat osaamisensa ulkomailla oleviin italialaisiin tai kansainvälisiin firmoihin. Näihin

maastamuuttajiin kuuluvat myös tutkijat ja lyhyemmiksi ajoiksi ulkomaille lähtevät

opiskelijat. Maastamuuttajien joukossa on myös yrittäjiä, poliitikkoja ja taiteilijoita.

Massamaastamuutto on vähentynyt ja sen sijaan Italiassa puhutaan nykyään

teknologisesta maahanmuutosta.

(http://www.grandinotizie.it/dossier/012/fatti_perhe/010.htm)

3.2.3. Maahanmuutto Norjaan

Pirkko Nuolijärven (1994) mukaan maahanmuutto Norjaan on ollut rajoittunutta 1960-

luvulle asti. 1960-luvulla puolet Norjan maahanmuuttajista tuli toisista Pohjoismaista,

erityisesti Ruotsista ja Tanskasta. Vain noin 5 % tuli Aasiasta, Afrikasta ja Latinalaisesta

Amerikasta, loput Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Maahanmuutto kasvoi

huomattavasti vuosina 1970–1988 johtuen työvoimapulasta ja suhteellisen liberaalista

maahanmuuttopolitiikasta. Tänä aikana Norjaan muutti yhä enemmän ihmisiä muualtakin

kuin muista Pohjoismaista. Maahanmuuttajat, joista suurin osa oli miehiä, tulivat

Pakistanista, Intiasta, Marokosta, Turkista ja entisestä Jugoslaviasta. Vuonna 1976 vain

kolmasosa maahanmuuttajista tuli muista Pohjoismaista, puolet muualta Euroopasta ja

Pohjois-Amerikasta ja 16 % Aasiasta, Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta. 1980-luvun

loppuun mennessä maahanmuuttajia muista Pohjoismaista oli enää vajaa kolmasosa,

muualta Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta tulleita 37 % ja Aasiasta, Afrikasta ja

Latinalaisesta Amerikasta tulleita lähes kolmasosa. Myös pakolaisten ja
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turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut Norjassa vuodesta 1985 alkaen. Vuonna 1993

ulkomaalaiset muodostivat 3,6 % Norjan väestöstä. (Nuolijärvi 1994.)

Norjan tilastokeskuksen mukaan suomalaisia asui Norjassa vuonna 1999 6267, joista

3622 oli naisia ja 2645 miehiä. Vuonna 2003 suomalaisia oli jo 7024. Näistä naisia oli

4114 ja miehiä 2910. Oslossa asui vuonna 1999 1113 suomalaista, 628 naista ja 485

miestä. Vuonna 2003 suomalaisten määrä oli kohonnut 1310:neen. Naisia oli 766 ja

miehiä 544. Taulukossa 3 kuvataan suomalaisten määrän kasvua Oslossa vuodesta 1999

vuoteen 2003. (http://statbank.ssb.no/statistikkbanken)

Taulukko 3. Suomalaisten määrä Oslossa vuosina 1999–2003.

Italialaisia asui Norjassa vuonna 1999 1372, joista 895 oli miehiä ja 477 naisia. Vuonna

2003 italialaisia oli Norjassa 1503, joista miehiä 977 ja naisia 526. Oslossa italialaisia

asui vuonna 1999 376, joista 266 oli miehiä ja 110 naisia. Vuonna 2003 italialaisten

määrä Oslossa oli kasvanut  435:teen, joista miehiä 298 ja naisia 137. Taulukossa 4

kuvataan italialaisten määrän kasvua Oslossa vuodesta 1999 vuoteen 2003.

(http://statbank.ssb.no/statistikkbanken)
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Taulukko 4. Italialaisten määrä Oslossa vuosina 1999–2003.

4. LINGVISTISTÄ ANALYSOINTIA

4.1. Italian murteiden vaikutus

Informanttien sijoittuminen Italian murrealueille on merkitty murrekarttaan (ks. s. 7,

kartta 1). Informantti I4 puhuu pohjoismurteisiin kuuluvaa Venetsian murretta.

Informantit I1, I2 ja I3 puhuvat keskisiin ja eteläismurteisiin kuuluvaa eteläismurretta,

Campanian, tarkemmin ottaen Napolin murretta. Informantti I5 puhuu keskisiin ja

eteläisiin murteisiin kuuluvaa äärieteläismurretta, tarkemmin ottaen Etelä-Puglian

murretta. (Murrejako ks. Coveri, ym. 1998, 35.)

Informantti I4:n puhe on hyvin lähellä standardi-italiaa. Tähän voi vaikuttaa se, että

haastattelija on ulkomaalainen ja puhekieli modifioidaan sen vuoksi mahdollisimman

ymmärrettäväksi ja selkeäksi. I4:n puheeseen vaikuttaa kuitenkin hyvin todennäköisesti

myös se, että informantti on asunut suurimman osan elämästään ulkomailla, eikä hän näin

ollen ole altistunut murteelliselle puheelle. Hänen puheessaan on kuitenkin huomattavissa

venetsialainen aksentti, joka ilmenee vokaalien kapeudesta. Informantin vokaalit ovat

kapeampia kuin standardi-kielen vastaavat vokaalit. Haastattelujen litterointi on kuitenkin

niin karkeaa, että sen pohjalta ei ole mahdollista analysoida äänteiden eri laatuja. Tämä ei
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myöskään ole oleellista tutkimuskysymyksen kannalta. Informantti I4 puhuu italiaa

standardikielen syntaktismorfologisia sääntöjä seuraten, hän käyttää esimerkiksi

konjunktiivia. Hän käyttää myös standardikielen omaista leksikkoa. Ainoa poikkeama on

pohjoisitalialainen variaatio sanasta mezzo (puoli), jonka informantti lausuu /mezza/.

Informantit I1, I2 ja I3 puhuvat tyypillistä Napolin kaupunkimurretta. Sen tunnusomaisia

piirteitä ovat painottomien vokaalien redusoituminen puoliväljiksi keskivokaaleiksi [_]

(Coveri ym. 1998, 40–42), / t∫/:n redusointi [∫]:ksi ja konsonantteja edeltävien sibilanttien

/s z/ muuttuminen palataalisiksi [∫ _]:ksi (Coveri ym. 1998, 43–45). Nämä piirteet ovat

foneettisia, eikä niitä ei ole mahdollista analysoida karkean litteraationi pohjalta. Näillä

informanteilla oman murteen puhuminen ja ylläpitäminen liittyy napolilaisuuden suureen

merkitykseen heidän identiteetissään.

Informantti I1 puhuu standardikielen syntaktismorfologisien sääntöjen mukaan, mutta

käyttää murteellista leksikkoa. Esimerkkeinä tästä ovat verbin tenere (olla, omistaa)

käyttö standardikielen verbin avere (omistaa) asemesta ja verbin stare (olla, asua) käyttö

standardikielen verbin essere (olla, olla olemassa) asemesta. Informantti I2:n

haastattelussa ei ole standardikielestä poikkeavia morfologissyntaktisia piirteitä.

Informantti I3:n haastattelusta ei ole nauhoitusta, joten hänen murrettaan ei ole tässä

tutkimuksessa mahdollista analysoida. Tunnen informantin kuitenkin henkilökohtaisesti

ja tiedän hänen puhuvan italiaa napolilaisella murteella. Hänen puheessaan ilmenevät yllä

mainitut foneettiset sekä leksikaaliset piirteet.

Informantti I5 puhuu Etelä-Puglian murretta. Hänen puheessaan ei esiinny murteelle

tyypillisiä foneettisia poikkeamia standardikielestä. Tähän voi olla monia syitä.

Informantti on asunut useita vuosia ulkomailla, eikä hän näin ollen ole altistunut

murteelle. Haastattelun aikana informantti varmistaa haastattelijalta hänen

ymmärtäneensä informantin vastaukset. I5 puhuu haastattelussa artikuloiden selvemmin

ja helpompaa kieltä kuin hän todennäköisesti puhuu italiankielisten kanssa. Myös

morfosyntaktisesti I5 puhuu standardikielen omaisesti, hän käyttää myös konjuktiivia.
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Ainoa leksikaalinen poikkeavuus on etelämurteille ominainen muoto sanasta cosa (asia),

jonka informantti lausuu /coso/.

4.2. Kielikontakti-ilmiöt italian kielessä

Jaan aineistossani esiintyneet kielikontakti-ilmiöt prosodisiin ja foneettisiin ilmiöihin,

lainoihin sekä koodinvaihtoon. Italialaisilla informanteilla ei ilmene juuri lainkaan

kielikontakti-ilmiöitä. Asiaan on voinut vaikuttaa ryhmän ulkopuolinen haastattelija,

jonka vuoksi haastateltavat modifioivat kieltään lähemmäksi standardikieltä. Italialaisilla

on myös taipumus elää tiiviissä italialaisessa yhteisössä, mikä vahvistaa oman kielen

käyttöä ja ehkäisee koodinvaihdon ilmenemistä.

Italialaisten informanttien I1:n ja I5:n kielessä esiintyy yhteensä kuusi fonologista

poikkeamaa, I1:lla kaksi ja I5:llä neljä. Informantti I3:n kieli-ilmiöitä ei voida tässä

tutkimuksessa analysoida haastattelun nauhoituksen epäonnistumisen vuoksi.

Informanttien I1 ja I5 haastatteluissa esiintyy useasti sana matpakke. Sana tarkoittaa

eväsleipäpakettia, jonka monet norjalaiset ottavat lounaaksi töihin tai kouluun. Matpakke

kuuluu käsitteenä tiukasti norjalaiseen (ruoka)kulttuuriin. Sanan esiintyminen voi johtua

myös siitä, että haastattelija mainitsee sen usein haastattelussa (ks. kysymys 23, liite 3).

Vaikka haastattelija lausuu sanan norjalaisittain /maatpakke/, informantit I1 ja I5 lausuvat

sen vastatessaan italialaisen fonologian mukaan /matpakke/. Kuitenkin I5 lausuu saman

sanan norjalaisen fonologian mukaan puhuessaan matpakesta seuraavan kerran (ks.

esimerkki 1). Italialaiset informantit lausuvat muutkin aineistossa esiintyneet norjalaiset

nimet vaihdellen italialaisen ja norjalaisen fonologian mukaan. Merkitsen alla oleviin

esimerkkeihin niiden esiintymissivut liitteessä 1 sekä informantin. Lisäksi merkitsen

käsiteltävän kielielementin versaaleilla. Esimerkkien vapaat suomennokset ovat

esimerkkien jäljessä hakasuluissa.

(1): 163–164, H: Cosa pensi del maatpakke?
I5: MATPAKKE?
H: Maatpakke, quello che prendono, lo spuntino.
I5: Sisi, lo spuntino. Ma, io che dico la veritáá, lo prendo qualche volta proprio
perchéé la cultura qui, diciamo, del-della cultura del lanch diciamo, avendo una
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mezz’ora solo disponibile di tempo c’é, non, non puo cercare di andare un
ristorante o mangiare qualcosa, allora devi per forza usare un baguette, o una
MAATPAKKE con la robba li.

[H: Mitä mieltä olet maatpakesta?
I5: Matpakesta?
H: Maatpakesta, sen jonka ottavat mukaan, välipala.
I5: Kyllä kyllä, välipala. Mutta, jos minä puhun totta, minä otan sen mukaan
joskus tosiaankin, koska sanotaan, että lounaskulttuuri täällä,  jos on vain puoli
tuntia aikaa, ei voi yrittää mennä ravintolaan tai syömään jotain, joten on pakko
syödä patonki, tai maatpakke, jossa on sen kaltaista.]

Prosodisia kielikontakti-ilmiöitä esiintyy vain informantilla F5, joka on asunut Norjassa

pisimmän aikaa (5 vuotta). Hänen puheessaan esiintyy 41 venytystä ja kaksi nousevaa

lauseloppuista intonaatiota. Intonaatio esiintyy informantin vaihtaessa koodin norjaan (ks.

esimerkki 2). Venytystä esiintyy kaikissa lauseenosissa ja se toimii lauseentäyttäjänä

norjalaisen fonologian mukaan (ks. esimerkki 3).

(2): 163, I5: Anche se io sono assacciato alcune diciamo tradizionale,
LUUTEFISK, ee, diciamo, o il RIBBEE, (- -) ribbe.[Vaikka olenkin maistanut
joitakin, sanotaan, perinteisiä, lipeäkalaa ja, sanotaan, tai kylkiluita, kylkiluita.]

(3): 164, I5: Io cerco di adattarmi, pero DICIAMOO, EEE, cerco di adattarmi,
PEROOO diciamo, uso sempre usi e costumi italiani. [Minä yritän sopeutua,
mutta sanotaan, käytän aina italialaisia tapoja ja tottumuksia.]

Vakiintuneita lainoja esiintyy viisi kappaletta: I1:llä ja I2:lla yksi ja I4:llä kolme. Lainatut

sanat ovat okay, business, internet ja freelancer. Kaikki lainat on lausuttu italialaisen

fonologian mukaan. Poikkeuksena on italian sanakirjassa (Dizionario Garzanti 2001,

510) esiintyvä sana freelance, jonka I4 lausuu englannin fonologian mukaan  /friiläänsö/

(ks. esimerkki 4).

(4) 148, H: Allora. Educazione, professione et lavoro?
I4: Educazione é universitaria.[ ] Professione mo devo  dirtelo quale é?
H: [si] Si, si.
I4: FRIILÄÄNSÖ. In italiano.

[H: No niin. Koulutus, ammatti ja työ?
I4: Yliopistollinen koulutus. Kerronko sinulle nyt ammatin?
H: Kyllä.
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I4: Freelancer. Italiaksi.]

Koodinvaihdoksi laskettavia vaihtoja italialaisilla informanteilla esiintyy vain seitsemän.

Niitä esiintyy kaikilla paitsi informantti I3:lla, jonka kieltä ei ole nauhoituksen puutteen

vuoksi mahdollista tutkia. Koodinvaihtoja esiintyy I1:llä yksi, I2:lla kaksi, I4:llä yksi ja

I5:llä kolme. Koodinvaihtojen aihe vaihtelee koulutuksesta ja työstä ruokaan. Informantit

vaihtavat kolmesti englantiin: bachelor business administration (taloushallinnan

bachelor-tutkinto), IT (tietotekniikka), mindset (ajatustapa) ja lunch (lounas). Vain kaksi

vaihdoista, lytefisk (lipeäkala) ja ribbe (kylkiliha), on norjaksi. Molemmat ruokalajit

liittyvät tiukasti norjalaiseen joulunviettoon. Ruokalajit eroavat huomattavasti

italialaisista jouluruokaperinteistä, minkä vuoksi informantit käyttävät ruokalajeista

norjalaisia sanoja. Sana ribbe esiintyy aineistossa kahdesti. Lisäksi informantin I1

puheessa esiintyy puhujien vuorojenvälinen lause that’s it.

Täginvaihtoa ei esiinny italialaisilla lainkaan, lauseensisäistä koodinvaihtoa esiintyy neljä

ja lauseidenvälistä kaksi. Lauseensisäisiä vaihtoja ovat IT, mindset ja lunch sekä lytefisk

ja ribbe, lauseidenvälisiä puolestaan bachelor business administration ja that’s it.

Koodinvaihdoista bachelor business administration, lunch, mindset  ja that’s it lausutaan

englannin fonologian mukaan, loput lausutaan italian fonologian ja taivutetaan italian

morfologian ja syntaksin mukaan (ks. esimerkit 4 yllä ja 5).

(5): 144, I2: Nella IT ( - -) emigrazione Italia viene ottimo posto. [Tietotekniikan
viennissä Italia pärjää hyvin. ]

Englanninkieliset koodinvaihdot bachelor business administration ja that’s it toimivat

itsenäisinä EL-saarekkeina. Ne noudattavat englannin fonologian sääntöjä. Bachelor

business administration on englannista ja noudattaa sen morfologisia sekä syntaktisia

sääntöjä. Myös that’s it noudattaa englannin morfologisia ja syntaktisia sääntöjä.

Englanninkieliset sanat IT, mindset ja lunch sekä norjankieliset sanat ribbe ja lytefisk

esiintyvät ML + EL -konstituenteissa, joissa englannin ja norjan sanat noudattavat italian

morfologisia ja syntaktisia sääntöjä. Sanat lunch, mindset ja ribbe  noudattavat
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alkuperäiskielen, tässä englannin ja norjan, fonologisia sääntöjä, IT ja lytefisk puolestaan

lausutaan L2-kielen, tässä norjan, fonologian mukaan.

4.3. Suomen murteiden vaikutus

Analysoitaessa tutkimuksen informanttien puhetta murteellisuuden näkökulmasta on

otettava huomioon haastattelijan oma murre. Olen kotoisin Peräpohjolan murrealueelta

Torniosta. Lapsuudenkodissani on puhuttu enemmän yleiskieltä kuin Tornion murretta,

joskin ympäristön vaikutuksesta olen lapsuudessani käyttänyt kielessäni murteellisuuksia.

Esimerkkejä Tornion murteen esiintymisestä puheessani haastatteluissa ovat

konsonanttigeminaatio sanassa mennee ja mahdollisesti myös vokaaliyhtymien ea, eä, oa

ja öä sekä ia, iä, ua ja yä säilyminen. Nämä vokaaliyhtymät muuttuvat informanttien

puheessa yleensä diftongin ensimmäisen vokaalin geminaataksi. Tällä hetkellä asun

Turussa, ja puheessani esiintyykin haastatteluissa muutamia turkulaisuuksia, esim.

vokaaliyhtymän yö avautuminen yä:ksi sanassa syäny sekä konditionaalimuoto sanosit.

Kaikkien informanttien puhetta leimaa puhekielisyys. Puhekielisyys ilmenee sanojen ja

päätteiden puhekielisessä, yleensä lyhennetyssä lausumisessa. Esimerkiksi 3. infinitiivin

illatiivi maksamaan ilmaistaan muodolla maksaan. Informantti F4 käyttää myös

Helsingissä yleistä 1. infinitiivimuotoa vertaa. Sijapäätteet ilmaistaan lausumalla vain

niiden konsonantit, esim. inessiivi suomalaises, partitiivi superpalikoit. Informantit

jättävät puheessaan myös itse sanoihin kuuluvia viimeisiä kirjaimia, esim. a, i, n,

lausumatta seuraavantyyppisissä sanoissa: ain, anteeks, varsinki. Vokaaliyhtymät ea, eä,

oa  ja öä  sekä i a, i ä , u a  ja yä lausutaan useiten diftongin ensimmäisen kirjaimen

geminaattana, esim. kauheen, ylpee, samanlaisii. Yleiskielen ts muuttuu informanttien

puheessa t:ksi tai tt:ksi.

Rymättylästä kotoisin olevan informantin F5 puheessa ilmenee huomattavan paljon

lounaismurteisuuksia. Hänen puhettaan ei tämän tutkimuksen puitteissa ole kuitenkaan

mahdollista tutkia, koska haastattelun nauhoitus epäonnistui. Haukiputaalta kotoisin

olevan informantin F8:n puheessa on huomattavissa muutamia pohjoispohjalaisia
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murteellisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi yleiskielen ts:n muuttuminen tt:ksi sanassa

katteleen. Informantin puheessa esiintyy myös Pohjois-Suomen murteissa usein esiintyvä

konsonanttigeminaatio sanassa Haukiputtaalla.

Savolaismurteen alueelta kotoisin olevien informanttien F4 ja F6 puheessa ei esiinny

juurikaan murteellisuuksia. Huomattavin murteen piirre on d-kirjaimen poisjäänti

esimerkiksi sanoissa jämähä ja mahoton. F4:llä h on sanassa uija muuttunut j:ksi. Sanan

syödä lausuminen erottaa informantit muista, se esiintyy informanteilla muodossa syyä.

Informantin F6 puheessa esiintyy myös kaksoisgeminaatio sanassa ennää.

Jopa kuusi informanttia, F1, F2, F3, F7, F9  ja F10, tulee hämäläiseltä murrealueelta.

Informanttien puheessa ilmenee jonkin verran hämäläisyyksiä, esimerkiksi yleiskielen ts

muuttuu tt:ksi mm. seuraavissa sanoissa: kattoon , itte. Murteellisuudeksi tai

puhekielisyydeksi voidaan lukea myös vokaaliyhtymien ea, eä muuttuminen muotoon ee

mm. sanoissa suomee, hirveesti. Informanttien puheessa painottoman tavun i-loppuiset

diftongin jälkimmäinen vokaali häviää, esim. tarkottaa, sillon. Kuten muillakin

informanteilla 3. infinitiivien illatiivimuotojen asemesta käytetään muotoa puhuun,

maksaan. Pronominien nuo, tuo sijasta informantit käyttävät muotoja noi, toi. Informantti

F10 haastattelun nauhoitus epäonnistui, joten hänen puheensa murteellisuutta ei voida

tutkia tässä tutkimuksessa.

Äidinkieleltään ruotsinkielinen informantti F1 ja äidinkieleltään sekä ruotsin että

norjankielinen F7 puhuvat suomea murteettomasti. Oletan tämän johtuvan siitä, että

suomi ei ole heidän äidinkielensä, eikä heillä juurikaan ole kontakteja suomen kieleen tai

suomenkielisiin Oslossa. Hämeen murrealueelta kotoisin oleva informantti F2 puhuu

suomea vahvalla Kymen murteella. F2 käyttää suomea Oslossa suomalaisten ystävien

kanssa sekä ollessaan yhteyksissä Suomeen. Murteen ylläpito voi liittyä siihen, että murre

liittyy tiiviisti informantin identiteettiin, ja että hän puhuu usein suomea puhelimessa

sukulaistensa kanssa.
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Hämeen murrealueelta kotoisin olevat informantit F3 ja F9 puhuvat suomea

yleiskielisesti. Hämeen murteen piirteet ovat kuitenkin hyvin lähellä monia

yleispuhekielen piirteitä, joten on vaikeata arvioida puhuvatko he murteellisesti vai

yleiskielisesti. Se, että molempien informanttien vanhemmat ovat kotoisin muualta kuin

Hämeestä voi vaikuttaa siihen, että informantit eivät kuitenkaan puhu murteellisesti.

F3:lla asiaan voi vaikuttaa myös se, että hän on asunut Norjassa yli kuusi vuotta ja hänen

ystäväpiirinsä on suurimmaksi osaksi norjalainen.  F9 on ollut Norjassa kaksi vuotta ja

hänen ystävänsä ovat suurimmaksi osaksi suomalaisia.

Savon murrealueelta kotoisin olevat informantit F4 ja F6 kertovat puhuvansa suomea

omalla murteellaan palatessaan kotikaupunkeihinsa. Haastattelussa informantit puhuvat

kuitenkin enemmän yleiskielellä kuin murteellisesti. Molemmat informantit ovat asuneet

Norjassa suhteellisen kauan, F4 yli seitsemän ja F6 neljä ja puoli vuotta. F4:n puheessa

esiintyy muutamia helsinkiläisiä piirteitä, jotka hän itse selittää ystävyys- ja

sukulaisuussuhteilla. F4:llä on vain yksi suomalainen ystävä Oslossa. F6:n ystäväpiiristä

suurin osa on suomalaisia.

4.4. Kielikontakti-ilmiöt suomen kielessä

Suomalaisten informanttien kielessä on huomattavissa merkkejä yhden tai useamman

vieraan kielen vaikutuksesta. Jaan vieraan kielen vaikutuksen kolmeen osaan: prosodisiin

ja foneettisiin ilmiöihin, lainoihin sekä koodinvaihtoon. Analysoin aineistossa esiintyneet

vieraskieliset nimet vain fonologiselta kannalta ja käyn aineistossa esiintyneet prosodiset

ilmiöt läpi vain pintapuolisesti. Tutkimuksen pääpaino on koodinvaihdossa, jota lähestyn

jakamalla aineiston lainoihin ja koodinvaihtoon. Aineistosta 56 %, 90/162,  on lainoja,

joihin lasken kuuluvaksi vakiintuneet lainat, käännöslainat sekä lainasanat. Koodinvaihto

muodostaa aineistosta 44 %, 72/162. Koodinvaihtoon lasken täginvaihdot,

lauseensisäisen sekä lauseidenvälisen koodinvaihdon6 Poplackin (1980) jaottelun mukaan

(lainojen ja koodinvaihdon jakauma ks. kuvio 2).

                                                  
6 Selitän termit teorialuvussa kolme, s. 23



41

Kuvio 2. Suomenkielisten informanttien lainojen ja koodinvaihdon jakauma. Lainoja ja koodinvaihtoja
esiintyy yhteensä 162.

4.4.1. Prosodiset ja foneettiset ilmiöt

Aineistossa esiintyy 41 norjan- tai muunkielistä nimeä, joita käsittelen tässä

tutkimuksessa vain niiden foneettisten ominaisuuksien näkökulmasta.

Informanttikohtaisesti niitä esiintyy F1:llä neljä, F2:lla viisi, F3:lla kymmenen, F4:lla

kolmetoista, F6:lla kuusi, F7:llä yksi ja F8:lla kaksi. Informantilla F9 norjankielisiä nimiä

ei esiinny lainkaan ja nauhoitusten epäonnistumisen vuoksi informanttien F5 ja F10

puhetta ei voida analysoida tämän tutkimuksen puitteissa. 41:stä nimestä 21 on

paikannimiä. Suurin osa haastatelluista lausuu norjankieliset nimet norjalaisen fonologian

mukaan taivuttaen ne suomen morfologian mukaisesti, katso esimerkki 6.

(6) 78, F3: Niin, eroja paljon siinä, että jos menee BYGDÖYHIN, siellä syntyneen
ihmisen bileisiin ja siellei paljon Riimi-pusseissa viinipullojakaan  tuoda..

Informanteilla on taipumus lausua norjalaiset nimet norjalaisen fonologian mukaan,

mutta sana Oslo lausutaan aina suomalaisen fonologian mukaisesti, katso esimerkki 7.

Informantin F4 lainatessa sanan oslojenta hän muuttaa ääntämyksen norjalaiseksi ja palaa

suomenkieliseen ääntämykseen heti lainan jälkeen. Oslojenta on käsite, jolla tarkoitetaan

oslolaistyttöä, joka on (aina) asunut Oslossa, eikä ole aikeissa muuttaa tai edes lähteä

Vakiintuneet 
lainat
10 %

Käännöslainat 
24 %

Lainasanat
22 %

Täginvaihto
1 %

Lauseensis. KV
34 %

Lauseidenväl. 
KV
9 %
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lomalle Oslon ulkopuolelle. Käsitteeseen liitetään myös tiettyjä oslolaiselle ominaisia

käyttäytymismalleja kuten illanvietto ulkona ja tarkka huolehtiminen omasta kunnosta ja

ulkonäöstä.   

(7) 61, F4: Siis, öm, mää tykkään Norjasta kyllä niinku siis, tai mää en voi puhua
koko Norjasta mun täytyy puhua OSLOSTA, koska mää en oo ollu niinku tota niin
niin, niin mää oo siis, mää en oo käytännössä matkustellu yhtään missään tässä
vitun maassa, et tota, et mää oon niinku, niinku mää sanoin, et mää oon
USHLUjenta, mää oon niinku oslolaistyttö, että niinku, tykkään OSLOSTA, enkä
liiku OSLON rajojen ulkopuolelle.

Aineistossa esiintyy paikannimien lisäksi myös kuusi opiskeluun liittyvää nimeä (ks.

esimerkki 8), joista kaksi on englanninkielisiä. Lehtien ja tv-kanavien nimiä esiintyy

yhteensä neljä, henkilönnimiä kolme, järjestöjen ja ruokien nimiä kaksi kumpaakin.

Lisäksi aineistossa esiintyy kaupannimi, ruokasana ja suomalainen kirosana norjalaisen

fonologian mukaan lausuttuna. Kaikki informantit lausuvat norjankieliset paikannimet ja

muut aineistossa esiintyvät nimet norjalaisen fonologian mukaan. Äidinkieleltään

ruotsinkielinen informantti F1 lausuu kuitenkin norjalaisen yhdistyksen nimen Norsk

medisinstudent forening ruotsiksi (ks. esimerkki 9). Merkitsen suomennokset,

käännöslainojen kohdalla norjannokset, hakasulkeisiin esimerkkien loppuun.

(8) 31, F3: (naurua) Niin, öö, infernaalinen grand maage. INTERFAKYLTÄÄR
KAND. MAG. [Niin, öö, infernaalinen iso maha. Poikkitieteellinen kandidaatin
tutkinto.]

(9) 10, F1: NORSKA MEDISIINSTUDENT FÖREENINGEN. [Norjan

lääketieteenopiskelijoiden yhdistys.]

Norjassa jo kauan asuneiden informanttien F3 (6,3 vuotta7), F4 (7,3 vuotta) ja  F7 (5

vuotta) sekä informantin F1 (2 vuotta), F2 (2 vuotta) ja F8 (1,8 vuotta) puheesta löytyy

yllättävästi merkkejä myös norjalaisesta lauseen loppua kohden nousevasta intonaatiosta

(norjalaisesta intonaatiosta ks. Strandskogen 2001). Perustan löydökseni omalle

intuitiolleni norjan kielestä, jota opiskelin ja käytin päivittäin lähes viisi vuotta Oslossa

asuessani (suomalaisesta nousevasta intonaatiosta ks. esim. Routarinne 2003). Prosodisia
                                                  
7 Norjassa oleskeluaika on merkitty sulkuihin vuosissa ja kuukausissa.
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ilmiöitä esiintyy yhteensä 35 tapausta: F1:llä viisi, F2:llä kolme, F3:lla kuusi, F4:lla neljä,

F7:llä kolmetoista ja F8:lla neljä tapausta. Nousevaa intonaatiota esiintyy vain

lauseloppuisena. Se liittyy kiinteästi norjasta lainattuihin sanoihin tai lauseisiin (ks.

esimerkki 10), mutta sitä esiintyy myös täysin suomenkielisissä lauseissa (ks. esimerkki

11). Nouseva intonaatio on merkitty litteroituun puheeseen alleviivauksella.

(10): 102, F7: Niinku, on se, on mulla joskus vaikeuksia niinku tajuta, niinku, jos
norjalainen ihminen on mulle SARKASTINEN tai jos se on vaan niinku, jos sillon,
jos se ei oo semmonen, niin et, et mikä tarkotus tällä ihmisellä on,  ku se sanoo
jotain mulle.

(11): 39, F3: Sit se sano, mitä se sanokaan, että,  sel om du jobber HÄÄR?
[vaikka olet töissä täällä?]

Prosodiatapauksista viisi on sitaatteja. Sitaatteja esiintyy F3:llä kolme ja F7:llä kaksi.

Sitaatit ovat norjan-, englannin- tai suomenkielisiä alunperin norjankielisten tai

norjankielisiä lausumia, jotka lausutaan haastatteluissa alkuperäisellä norjalaisella

nousevalla intonaatiolla (ks. esimerkit 12 ja 13).

(12): 110, F7: F7: Tai MINUN NIMENI ON ne osaa sanoo, ja ne osaa sanoo
YKSI KAKSI KOLME, tai yksi kaksi neljä. (naurua)

(13): 39, F3: Öö, ynshyld, jäi shönner ikke va dy MEENER. Se vastaa sitten
englanniks, iiven thou juu wöörk HIÖR?

Suurin osa aineistossa esiintyvästä prosodisesta interferenssistä on nousevan intonaation

esiintymiä. Kahdella kauan Norjassa asuneilla informanteilla F3 ja F4 esiintyy myös

norjalaisten puheessa esiintyvä sananvenytys (ks. esimerkki 14), joita F3:lla esiintyy

kolme ja F4:llä yksi. Yhdellä informantilla, F7:llä, norjan kieli vaikuttaa suomenkielisen

sanan ääntämiseen (ks. esimerkki 15). Informantti on äidinkieleltään ruotsin- ja

norjankielinen.

14): 60, F4: Seittemän VUOTTAA JAAA, kaks, kolme kuukautta.

(15): 111, F7: (nauraen) ERILAISYYS, siinäpä sana. (naurua)
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4.4.2. Lainat

Lainoiksi olen laskenut aineistossa esiintyneet vakiintuneet lainasanat, norjan kielestä

suomeen lainatut sanat sekä käännöslainat (ks. kuvio 3, lainojen jakauma). Vakiintuneita

lainoja esiintyy 16, käännöslainoja 39 ja lainoja 35. Vakiintuneita lainoja esintyy

informanteilla F1, F2, F3, F4, F7 ja F9. Informanttikohtaisesti niitä esiintyy F1:llä kaksi,

F2:lla yksi, F3:lla kolme, F4:lla viisi, F7:llä kaksi ja F9:llä kolme. Informanteilla F6 ja F8

vakiintuneita lainoja ei esiinny lainkaan. Vakiintuneiden lainasanojen käytön olen jakanut

aineiston pohjalta kahteen ryhmään: yleisesti käytettyihin sekä vieraan kielen

vaikutuksesta käytettäviin. Yleisiä vakiintuneita lainasanoja käyttävät myös yksikieliset

suomenkieliset (ks. esimerkki 16). Vieraan kielen vaikutuksesta käytettäviin

lainasanoihin lasken sellaiset sanat, joilla on yleisesti käytössä oleva suomenkielinen

vastine, mutta joita informantit käyttävät joko norjan tai englannin kielen vaikutuksesta

(ks. esimerkki 17). Vieraan kielen vaikutuksesta käytettävät lainasanat muodostavat vain

pienen osan vakiintuneista lainasanoista; niitä esiintyy aineistossa vain kolme.

Kuvio 3. Suomenkielisten informanttien lainojen jakauma, N=90.

(16): 77, F3: Ne, ketkä tykkää DISAINISTA, on ihan innoissaan, et Suomi on hyvä
juttu.

Vakiintuneet 
lainat
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(17): F2: No kyl mie nyt, siis kyl mie nyt uutiset katon ja silleen, mut en mie noit,
mitä ne on, DEBATTEJA jaksa katella.

Käännöslainoja esiintyy aineistossa 39 kappaletta, ja niitä ovat käyttäneet informantit  F1,

F3, F4, F6 ja F7. F1:llä käännöslainoja esiintyy seitsemän, F3:lla viisi, F4:llä kuusitoista,

F6:lla yksi ja F7:llä kymmenen. Verbejä esiintyy 13 kertaa ja ne muodostavat

kolmasosan käännöslainoista (ks. esimerkki 18). Hieman yli kolmasosan

käännöslainoista (14 kpl) muodostaa norjan kielen vaikutuksesta valitut väärät

sijamuodot (ks. esimerkki 19). Adjektiiveja ja substantiiveja on molempia käännetty viisi

(ks. esimerkki 20) ja kellonaikoja kaksi. Käännöslainoista kahdeksan on sitaatteja. Näistä

kolme on F3:n käyttämiä verbisitaatteja, jossa hän siteeraa itseään ja  viisi F4:n

käyttämiä. F4:n  viidestä sitaatista  kolme on F4:n työkaverin käyttämien adjektiivien ja

kaksi F4:n omien kellonaikalausumien sitaatteja (ks. esimerkki 21).

(18): Et edelleen ei oikee, o tälle toiselle ihmiselle voi antaa anteeks, koska se ei
oo niinku, se ei oo ollu meillä töissä pitkään, mut se toinen ihminen, joka kysy
multa, se on ollu tosi pitkään ja se on nähny mun nimen kirjotettuna, ei mun
nimest voi OTTAA niinku siis VÄÄRIN, että. [ta fel]

(19): 30, F4: Ja sit siellä oli semmonen tota, öö, vanhainkoti, JOSSA otettiin sit
suomalaisia, siellä oli sit suomalaisia hoitajia ja tälleen näin.

(20): Niin siis ihan oikeesti, yks muija sano silleen niinku, et mää oon niin
YLÖSOTETTU nykysin, et mullei ihan oikeesti oo aikaa tota niin niin – [opptatt]

(21): 49, F4: Et mullon näitä tota, että mää oon heittäny, ai mä tuun takas
KYMMENTÄ VAILLE PUOL KAKS.

Käännöslainoja käsiteltäessä on otettava huomioon, että informantit F1 ja F7 eivät ole

äidinkieleltään suomalaisia. Heidän käännöslainansa voivat johtua L1-kielen

vaikutuksesta haastattelun matriisikieleen, suomeen. F1:n ja F7:n käännöslainat

muodostavat noin puolet kaikista käännöslainoista, 17/39. F1:llä esiintyy neljä verbi- ja

kolme sijakäännöslainaa. F7:llä esiintyy kaksi substantiivi- ja seitsemän

sijakäännöslainaa.
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Myers-Scottonin mallin mukaan luokittelen lainasanoiksi aineistossa yli kolme kertaa

esiintyvät norjankieliset sanat, jotka taivutetaan suomen morfologian mukaisesti.

Tällaisia lainasanoja esiintyy aineistossa 36 ja niitä esiintyy kaikilla muilla paitsi

informantilla F9 ja informanteilla F5 ja F10, joiden haastattelujen nauhoitus epäonnistui.

Lainasanoja esiintyy informanteilla seuraavasti: F1:llä seitsemän, F2:lla yksi, F3:lla

kolmetoista, F4:llä kahdeksan, F6:lla kaksi, F7:llä kolme ja F8:lla kaksi. Ruokaan

liittyvät lainasanat muodostavat noin kaksi kolmasosaa lainasanoista. Ruokasanoja

esiintyy 27 ja niistä käytetyimmät ovat matpakke (eväspaketti), fiskebolle (kalapulla),

syltetøy (hillo) ja brynost (ruskea juusto) (ks. esimerkki 22). Tervehtimissanoja esiintyy

yhteensä yhdeksän, mutta yksittäisiä sanoja vain kaksi, ha det bra (voi hyvin) ja hei (hei)

(ks. esimerkki 23). Kaikki tervehtimislainat ovat sitaatteja. Lisäksi informanteilla F3 ja

F4 esiintyy sana trinn (taso) yhteensä kolmesti (ks. esimerkki 24).

(22): 73, F3: Sitte FISKEBOLLE, siis kaikki sekotettu kala on hirveen pahaa,
johon on sekotettu jauhoa ja muuta. [kalapulla]

(23): 117, F8: No ni, just joka jumalan päivä, heei mitä sulle kuuluu, ja mites
sulla on menny ja erotessa varsinki se HAADEBRAA oli niinku tosi vaikee oppia,
(nauraen) ku pitäs silleen sanoa, ku ei musta (nauraen) tunnu siltä. (naurua) [hei
hei]

(24): 59, F3: TRIN  kolmosen ja nelosen oon käyny. [taso]

Samoin kuin Kovács (2001, 93) olen ryhmän jäsenenä tietoinen monista muista sanoista,

joita Oslossa asuvat suomalaiset lainaavat säännöllisesti. Kaikkia sanoja ei kuitenkaan

esiinny tämän tutkimuksen aineistossa tai ne esiintyvät aineistossa vain koodinvaihtoina.

Tällaisia sanoja ovat mm. opiskeluun ja ruokaan liittyvät sanat pensym (lukulista),

semesteri (lukukausi), grunnfag (perusopinnot), mellomfag (aineopinnot) jne.

4.4.3. Koodinvaihto

Käsittelen aineistossani esiintyvää koodinvaihtoa Myers-Scottonin (1997) MLF-mallin

mukaisesti. Kaikkien suomalaisten informanttien haastatteluissa matriisikielenä toimii

suomi ja vaihdettavana kielenä norja. Myös muutamia koodinvaihtoja ruotsiin ja
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englantiin esiintyy. Jaan koodinvaihdon kolmeen osaan Poplackin (1980) mukaan:

täginvaihtoon, lauseensisäiseen ja lauseidenväliseen koodinvaihtoon (ks. kuvio 4

koodinvaihdon jakauma). Lauseensisäisellä ja lauseidenvälisellä koodinvaihdolla näyttää

olevan merkitsevä korrelaatio Norjassa vietettyyn aikaan (ks. taulukot 6 ja 7, liite 4). Mitä

kauemmin informantit ovat asuneet Norjassa, sitä enemmän heidän puheessaan esiintyy

koodinvaihtoa.

Kuvio 4. Suomenkielisten informanttien koodinvaihdon jakauma, N=72.

Täginvaihtoa eli lisäyksiä, jotka eivät muuta lauseen merkitystä, esiintyy aineistossani

vain kerran informantilla F4. Vaihto on suomesta englantiin (ks. esimerkki 25).

Täginvaihto on vähiten sujuvaa kaksikielisyyttä vaativa koodinvaihdon laji. Suurin osa

tutkimuksen suomenkielisistä informanteista on sujuvasti kaksikielisiä ja käyttää siksi

enemmän lauseensisäistä ja lauseenvälistä koodinvaihtoa (ks. myös Romaine 1993).

(25): 41, F4: Että tuota niin niin, ne niinku vaatii tavallaan täällä Oslossa, et sun
täytyy puhua sujuvaa, tai muuten ei, SORI DAALING. [anteeksi, kulta]

Lainattu elementti sorry darling muodostaa EL-saarekkeen. Vaihdettu elementti

noudattaa englannin fonologian sääntöjä ja toimii lauseentäyttäjänä (Gumperz 1982,

75–84). Koska haastattelutilanteessa ei oleteta englannin käyttöä, on myös mahdollista,

että ko. vaihto englantiin on todellisuudessa suomen kieleen sisältyvä englannin laina.

Tämän tutkimuksen puitteissa tätä ei ole kuitenkaan mahdollista näyttää toteen.

Täginvaihto
1 %

Lauseensis. KV
80 %

Lauseidenväl. 
KV

19 %
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 Lauseensisäistä koodinvaihtoa eli lause- tai virkerajojen sisällä tapahtuvia vaihtoja

esiintyy aineistossani eniten, se muodostaa 80 % kaikesta koodinvaihdosta. Se muodostaa

suurimman ryhmän myös Kovácsin (2001) tutkimuksessa australiansuomalaisten ja -

unkarilaisten koodinvaihdosta (74,1 % suomalaisilla ja 80,3 % unkarilaisilla).

Lauseensisäistä vaihtoa esiintyy kaikilla muilla paitsi F9:llä. Tämä voi johtua lyhyestä

kahden vuoden oleskeluajasta Oslossa, suhteellisen vähäisestä norjankäytöstä Oslossa tai

tuntemattoman haastattelijan laukaisemasta standardikielen käytöstä. F5:n ja F10:n

vaihtoja ei voida nauhoituksen puuttesta käsitellä tässä tutkimuksessa.

Lauseensisäisiä vaihtoja esiintyy yhteensä 55 kappaletta,  F1:llä neljä, F2:lla neljä, F3:lla

kolmetoista, F4:llä kaksikymmentäneljä, F6:lla yksi, F7:llä seitsemän ja F8:lla kaksi.

Englanninkielisiä vaihtoja on yhdeksän, niitä esiintyy F2:lla yksi, F3:lla kaksi, F4:llä ja

F7:llä kolme. Englanninkielisistä vaihdoista kaksi on lausekkeita, kuusi substantiiveja ja

yksi adjektiivi. Norjalaisia vaihtoja esiintyy yhteensä 46 ja niitä esiintyy kaikilla

suomalaisilla lukuunottamatta informanttia F9. Norjankielisistä vaihdoista substantiiveja

on 32, verbejä ja adjektiiveja kumpaakin viisi, prepositioita kolme sekä yksi kieltosana.

Substantiivit muodostavat lauseensisäisistä vaihdoista 38/55 eli 69,1 %, adjektiivit 6/55

eli 10,9 %, verbit 5/55 eli 9,1 %, prepositiot 3/55 eli 5,5 %, lausekkeet 2/55 eli 3,6 % ja

kieltosana 1/55 eli 1,8 % (ks. kuvio 5). Tulos on samankaltainen kuin Myers-Scottonin ja

Halmarin tutkimuksissa. Myers-Scottonin (1997) aineistossa substantiivit muodostavat 78

% lauseensisäisistä vaihdoista ja Halmarin (1997) aineistossa 68 %.

Substantiivien suurin yksittäinen koodinvaihdossa käytetty sanaryhmä liittyy opiskeluun,

työntekoon ja elämiseen Norjassa. Näitä sanoja esiintyy 13. Opiskeluun liittyvät sanat

esiintyvät informanttien puheessa pääosin norjankielisinä (ks. esimerkki 26). Työhön

liittyvät sanat ovat yleensä ammattinimikkeitä tai kokousten nimiä (ks. esimerkki 27).  
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Kuvio 5. Suomalaisten informanttien lauseensisäisen koodinvaihdon sanaluokkajakauma, N=55.

(26): 104, F7: Öö, onhan meil sit jotkut, no englannin kielellä ei o niin paljon,
mutta nyt kiinan kielellä on joitakin semmosia PENSYM-kirjoja kans. [lukulista]

(27): 43, F4: Siis ihan oikeesti, trin tuu. Ja sit mää niinku, meillon semmonen
tuota  REKRYTEERINGSANSVAARLI, eli mikä se nyt on se äijän tämmönen
niinku –
H: Siis henkilöstöpäällikkö.
F4: Semmonen henkilöstöpäällikkö.

Melkein yhtä suuri koodinvaihdon sanaryhmä liittyy ruokakulttuuriin. Ruokakulttuuriin

liittyviä sanoja esiintyy 12. Sanojen suureen esiintymiseen on voinut vaikuttaa se, että

haastattelussa kysytään informanttien mielipidettä norjalaisesta matpakesta eli

voileipäeväspaketista (ks. kysymys 31, liite 2). Norjalaisen sanan käyttö on voinut

laukaista (ks. Clyne 1994, triggering) informanteissa norjan kielen käytön. Kaikkein

useimmin informantit mainitsevat sellaisia norjalaisia elintarvikkeita tai ruokalajeja, jotka

ovat informanttien mielestä tyypillisiä norjalaisia ja eroavat suomalaisesta

ruokakulttuurista. Informantit mainitsevat perinteisiä jouluruokia kuten pinnekjøtt ja

kranssekake sekä norjan lounaskulttuuriin liittyvät bollet eli pullat (ks. esimerkit 28 ja

29). Norjalaisista elintarvikkeista ja ruuista puhuttaessa informantit käyttävät

poikkeuksetta norjankielisiä sanoja, jotka he myös lausuvat norjalaisen fonologian

mukaan.

verbit; 9,1 %

substantiivit; 
69,1 %

prepositiot; 5,5 
%

kieltosana; 1,8 
%

adjektiivit; 10,9 
%

lausekkeet; 3,6 
%
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(28): 73, F3: Norjalaiset bollet, ne oli alus kauhee shokki, mutta, ne on ihan
itseasiassa hyviä sellasenaan syödä.

(29): F2: Mut, noit kaikkii yököttävii, ribbejä ja, pinneshöttee ja kaikkii, nii -
(nauraen)

Muita substantiiveja aineistossa on vain kuusi. Kaksi niistä kuvaa perhesuhteita ja neljää

substantiivia on käytetty suomalaisen termin sijasta, jolloin käytetty norjalainen termi

pyritään selittämään suomeksi (ks. esimerkit 30 ja 31).

(30): F8: SHÄÄRESTERIN kanssa norjaa ja suomalaisten kavereiden kanssa
suomea ja  perheen kanssa suomea.[poikaystävän]

(31): F4: Suomen Kuvalehteä mää tykkään lukea sen takia, koska jotenki mullon
niinku sellanen olo, emmä tiedä pitääkse paikkaansa, mutta mullon sellanen olo,
että on ihana lukee ne samat ajankohtaset aii-aiheet ulkomaiset kautta
kansainväliset niinku uutiset suomeksi, vaikka ne tulee jälkijunassa silleen niinku,
et niinku kuukauden vanhoja juttuja ja tälleen näin, mut jotenki ihana lukee ne
suomeksi, koska mun mielestä suomalaisella on  pikkusen eri niinku VINKLING,
eli siis niinku tämmönen, miten niitä asioita katsotaan ku norjalaisilla, ja mää
tykkään siitä suomalaisesta jotenki enemmän ku norjalaisesta. [näkökulma]

Lauseensisäiset koodinvaihdot, eli lause- tai virkerajalla tapahtuvat vaihdot, sisältyvät

ML + EL -konstituentteihin, joihin L2-kielen sisältösanoja upotetaan. Vaihdetut sanat

säilyttävät yleensä alkuperäisen fonologisen muotonsa, mutta ne taivutetaan

matriisikielen morfologisten sekä syntaktisten sääntöjen mukaisesti. Poikkeustapauksena

on F4:n vaihto, jossa matriisikieleen upotettu L2-elementti noudattaakin L2-kielen

kielioppisääntöjä. Vaihdossa objektina toimivat norjalaiset lehtien nimet Dagblad ja VG

ovat nominatiivimuodossa norjan kielioppisääntöjen mukaisesti (ks. esimerkki 32).

Suomen kielioppisäännöt määräisivät objektin sijaksi yksikön genetiivin nominatiivin

asemesta.

(32): 51, F4: Ei tuu, mut mä luen niinku netistä tota tai sit tota ostan Daagblaa,
Veegee.

Lauseensisäisistä koodinvaihdoista seitsemän viidestäkymmenestäseitsemästä on

sitaatteja. Näitä esiintyy vain informanteilla F3 ja F4, F3:lla kolme ja F4:llä neljä. F3:n
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sitaateista yksi on muun puhujan siteeraus ja kaksi oman puheen siteerausta. F4:n sitaatit

ovat kaikki muun puhujan siteerauksia.

Lauseidenvälistä koodinvaihtoa ilmenee vain pisimpään Norjassa asuneilla informanteilla

F3 (6,3 vuotta), F4 (7,3 vuotta) ja F7 (5 vuotta).  Yhteensä lauseidenvälistä koodinvaihtoa

esiintyy 14 kertaa, F3:llä viisi, F4:llä kahdeksan ja F7:llä vain yksi. Näistä kaksi on

ruotsiin,  neljä englantiin ja kahdeksan norjaan. Esimerkissä 33  F7 vaihtaa koodia omaan

äidinkieleensä laskiessaan kuinka monta vuotta hän on opiskellut suomen kieltä. F4:llä

esiintyy eniten englanninkielisiä vaihtoja (ks. esimerkki 34). Kaiken kaikkiaan vaihtoja

esiintyy kuitenkin eniten norjan kieleen (ks. esimerkki 35).

Ruotsi: (33): 104, F7: Eiks tuu? ( - - )8 NIIU, TIIU, ELVA, TOLVA, TRETTON.
[9, 10, 11, 12, 13]

Englanti: (34): 47, F4: Mää olin, et OU MAI GOOD, et voiks olla totta. - - Ja se
oli niinku vähän sillee, et joo mää vähän mi- kuuntelin, et OU MAI GOOD, et
silleen, ihan oikeesti sää et voi sanoa, että mää tastailen näitä tietokantaan, koska
ne ei tajua, mitä se tarkottaa. (naurua) [voi minun jumalani]

Norja: (35): 39, F3: Sit se sano, mitä se sanokaan, että,  SEL OM DU JOBBER
HÄÄR?  Sitten mää sanoin, että  JAA, JÄI JOBBER HÄÄR JÄI,  öö, JAA. Mää en
niinku ymmärtäny, mistä se puhu.  Sitten se sano uuestaan sen SEL OM DU
JOBBER HÄÄR.. Öö, YNSHYL, JÄI SHÖNNER IKKE VA DY MEENER.. Se
vastaa sitten englanniks, IIVEN THOU JUU  WÖÖRK HIÖR?

 [Sit se sano, mitä se sanokaan, että, vaikka olet töissä täällä? Sitten mää sanoin,
että kyllä, minä olen töissä täällä, öö, kyllä. Mää en niinku ymmärtäny mistä se
puhu. Sitten se sano uuestaan sen vaikka olet töissä täällä. Öö, anteeksi, minä en
ymmärrä mitä sinä tarkoitat. Se vastaa sitten englanniks, vaikka olet töissä täällä?]

Lauseidenväliset vaihdot toimivat EL-saarekkeina matriisikielessä. Ne sisältävät sanoja

pelkästään L2-kielestä ja noudattavat L2-kielen morfologisia, syntaktisia ja fonologisia

sääntöjä. Viidessä tapauksessa vaihtoa edeltää sana että, joka edeltää lausetta (ks.

esimerkki 29 yllä). Esimerkissä 35 (yllä) koodinvaihtoa edeltää sana sen, jolla viittaus

tehdään määräiseksi (määräisyydestä ks. Routarinne 2003; Vilkuna 1992). Lanen (2005)

mukaan tällaisten merkittyjen vaihtojen käytetään myös yksikielisten puheessa, joten
                                                  
8 Sulkeet pitävät sisällään puhetta, josta ei saa selvää.
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niiden funktio koodinvaihdossa ei ole selkeä. Lauseidenvälisistä koodinvaihdoista

yhdeksän eli yli puolet ovat sitaatteja. Niitä esiintyy  F3:lla viisi ja F4:llä neljä. F4

siteeraa vain itseään ja F3 siteeraa itseään kahdesti ja toista puhujaa kolmesti.

Gumperzin mukaan (1982, 75–84) koodinvaihdolla voidaan erotella toisen henkilön

siteeraaminen tarinankerronnassa. Aineistossa on tästä esimerkki (ks. esimerkki 30 yllä),

jossa F3 kertoo tarinan väärinymmärryksestä työpaikallaan. Gumperzin mukaan

koodinvaihto ei aina ole sillä kielellä, millä siteerattu on puhunut. Tässä aineistossa

informantit siteeraavat kuitenkin aina sillä kielellä, millä asia on alunperin ilmaistu.

Koodinvaihdolla voidaan myös korostaa viestiä toistamalla matriisikielen elementti

toisella kielellä (Gumperz 1983, 78). Aineistossa löytyy esimerkki tästä (ks. esimerkki

36). Tutkimuksen aineistossa toisto toimii kuitenkin useammin toiseen suuntaan eli

informantit toistavat norjasta lainaamiansa sanoja suomeksi (ks. esimerkit 37 ja 38).

Aineistossa toistoon liittyy myös selittävä elementti. Toistolla informantit haluavat

varmistaa koodinvaihdetun elementin ymmärtämisen toistamalla ja/tai selittämällä sen

haastattelijan äidinkielellä.

(36): 8, F1: Yks suurinpiirtein, yks per luku-, puol lukuvuosi, per SEMESTERI.

(37): 47, F3: Mä sanon niinku Ullalle9 jotain Suomessa ollessani, että joo, että
mää aion sit RAPATA sen sieltä tai sit se RAPPAAN sen sieltä, niin mää tarkotin
RAPPE, niinku ottaa, varastaa, mut se ei, ei yksikään suomalainen ei voi käyttää
sitä sanaa aktiivisesti, koska ne ei tiedä, mitä se tarkottaa. niin ymmärs heti mitä
se tarkottaa. [varastaa-varastan-varastaa]

(38): 42, F4: Mutta musta oli tosi hauskaa, ihan nyt viime aikoina silleen niinkö
et, mää, mää oon pitäny duunissa silleen, meillon semmonen niinku
MOORNMÖÖTTE, eli semmonen aamukokous niinku. [aamukokous]

Vain kaksi informanttia, F4 ja F7, käyttävät koodinvaihtoa puheenvuorojen välissä.

Puheenvuorojen väliset vaihdot toimivat sivukommentteina joko omaan tai toisen

puheeseen (ks. esimerkit 39 ja 40).

                                                  
9 Nimi muutettu.
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(39): 107, F7: Mää oon ollu Punaisessa Ristissä.
H: Joo. (tauko)

 F7:MAI WAN FLEIM TU FEIM. (naurua) [Minun yksi liekkini maineeseen.]

(40): 60,  H: Kuinka kauan olet asunut Norjassa?
F4: Seittemän vuottaa jaaa, kaks, kolme kuukautta.
F3: Kuusi vuotta ja yhdeksän kuukautta.
H: Uu.
F4: GAMMEL SHÄRRING. [Vanha eukko.]

4.5. Italialaisten ja suomalaisten vertailu

Italialaisista kolme viidestä informantista, I1, I2 ja I3,   puhuu voimakkaan murteellisesti.

Näillä informanteilla murteen puhuminen näyttää liittyvän tiivisti napolilaiseen

identiteettiin. Kaksi informanteista, I1 ja I2, nostavat Napolin murteen jopa äidinkieleksi.

Infomantit I4 ja I5 puhuvat standardi-italiaa. Tämä voi johtua siitä, että informantit ovat

asuneet suurimman osan elämästään ulkomailla, eivätkä ole sen vuoksi altistuneet omalle

murteelleen yhtä paljon kuin napolilaiset informantit. I4:llä murteettomuus voi myös

liittyä hänen identiteettiinsä: informantti ei koe olevansa italialainen vaan

eurooppalainen.

Suomalaisista vain kaksi kymmenestä, F2 ja F5, puhuu murteella. Suomalaisilla

murteettomuus voi johtua siitä, että he eivät altistu omalle murteelleen tai edes suomen

kielelle samassa määrin kuin italialaiset. Neljän informantin, F6, F8, F9 ja F10, ystävät

ovat pääasiassa suomalaisia. Näistä F8:n, F9:n ja F10:n kohdalla tämän voi olettaa

johtuvan siitä, että he ovat olleet Norjassa vain vähän aikaa: F8 ja F9 vajaat kaksi vuotta

ja F10 vain kaksi kuukautta. F6 on asunut Norjassa yli neljä vuotta, mutta niistä vain

kaksi ja puoli vuotta Oslossa. Kauemmin Oslossa asuneiden ystävät ovat pääasiassa

norjalaisia, joiden kanssa informantit puhuvat norjaa. Suomalaisilla näyttää olevan

taipumusta käyttää yhä vähemmän suomea arkipäivässä, mitä kauemmin he ovat asuneet

Oslossa ja mitä enemmän he ovat integroituneet Norjaan. Italialaiset puolestaan

säilyttävät italialaiselle kulttuurille ominaisen italialaisyhteisön, vaikka olisivatkin

muutoin integroituneet Norjaan.
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Italialaisilla informanteilla ilmenee hyvin vähän kielikontakti-ilmiöitä. Fonologisia

ilmiöitä esiintyy yhteensä kuusi tapausta informanteilla I1 ja I5. Fonologisiksi ilmiöiksi

lasketaan vierasperäisten nimien ja sanojen lausuminen italialaisen fonologian mukaan.

Vaikutusta norjan kielen prosodiasta informanttien italian kielessä on havaittavissa vain

pisimmän aikaa, 5 vuotta, Norjassa asuneella informantilla I5. I5:n haastattelussa esiintyy

41 norjan kielen mukaista venytystä ja kaksi nousevaa intonaatiota.

Suomalaisilla esiintyy huomattavasti enemmän fonologisia kielikontakti-ilmiöitä kuin

italialaisilla. Informanttien F1, F2, F3, F4, F6, F7 ja F8 haastatteluissa esiintyy 41 norjan

kielellä lausuttua nimeä tai norjalaisen fonologian mukaan lausuttua sanaa. Informanttien

F5 ja F10 kieli-ilmiöitä ei ole mahdollista analysoida tässä tutkimuksessa nauhoituksen

epäonnistumisen vuoksi. Pisimmän aikaa Norjassa asuneiden informanttien F3 (6,3

vuotta) ja F4 (7,3 vuotta) ilmiöt muodostavat yli puolet, 23/41, kaikista fonologisista

ilmiöistä. Muilla informanteilla niitä esiintyy yhdestä viiteen.

Prosodisia ilmiöitä esiintyy suomalaisilla vähemmän kuin italialaisilla, niitä esiintyy

yhteensä 35 tapausta. Italialaisilla niitä esiintyy kuitenkin vain yhdellä informantilla,

suomalaisilla kuudella. Informantti F7:n ilmiöt muodostavat yli kolmasosan, 13/35,

tapauksista, muilla informanteilla niitä esiintyy kolme–kuusi. Informantti F7:n suureen

prosodisten ilmiöiden määrään vaikuttaa se, että informantti on äidinkieleltään ruotsin- ja

norjankielinen ja että informantti ei käytä suomea juuri lainkaan Oslossa. Suomalaisilla

informanteilla prosodisista ilmiöistä suurin osa, 31/35, ovat nousevia intonaatioita.

Norjan kielen mukaista venytystä esiintyy vain informanteilla F3 ja F4.

Italialaisten haastatteluissa esiintyy vakiintuneita lainoja vain viisi. Niitä esiintyy yksi

I1:llä ja I2:lla ja kolme I4:llä. I1 ja I2 lausuvat lainat italialaisen fonologian mukaan,

mutta kahdeksan vuotta Lontoossa asunut informantti I4 lausuu sanan freelancer

englannin fonologian mukaisesti. Suomalaisilla vakiintuneita lainoja esiintyy 16. Niitä

esiintyy F1:llä kaksi, F2:lla yksi, F3:lla kolme,  F4:llä viisi, F7:llä kaksi ja F9:llä kolme.

Suomalaisten aineistossa käyttämät lainat ovat vakiintuneet suomen kieleen englannista,

ruotsista sekä ranskasta ja sanat lausutaan suomalaisen fonologian mukaan.
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Italialaisilla ei esiinny lainkaan käännöslainoja tai lainoja norjan kielestä. Suomalaisilla

niitä esiintyy runsaasti: käännöslainoja 39 ja lainoja 35. Käännöslainoja esiintyy

informanttikohtaisesti F1:llä seitsemän, F3:lla viisi, F4:llä kuusitoista, F6:lla yksi ja

F7:llä kymmenen. F1:n ja F7:n kohdalla suuri käännöslainojen määrä johtunee siitä, että

he eivät ole äidinkieleltään suomenkielisiä. F1 on ruotsinkielinen ja F7 ruotsin- ja

norjakielinen. F4:llä esiintyy eniten käännöslainoja. Hän on pisimpään Oslossa asunut

informantti ja hän identifioituukin norjalaiseksi. F4 käyttää norjan kieltä paljon ja

vähäisen suomen kielen käytön vuoksi  norjan kieli voi puolestaan heijastua hänen

suomen kielessään suurena määränä norjankielisiä lainoja.

Norjan kielestä informanttien suomen kieleen vakiintuneita lainoja esiintyy tasaisesti

informanteilla F1:llä seitsemän, F2:lla yksi, F3:llä kolmetoista, F4:llä kahdeksan, F6:lla

kaksi, F7:llä kolme ja F8:lla kaksi. Tutkimusmetodin vuoksi aineistossa ei ilmene kaikkia

oslonsuomalaisten suomen kielessä esiintyviä lainoja, joita tiedän oman kokemuksen

pohjalta oslonsuomalaisten käyttävän.

Koodinvaihtoa esiintyy italialaisilla vähän kuten lainoja ja fonologisia kielikontakti-

ilmiöitäkin. Koodinvaihtoa esiintyy I1:llä yksi, I2:lla kaksi, I4:llä kaksi ja I5:llä kolme.

Yhteensä koodinvaihtoja esiintyy seitsemän. Lauseensisäisiä vaihtoja on viisi ja

lauseidenvälisiä kaksi. Italialaisten koodinvaihdoista vain kaksi on norjan kieleen, loput

englannin kieleen. Informantit I1, I2 ja I4 käyttävätkin työssään ja sosiaalisessa

elämässään eniten englanninkieltä, joten koodinvaihto englantiin on ymmärrettävää.

Kaksi norjankielistä koodinvaihtoa esiintyy työssään ja ystäviensäkin kanssa norjaa

puhuvan I5:n haastattelussa.

Suomalaisilla koodinvaihtoa esiintyy yhteensä 72 tapausta. Täginvaihtoa esiintyy vain

kerran informatilla F4. Lauseensisäistä koodinvaihtoa esiintyy yhteensä 55 kertaa: F1:llä

neljä, F2:lla neljä, F3:lla kolmetoista, F4:llä kaksikymmentäkuusi, F6:lla yksi, F7:llä

seitsemän ja F8:lla kaksi. F3:n ja F4:n koodinvaihtelut muodostavat lauseensisäisistä

koodinvaihdoista yli kaksi kolmasosaa, 39/57. Näiden kahden informanttien suureen

koodinvaihdon määrään vaikuttaa todennäköisesti se, että he ovat asuneet Oslossa
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pidempään kuin muut informantit ja se, että heitä haastateltiin yhdessä. Informanttien

puhe on yhteisen haastattelun vuoksi vapaampaa kuin muiden informanttien, joiden

haastattelutilanne oli virallisempi ja haastattelumaisempi.

Lauseensisäinen koodinvaihto vaatii hyvää kielitaitoa kaikissa koodinvaihdossa

käytettävissä kielissä. F9:llä ei esiinny minkäänlaista koodinvaihtoa. Tämä johtuu

todennäköisesti siitä, että hän ei hallitse norjan kieltä tarpeeksi hyvin. Koodinvaihdon

puuttumiseen on voinut myös vaikuttaa se, että F9 ei tunne haastattelijaa

henkilökohtaisesti. Esimerkiksi Poplackin (1989) tutkimuksissa on ilmennyt enemmän

koodinvaihtoa, kun haastattelija on ollut sisäryhmän (inner group) jäsen.

Suomalaisilla informanteilla esiintyy neljätoista lauseidenvälistä koodinvaihtoa.

Informanttikohtaisesti niitä esiintyy F3:llä viisi, F4:llä kahdeksan ja F7:llä vain yksi.

Informantit ovat pisimpään Norjassa asuneita ja Norjaan eniten integoituneita. Tämän

johdosta he myös käyttävät enemmän norjaa päivittäisessä elämässä ja tämä voi johtaa

koodinvaihtoon suomea puhuessa. Kuitenkin lauseidenvälisistä koodinvaihdoista vain

kahdeksan on vaihtoja norjaan. Informantit vaihtavat lisäksi kaksi kertaa ruotsiin ja neljä

kertaa englantiin. Tämä voi kertoa siitä, että osa vaihdoista ovat suomen kieleen kuuluvia

lainoja. Informantti F7:n vaihto äidinkieleensä ruotsiin tapahtuu tilanteessa, jossa

informantti laskee. Lauseidenvälistä koodinvaihtoa käytetään eniten kerronnassa, jolloin

informantit toistavat omia tai toisten puhujien aiempia lausumia. Sitaatit muodostavatkin

puolet, 7/14, suomalaisten lauseidenvälisistä koodinvaihdoista.

Italialaisilla esiintyy huomattavasti vähemmän koodinvaihtoa kuin suomalaisilla

informanteilla. Tähän voi olla monia syitä. Italialaisilla on taipumusta elää tiiviissä

yhteisössä, jossa he säilyttävät kielensä ja myös kulttuurinsa, vaikka olisivatkin muuten

integroituneita Norjaan. Suomalaisilla on taipumusta integroitua Norjaan suhteellisen

nopeasti suomen kielen ja myös tiettyyn rajaan asti suomalaisen kulttuurin

kustannuksella. Poplackin (1989) tutkimuksen mukaan koodinvaihtoa käytetään

enemmän sisäryhmän jäsenien keskuudessa. Tästä johtuen italialaiset ovat myös voineet

modifioida kieltään lähemmäs standardi-italiaa ulkomaalaisen haastattelijan läsnäollessa.
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Suomalaisilla esiintyy koodinvaihtoja eniten sellaisilla informanteilla, jotka tuntevat

haastattelijan parhaiten ja jotka ovat asuneet Norjassa pisimmän aikaa. Informantilla F9,

joka on täysin entuudesta tuntematon haastattelijalle, ei ilmene koodinvaihtoa lainkaan.

Haastattelumuotoinen keskustelu ei myöskään näytä olevan paras mahdollinen tapa tutkia

koodinvaihtoa, F3:n ja F4:n yhteishaastattelussa esiintyneessä vapaamuotoisessa

keskustelussa esiintyy eniten kielikontakti-ilmiöitä.

5. SOSIOLINGVISTISTÄ ANALYSOINTIA

5.1. Italialaiset Oslossa

5.1.1. Maahanmuuton syyt

Kaikki italialaiset informantit ovat muuttaneet Norjaan työn vuoksi. Kaksi informanttia,

I2 ja I3, aikoo jäädä Norjaan pysyvästi. Lopuilla informanteista ei ole varmoja

tulevaisuudensuunnitelmia ja informantit I1 ja I4 kertovat mahdollisen Norjaan jäämisen

riippuvan töistä ja rahasta.

Informantti I1 on tullut Norjaan työn perässä. Hän on asunut Norjassa kolme ja puoli

vuotta. Hän kertoo, että ei halua jäädä Norjaan. Informanti kuitenkin myöntää, että

saattaa töiden vuoksi jäädä Norjaan. Myös informantti I2 on tullut Norjaan työn perässä.

Hän on asunut Norjassa kaksi vuotta ja kertoo olevansa Norjassa pysyvästi. Informantti

I3 on myöskin tullut Norjaan työn perässä. Hän on asunut Norjassa kaksi vuotta ja aikoo

jäädä Norjaan pysyvästi.

Informantti I4 on tullut Norjaan työskennelläkseen. Hän on asunut Norjassa viisi ja puoli

vuotta. Hän ei tiedä, aikooko hän jäädä Norjaan pysyvästi. Jääminen riippuu hänen

mukaansa rahasta ja työstä. Informantti I5 on tullut Norjaan työn perässä. Hän on asunut

Norjassa viisi vuotta. Informantti on epävarma siitä, aikooko jäädä Norjaan pysyvästi.
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5.1.2. Kielen käyttö

Kaikki italialaiset informantit ovat yksikielisiä italialaisia, mutta informantit I1 ja I2

nostavat Napolin murteen äidinkielen asemaan. Italialaisista kolme, I1, I2 ja I5 puhuvat

kotonaan italiaa ja informantti I3 norjaa. I4 asuu yksin. Informantit I1 ja I4 puhuvat

työssään italiaa ja englantia ja I2 pelkästään englantia. Informantit I3 ja I5 puhuvat

työssään pelkästään norjaa. Informantit I1, I2 ja I4 asioivat pelkästään englanniksi,

informantit I3 ja I5 pelkästään norjaksi. Kaikki informantit puhuvat Oslossa italiaa

italialaisten ystäviensä kanssa ja I3, I4 ja I5 myös sukulaistensa kanssa. Informantit I2 ja

I4 puhuvat ulkomaalaisten ystäviensä kanssa englantia ja I2 myös ranskaa. Vain

informantit I3 ja I5 puhuvat norjalaisten ystäviensä kanssa norjaa. Informanteista I4 ja I5

ylläpitävät italian kieltä katsomalla televisiota. Katso taulukko 5 italialaisten kielen

käytöstä Oslossa.

TAULUKKO 5. Italialaisten kielenkäyttä Oslossa.

Inform.
ulkomaal. ystävien
kanssa

ital. ystävien
kanssa kotona töissä asioidessa

I1 espanjaa italiaa italiaa italiaa/englantia englantia
I2 englantia/ranskaa italiaa italiaa englantia englantia
I3 norjaa italiaa norjaa norjaa norjaa

I4 englantia italiaa
asuu
yksin italiaa/englantia englantia

I5 norjaa italiaa italiaa norjaa norjaa

Informantti I1 kertoo äidinkielensä olevan italia, mutta mainitsee heti sen jälkeen Napolin

murteen. Informantti asuu yksin, mutta puhuu poikansa kanssa italiaa. Informantti käyttää

työssään italiaa ja englantia. Norjaa informantti kertoo käyttävänsä hyvin vähän ja

asioivansa pääasiassa englanniksi. Arkipäivässään hän käyttää eniten italian kieltä.

Informantilla on italialaisia ja kuubalaisia  ystäviä sekä yksi norjalainen ystävä.

Informantti puhuu kaikkien norjalaisen ja italialaisten ystäviensä kanssa italiaa ja

kuubalaisten ystäviensä kanssa espanjaa. Informantti ei ylläpidä italian kieltään.

Informantti I2 kertoo äidinkielensä olevan Napolin murre. Informantin eksvaimo on

italialainen ja hänen sekä lastensa kanssa informantti puhuu italiaa. Työssään ja
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asioidessaan informantti puhuu englantia. Oslossa asuvien italialaisten ja ulkomaalaisten

ystäviensä kanssa informantti puhuu italiaa, englantia ja ranskaa.

Informantti I3 on äidinkieleltään italiankielinen. Hänen eksmiehensä on italialainen,

mutta hänellä on norjalainen avomies, jonka kanssa informantti puhuu norjaa. Informantti

puhuu työssään ja asioidessaan norjaa. Informantti puhuu Oslossa italiaa ystäviensä ja

perheen kanssa. Norjalaisten ystäviensä kanssa informantti puhuu norjaa ja  suomalaisen

ystävänsä kanssa italiaa. Hän ei ylläpidä italian kieltään.

Informantti I4 on äidinkieleltään italiankielinen. Informantti puhuu työssään italiaa ja

englantia ja asioidessaan sekä kotonaan englantia. Italiaa informantti puhuu Oslossa

ystäviensä kanssa ja vanhempiensa kanssa puhelimessa. Ulkomaalaisten ystäviensä

kanssa informantti puhuu englantia sekä italiaa. Informantti kieltää ensin ylläpitävänsä

italian kieltä, mutta mainitsee myöhemmin katsovansa italialaista televisiota.

Informantti I5 on äidinkieleltään italiankielinen. Informantilla on italialainen poika, jonka

kanssa hän puhuu italiaa. Informantti puhuu töissä ja asioidessaan norjaa, kotona norjaa

ja italiaa. Informantti puhuu Oslossa italiaa ystäviensä ja sukulaisen kanssa. Norjalaisten

ystävien kanssa informantti puhuu norjaa. Informantti ylläpitää italian kieltään katsomalla

televisiota.

5.1.3. Suhtautuminen Italiaan ja italialaisuuteen

Lukuunottamatta informanttia I4 italialaiset informantit tuntevat olevansa italialaisia.

Informanttien I3 ja I4 mielestä italialaisuus näkyy eniten kulttuurisena erilaisuutena.

Muita informanttien italialaisuuteen liittämiä asioita ovat ruoanlaittokyky, italialainen

kyseenalainen politiikka ja italian kieli.

Informantti I1 kertoo, että italialaisuus ei merkitse hänellä mitään. Lyhyen reflektoinnin

jälkeen informantti kertoo kuitenkin:
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135, I1: Certo che mi ha dato -  Sono cresciuto e nato - Non, per come vedo che vanno le
cose italiane, e pure come vedo come va la linea di massima, no - Forse al cinquanta per
cento, sessanta per cento. (tauko) Mi sento molto differente alla massa. Tengo idei un
poco differenti.

[Tietysti se on antanut minulle - Olen syntynyt ja kasvanut - Ei, miten italialaiset asiat
toimivat, ja myös miten asiat suurin piirtein menevät, ei- Ehkä viisikymmentä prosenttia,
kuusikymmentä prosenttia. (tauko) Tunnen olevani hyvin erilainen kuin massa. Minulla
on hieman erilaisia ajatuksia.]

Informantti I2 kertoo painokkaasti olevansa italialainen. Hänelle italialaisuus merkitsee

ruoanlaittokykyä ja hyvää elämänkokemusta. Informantti I3 kertoo italialaisuutensa

merkitsevän statusta, kulttuurista taakkaa, joka ei aina ole myönteinen. Hän kertoo

tuntevan olevansa italialainen. Informantti kertoo italialaisuuden olevan helppoa, vaikka

häpeääkin italialaista politiikkaa. Hänen mielestään italialaisuus avaa ovia, mutta

ulkomaalaisuus on aina epämukavaa.

Informantti I4 kertoo italialaisuuden merkitsevän hänelle italian kieltä. Hän ei tunne

olevansa italialainen, vaan eurooppalainen. Informantti I5 kertoo tuntevan itsensä hyvin

italialaiseksi kulttuurisesti ja myöskin henkilönä. Hänen mielestään italialaiset ovat

kansana hyvin epäitsekkäitä ja matkustavaisia.

5.1.4. Norjan kielen opiskelu

Kolme informanteista, I1, I3 ja I5, ovat käyneet norjan kurssilla. Informantit I1 ja I5

korostavat kuitenkin oppineensa kieltä käytännössä, käyttämällä sitä. Informantti I1

kertoo puhuvansa norjaa huonosti, I3 hyvin ja I5 keskinkertaisesti. Informantit I2 ja I4

eivät puhu norjaa lainkaan.

Informantti I1 kertoo puhuvansa norjaa molto, ma molto, ma molto male [hyvin

huonosti]. Hän on käynyt norjan kurssilla viikon verran ja kertookin oppineensa

osaamansa norjan per strada [kadulla]. Informantti I2 ei puhu ollenkaan norjaa.

Informantti I3 puhuu norjaa omasta mielestään hyvin. Informantti I3 on opiskellut norjaa
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yksityisopettajan johdolla Berlitzin kielikoulussa kolmen kuukauden ajan. I4 ei ole

opiskellut norjaa, eikä puhu sitä lainkaan.

Informantti I5 puhuu norjaa mielestään keskinkertaisesti. Hänen mielestään Norjassa

pärjää aluksi englannilla, mutta tietyn ajan jälkeen norjalaiset vaativat norjan kielen

taitoa. Informantti on opiskellut norjaa Oslon kaupungin norjan kielen kurssilla

Rusenhofissa. Hänen mielestään kieltä oppii kuitenkin parhaiten puhumalla ja olemalla

yhteydessä ihmisiin. Hänellä ei henkilökohtaista kiinnostusta oppia kieltä kieliopillisesti

tai kirjoittamaan sitä. Hänen mielestään tärkeintä on tehdä itsensä ymmärretyksi.

5.1.5. Suhtautuminen Norjaan ja  norjalaisiin

Päällimmäisenä käsityksenä italialaisilla informanteilla on norjalaisista isänmaallisuus.

Norjalaiset koetaan sulkeutuneina, mutta myös hyvinä ihmisiä. Informantit I2 ja I3

suhtautuvat Norjaan avoimen positiivisesti. Norjassa positiiviseksi koetaan turvallisuus ja

hyvä sosiaalitukijärjestelmä.

Informantti I1:n mielestä Norjassa on toimiva sosiaalitukijärjestelmä ja se tarjoaa hyviä

palveluita. Hänen mielestään Norjassa ei ole liikaa byrokratiaa ja asiat toimivat nopeasti.

Informantti suhtautuu Norjaan ottamalla vastaan kaiken, mitä se antaa antamatta itse

mitään takaisin. Informantti I1:n mielestä norjalaiset ovat isänmaallisempia kuin

italialaiset. Norjalaiset ovat hänen mielestään myös sulkeutuneita. Informantin mukaan

norjalaiset ovat kansana löytäneet kuluttamisen liian nopeasti ja se on tehnyt heistä

omahyväisiä.

Informantti I2:lla on myönteinen kuva Norjasta. Hän on  erityisesti kiinnostunut Norjan

taloudesta. Hän on myös ihastunut norjalaisiin naisiin, jotka ovat hänen mielestään

kauniita. Informantti I3 suhtautuu myös Norjaan hyvin myönteisesti. Hänen mukaansa

Norjassa on monia mahdollisuuksia elämiseen. Norjalaiset ovat hänen mielestään

yksinkertaisia, helppoja ja hyviä ihmisiä, jotka kunnioittavat toisia.
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Informantti I4:n mielestä Norja on kaunis maa, jossa eläminen on helppoa ja turvallista.

Norjalaisiin informantti suhtautuu varauksellisemmin, hän ei pidä heidän

käyttäytymisestään ja tavastaan suhtautua elämään. Tällä hän tarkoittaa norjalaisten

sisäänpäinkääntyneisyyttä ja ujoutta sekä ongelmien ratkomista alkoholilla. Informantti

I5:n mielestä Norja on maana hyvin isänmaallinen. Hänen mielestään norjalaisten

pukeutuminen ja persoonallisuus on raakaa ja keskeneräistä verrattuna italialaisiin.

Norjalaiset ovat hänen mielestään epärehellisiä, eikä heillä ole samanlaista käsitystä

perheestä kuin italialaisilla. Kulttuurisesti norjalaiset ovat hänen mielestään hyvin

varautuneita ja sulkeutuneita. Hän kokee norjalaiset vapaina ja kehittämiskelpoisina.

Informantti osallistuu ajoittain kulttuuriryhmien toimintaan Oslossa.

5.1.6. Kulttuurierot

Kaikki italialaiset informantit syövät pääasiassa italialaista ruokaa. Vain I3 kertoo

syövänsä norjalaista ruokaa. Matpakke on informanttien I3, I4 ja I5 mielestä hyvä

keksintö, mutta vain I5 käyttää sitä itse. Tervehtiminen on informanttien, lukuunottamatta

informanttia I3, mielestä erilaista Norjassa. Informanttien I4 ja I5 mukaan norjalaiset

eivät tervehdi ollenkaan ja informantin I1 mielestä tervehtiminen on kylmää.

Informantti I1:n mielestä norjalaisten tervehtimistavat ovat todella kylmiä. Hän kertoo

pitävänsä enemmän latinokulttuurin ehkä hieman keinotekoisistakin suukoista ja

halauksista kuin norjalaisten kylmistä hei-toivotuksista. Informantti syö pastaa, eikä hän

syö ollenkaan norjalaista ruokaa. Matpakke on hänen mielestään taloudellinen vaihtoehto

lounaalle, mutta ei käytä sitä itse. Informantti I2 kertoo laittavansa italialaista ruokaa.

Hänen mielestään norjalaista ruokaa non si tocca proprio [ei kosketakaan]. Informantti

tietää, mikä matpakke on, mutta ei kommentoi sitä syvemmin. Informantti I3:n mielestä

norjalaisten ja italialaisten tervehtimistavat ovat samanlaisia. Informantti syö pääasiassa

italialaista ruokaa, mutta kertoo syövänsä myös norjalaista ruokaa. Hänen mielestään

matpakke on hyvä keksintö ja vertaa sitä italialaiseen paninoon, täytettyyn voileipään.
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Informantti I4:n mielestä norjalaiset eivät tervehdi. Informantti on pahoillaan tästä, koska

hänen mielestään norjalaiset menettävät siinä jotakin. Informantti syö italialaista ruokaa.

Hän ei syö norjalaista ruokaa, mutta matpakke on hänen mielestään mielenkiintoinen

keksintö. Informantti I5:n mukaan Norjassa ei aina tervehditä astuttaessa sisään

esimerkiksi kahvilaan. Italiassa toivotetaan aina buongiorno [hyvää päivää]. Informantti

syö italialaista ruokaa. Hän ei pidä norjalaisesta ruuasta, eikä Norjassa hänen mielestään

ole omaa ruokakulttuuria. Informantti on kuitenki maistanut joitakin norjalaisia

perinneruokia. Informantti käyttää useasti matpakkea, koska hänellä on vain puolen

tunnin pituinen ruokatauko.

5.1.7. Sopeutuminen Norjaan

Kaikki informantit, lukuunottamatta informanttia I1, haluavat ja ovat jollakin tavalla

sopeutuneet Norjaan tai ainakin Osloon. Sopeutuminen on tapahtunut yrittämällä

ymmärtää tai sulkemalla silmät omalle italialaisuudelle.

Informantti I1 ei halua sopeutua Norjaan. Hän kertoo aluksi yrittäneensä sopeutua, mutta

luovuttaneensa. Hän kertoo olevansa sosiaalisesti hyvin huonosti sopeutunut Norjaan.

Informantti I2 kertoo haluavansa sopeutua Norjaan ja kertoo sopeutuneensa yrittämällä

ymmärtää. Informantti I3 kertoo jo sopeutuneensa Norjaan ja viittaa italialaiseen

sananlaskuun: ”O ti mangi questa minestra, o ti butti dalla finestra” .[Joko syöt tämän

keiton tai hyppäät ulos ikkunasta.] Informantti kertoo sopeutuneensa Norjaan sulkemalla

silmänsä italialaisille tavoille. Hän kertoo haluavansa tehdä kuten norjalaiset ja kertoo

vaikean alun jälkeen jopa pitävänsä siitä.

Informantti I4 kertoo kulttuurisen sopeutumisen Norjaan olevan mahdotonta, koska hän

tulee erilaisesta kulttuurista. Hän ei myöskään näe syytä sopeutumiselle. Informantti

kertoo kuitenkin sopeutuneensa Osloon, koska Oslossa on ihmisiä che hanno un modo

pensare diverso dal norvegesi normali. Si piace un’ altra cultura [joilla on erilainen

ajattelutapa kuin normaaleilla norjalaisilla. He pitävät toisista kulttuureista].
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Informantti I5 vastaa kysymykseen halusta sopeutua Norjaan: ”Io cerco di adattarmi,

pero diciamooo, eee, cerco di adattarmi, perooo diciamo, uso sempre usi e costumi

italiani.” [Yritän sopeutua, mutta sanotaan, käytän aina italialaisia tapoja ja tottumuksia.]

Informantti kertoo asuneensa ulkomailla kaksikymmentä vuotta ja tottuvansa uuden maan

tapoihin ja tottumuksiin helposti.

5.1.8. Norjalaisten ajatuksia Italiasta, italian kielestä ja italialaisuudesta

Informanttien I2, I3 ja I5 mukaan norjalaiset suhtautuvat italialaisiin ja Italiaan

positiivisesti. Informanttien I1 ja I4 mukaan Italiaan assosioidaan mafia ja epärehelliset

ihmiset. Italiaan norjalaiset liittävät myös hyvän ruuan ja politiikan. Italian kieltä

norjalaiset pitävät kauniina ja sitä opiskellaan matkailua varten.

Informantti I1:n mukaan Norvegesi pensano che il paese bello, che la pizza, della

mangiare, no?  E attualmente della moda. [Norjalaiset ajattelevat, että maa on kaunis,

pizza ja ruoka, eikö? Ja nykyään muoti.] Hänen mukaansa italialaisilla ei ole hyvä maine

Norjassa. Heitä ajatellaan kieroina liikemiehinä, jotka myyvät väärennettyjä nahkatakkeja

kadun kulmassa. Italian kieltä norjalaiset pitävät maailman kauneimpana ja musikaalisena

kielenä.

Informantti I2:n mukaan norjalaisilla on hyvin positiivinen kuva Italiasta. Hän mainitsee

erityisesti italialaisen tietotekniikkaviennin. Hänen mukaansa norjalaiset arvostavat

italialaisia enemmän kuin siihen olisi aihetta. Hänen mielestään myöskin Italiaa

yliarvostetaan. Norjalaiset suhtautuvat myönteisesti myös italian kieleen.

Informantti I3:n mukaan norjalaisten mielestä Italiassa syödään hyvin. Norjalaisille

Italiasta tulee mieleen myös Berlusconi. Italia on Norjassa kuuluisa huonolla,

naurettavalla tavalla. Norjalaisten mielestä italialaiset ovat miellyttäviä, erilaisia ja heistä

pidetään. Italian kieli on norjalaisten mielestä vaikeaa, mikä ei ole informantin mukaan

totta. Informantti I4:n mukaan Italia tuo norjalaisille mieleen korruption ja mafian.

Italialaiset ovat norjalaisten mielestä varkaita, mutta italian kieli on kaunista.
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Informantti I5  kertoo norjalaisten viime aikoina löytäneen Italian, sen auringon ja meren.

Norjalaiset ovat poliittisesti eri kannalla kuin italialaiset, myöskin koska Norja on

monarkia ja Italia tasavalta. Informantin mielestä Norjasta puuttuu joustavuutta,

esimerkiksi alkoholin myynnissä. Norjalaisilla on hänen mielestään positiivinen

mielikuva Italiasta ja italialaisista. Informantin mukaan monet norjalaiset opiskelevat

italiaa, koska haluavat matkustaa Italiaan.

5.2. Suomalaiset Oslossa

5.2.1. Maahanmuuton syyt

Oslonsuomalaisten suurin yksittäinen maahanmuuton syy näyttää aineistoni pohjalta

olevan opiskelu. Kymmenestä haastatellusta jopa seitsemän informanttia on muuttanut

Osloon opiskelujen perässä. Näistä kaksi, F2 ja F6, ovat aiemmin olleet Norjassa töissä.

Työn perässä Osloon ovat muuttaneet informantit F4 ja F8. Ainoastaan informantti F5 on

muuttanut Osloon ihmissuhteen vuoksi. Kolme informanttia, F2, F4 ja F6, ovat

muuttaneet Norjan ja Suomen välillä moneen otteeseen (moninkertaisesta maahan- ja

maastamuutosta ks. Korkiasaari 1989).

Informantti F1 on muuttanut Norjaan opiskellakseen lääketiedettä. Hän on asunut Oslossa

vajaat kaksi vuotta. Informantti ei osaa sanoa, onko hän Norjassa käymässä vai pysyvästi.

Informantti F2 on puolestaan muuttanut Norjaan ensin au pairiksi ja toisella kerralla

opiskelemaan. Hän on asunut Norjassa vajaat kolme vuotta. Informantti kertoo olevansa

Norjassa toistaiseksi. Informantti F3 on myös muuttanut Norjaan opiskelemaan.

Informantti on asunut Norjassa kuusi vuotta ja yhdeksän kuukautta. Hän kertoo nauraen

olevansa Norjassa käymässä, josta voitaneen päätellä, että F3:n on mahdollisesti jäämässä

Norjaan pidemmäksikin aikaa.

Informantti F4 on muuttanut Norjaan ensin au pairiksi ja myöhemmin uudelleen työn

perässä. F4 kertoo olevansa Norjassa pysyvästi käymässä, mutta hän on suunnitellut

viimeistään vanhuksena muuttavansa takaisin Suomeen. Informantti on asunut Norjassa

seitsemän vuotta ja kolme kuukautta. Informantti F5 on puolestaan muuttanut Norjaan
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norjalaisen ex-aviomiehensä vuoksi. Hän on asunut Norjassa 40 vuotta, josta suurimman

osan Oslossa. Informantti kertoo jämähtäneensä Norjaan. Informantti F6 on muuttanut

Norjaan ensin työskennelläkseen ja myöhemmin opiskellakseen lääketiedettä. Hän on

asunut Norjassa neljä ja puoli vuotta, joista kaksi ja puoli vuotta Oslossa. Informantti F6

kertoo olevansa Norjassa käymässä kuusi vuotta, mutta kertoo olevansa epävarma siitä,

mitä opiskelujen jälkeen tapahtuu.

Informantti F7 on muuttanut Norjaan opiskelemaan kieliä. Informantin Norjaan muuton

takana on myös hänen äitinsä norjalaisuus, minkä vuoksi Norja on maana ollut

informantille tuttu jo ennen sinne muuttoa. Informantti F7 on ollut Oslossa pysyvästi viisi

vuotta. Hän aikoo kuitenkin muuttaa takaisin Suomeen, mutta ei sulje pois

takaisinmuuton mahdollisuutta. Informantti F8 on puolestaan muuttanut Norjaan työn

perässä. Informantti on asunut Bærumissa vuoden ja kahdeksan kuukautta. F8 kertoo

alunperin tulleensa käymään Norjaan, mutta luulee nyt jäävänsä ainakin toistaiseksi.

Informantti F9 on muuttanut Norjaan opiskelemaan musiikkia. Hän on asunut Oslossa

vajaat kaksi vuotta. Informantti kertoo olevansa Norjassa käymässä vielä seuraavat kaksi

vuotta jos ei mitään ihmeellistä tapahdu. Informantti F10 on muuttanut Norjaan puoleksi

vuodeksi opiskellakseen vaihto-oppilaana lääketiedettä. Hän on asunut Norjassa vain

kaksi kuukautta.

5.2.2. Kielen käyttö

Vain kaksi informanttia, F2 ja F5, puhuvat selvästi murteellisesti. Muiden informanttien

kielissä ilmenee joitakin murteellisuuksia, mutta heidän ei voida katsoa puhuvan

murretta. Murteen puhumisen kartoittamista vaikeuttaa lisäksi hämäläismurteiden

yhteneväisyys puhekielen kanssa. Tässä tutkimuksessa puhekieli saa vahvemman roolin

ja puhekielisyyksien ja hämäläisyyksien päällekkäisyys lasketaan puhekielisyyden

hyväksi.

Kaikki informantit asioivat norjan kielellä. Vain F10 kertoo asioivansa virastossa

englannin kielellä, vaikka käyttääkin norjaa kaupassa. Töissä tai koulussa norjaa
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käyttävät kaikki muut paitsi F10, joka opiskelee englanniksi. Kotonaan norjaa puhuvat

F2, F4, F5, F7 ja F8, englantia F9 ja F10. Informantit F1, F3 ja F6 asuvat yksin.

Norjalaisten ystävien kanssa norjaa puhuu kahdeksan informanttia, F1, F2, F3, F4, F5,

F7, F9 ja F10. Informanteilla F6 ja F8 ei ole norjalaisia ystäviä. Myös ulkomaalaisten

kanssa norjaa puhuvat F2, F3, F4, F6 ja F8. Ulkomaalaisten kanssa lisäksi tai pelkästään

englantia puhuvat informantit F3, F4, F9 ja F10. Kaikki paitsi informantti F1 puhuvat

Oslossa suomalaisten ystäviensä kanssa suomea. F1:llä ei ole Oslossa suomenkielisiä

ystäviä. Informantit F2, F4 ja F5 mainitsevat puhuvansa suomea myös puhelimessa. (Ks.

taulukko 6 informanttien kielenkäytöstä Oslossa.)

TAULUKKO 6. Suomalaisten kielenkäyttö Oslossa.

Informantit
ulkomaal. ystävien
kanssa

norjal. ystävien
kanssa

suom. ystävien
kanssa kotona

F1
ei ole ulkomaal.
ystäviä norjaa

ei ole suom.
ystäviä asuu yksin

F2 norjaa norjaa suomea norjaa
F3 norjaa/englantia norjaa suomea asuu yksin
F4 norjaa/englantia norjaa suomea norjaa
F5 englantia norjaa suomea norjaa

F6 norjaa
ei ole norj.
ystäviä suomea asuu yksin

F7 englantia norjaa suomea norjaa

F8
ei ole ulkomaal.
ystäviä

ei ole norj.
ystäviä suomea norjaa

F9 englantia norjaa suomea englantia
F10 englantia norjaa suomea englantia

Informantit töissä/koulussa asioidessa
F1 norjaa norjaa
F2 norjaa norjaa
F3 norjaa norjaa
F4 norjaa norjaa
F5 norjaa norjaa
F6 norjaa norjaa
F7 norjaa norjaa
F8 norjaa norjaa
F9 norjaa norjaa
F10 englantia norjaa

Yli puolet suomalaisista informanteista ylläpitävät suomen kieltä jollakin tavalla; kaksi

informanttia, F5 ja F6, ylläpitävät suomea puhumalla, informantit F3 ja F10 kirjoittamalla
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ja informantit F1 ja F8 lukemalla. Informantit F2, F4, F7 ja F9 eivät ylläpidä suomea.

Informantit kertovat suomen kielen pysyvän muistissa ilman harjoitusta tai ainakin

palaavan mieleen silloin, kun kieltä käyttää.

Informantti F1 kertoo puhuvansa suomea murteettomasti. Informantti puhuu Oslossa

asioidessaan norjaa. Hän seurustelee norjalaisen kanssa ja hänen ystävänsä ovat

norjalaisia. Ystäviensä kanssa informantti puhuu norjaa. Hän asuu yksin, joten hän ei

juurikaan puhu kotonaan. F1 ei puhu Oslossa suomea, mutta informantti onkin

äidinkieleltään ruotsinkielinen. Muita osaamiaan kieliä informantti käyttää vain

matkustellessaan. Ylläpitääkseen suomen kieltä F1 lukee suomea, mutta toteaa kuitenkin:

F1, 6: Ja muutenki mun mielestä suomen kieli on semmonen, että sitä ei kauheesti tartte

ylläpitää, ku se ei tohon norjaan kauheesti sekotu.

Informantti F2 kertoo puhuvansa Kymenlaakson murretta. Hän puhuu suomea

suomalaisten kavereidensa kanssa ja puhelimessa. Informantti F2:n ystävät ovat

norjalaisia, suomalaisia ja yksi puolalainen. Ystäviensä kanssa informantti puhuu norjaa

ja suomea. Myöskin puolalaisen ystävänsä kanssa informantti puhuu norjaa, vaikka he

ovat aluksi puhuneet englantia. Hän kertoo puhuvansa töissä, koulussa ja asioidessaan

norjaa. Myöskin kotonaan hän puhuu pääosin norjaa ja joskus harvoin englantia. Hän ei

käytä muita osaamiaan kieliä Oslossa. Informantti ei pidä suomen kieltä yllä tietoisesti.

Informantti F3 on puhunut maalaishämettä kotonaan ja Kainuun murretta sukuloidessaan

Kainuussa. Informantti puhuu töissä, koulussa ja asioidessaan norjaa. F3 asuu yksin,

joten hän ei puhu kotonaan. Norjalaisten ystäviensä kanssa F3 puhuu norjaa,

suomalaisten ystäviensä kanssa suomea ja ulkomaalaisten ystäviensä kanssa pääosin

norjaa, joidenkin kanssa kuitenkin englantia. F3 puhuu englantia joskus myös työssään.

F3 pitää yllä suomen kieltään kirjoittaen ja yrittäen tällöin välttää englannin ja norjan

kielen vaikutusta.

Informantti F4 puhuu kotona Suomessa ollessaan Kainuun murretta, mutta Oslossa hän

puhuu ”hesalaisittain”. Informantti F4:llä on norjalainen avomies, jonka kanssa hän
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puhuu norjaa. Informantista tuntuu joskus, että hänen äidinkielensä on norja. F4 puhuu

töissä, kotona ja asioidessaan norjaa. 90 % F4:n ystävistä on norjalaisia ja heidän

kanssaan F4 puhuu norjaa. Myös ulkomaalaisten ystäviensä kanssa informantti puhuu

norjaa. Informantti puhuu suomea Oslossa yhden suomalaisen ystävän kanssa. Englantia

informantti puhuu englantilaisten ystäviensä kanssa ja ajoittain työnsä puolesta. F4 ei

ylläpidä suomen kieltä tietoisesti, mutta hänestä tuntuu, että ei se siitä mihinkään häviä,

että sieltähän se aina takas tulee.

Informantti F5 on ollut naimisissa norjalaisen kanssa. Informantti kertoo aluksi

puhuneensa miehensä kanssa englantia, mutta vaihtaneensa myöhemmin norjaan. Myös

lastensa kanssa informantti kertoo puhuvansa norjaa. Hän kertoo puhuvansa suomen

lounaisinta lounaismurretta. Hänellä on suomalaisia, norjalaisia ja virolainen ystävä,

joiden kanssa hän puhuu norjaa ja suomea. Töissä, kotona ja asioidessaan informantti

puhuu norjaa. Hän käyttää työssään suomea suomalaisten työkavereiden kanssa.

Informantti mainitsee myös, että hänet on palkattu virkaansa suomen kielen taitonsa

ansiosta. Työssään hän käyttää myös kirjallista englantia. Hän ylläpitää suomen kieltään

puhumalla siskonsa ja muiden sukulaisten kanssa puhelimessa kolme–neljä kertaa

viikossa.

Informantti F6 kertoo harvemmin puhuvansa murretta, mutta kuitenkin kotonaan

Äänekoskella savoa. Asioidessaan, töissä ja koulussa hän puhuu norjaa. Suomea hän

puhuu Oslossa suomalaisten ystävien kanssa. Ulkomaalaisten ystäviensä kanssa hän

puhuu norjaa. Informantilla ei ole norjalaisia ystäviä. Muita osaamiaan kieliä hän puhuu

Oslossa hyvin harvoin. Informantti ylläpitää suomen kieltä sitä käyttämällä, lähinnä

puhumalla. Arkipäivässään informantti kertoo käyttävänsä eniten norjaa.

Informantti F7 seurustelee australialaisen kanssa, jonka kanssa hän puhuu englantia. F7

puhuu koulussa englantia ja työssään matkailuneuvojana kaikkia osaamiaan kieliä.

Asioidessaan hän puhuu norjaa ja kotonaan ruotsia, norjaa ja englantia. Informantti

puhuu suomea vain yhden ystävän kanssa, joka on juuri muuttanut Suomeen. Muut

informantin ystävät ovat norjalaisia ja näiden kanssa informantti puhuu norjaa. Lisäksi
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informantilla on yksi italialainen ystävä, jonka kanssa hän puhuu italiaa. Informantti on

kaksikielinen norjassa ja ruotsissa, mutta hän on käynyt suomenkielisessä lastentarhassa

kaksi vuotta. Lisäksi informantti on opiskellut suomea 1.–2. ja 5.–9. luokalla sekä

lukiossa. Informantti ei ylläpidä suomen kieltä.

Informantti F8 on Suomessa asuessaan puhunut Pohjois-Pohjanmaan murteella. Hän on

ollut naimisissa turkkilaisen kanssa, mutta elää nykyään norjalaisen poikaystävänsä

kanssa. Poikaystävänsä kanssa informantti puhuu norjaa. Suomalaisten ystävien ja

perheensä kanssa informantti puhuu suomea ja eurooppalaisten ystävien kanssa norjaa.

Myöskin töissä ja asioidessaan informantti puhuu norjaa. Hän ylläpitää suomen kieltä

tietoisesti lukemalla.

Informantti F9 on kotoisin Tampereelta ja osaa puhua Tampereen murretta, vaikka se ei

olekaan hänen kotimurteensa. Informantti puhui koulussa ja asioidessaan ensimmäisenä

vuonna melkein pelkästään englantia, myöhemmin myös norjaa ja suomea. Kotona hän

puhuu edelleen englantia ja vähän norjaa, asioidessaan pelkästään norjaa. Oslossa hän ei

käytä muita osaamiaan kieliä. Informantin ystävät ovat pääasiassa suomalaisia, muutama

norjalainen ja yksi korealainen. Hän puhuu suomalaisten kanssa suomea, norjalaisten

kanssa norjaa ja korealaisen ystävän kanssa englantia ja vähän norjaa. Hän ei tietoisesti

ylläpidä suomen kieltä.

Informantti F10 puhuu Lahden murretta, eli hän ei mielestään puhu murteellisesti. Hän

puhuu koulussa ja kotona englantia sekä suomea, kaupoissa norjaa ja virastoissa

englantia. Hän puhuu suomalaisten ystäviensä kanssa suomea, australialaisten ystävien

kanssa englantia ja norjalaisten kanssa hän yrittää puhua norjaa. Hän pitää

suomenkieltään yllä sähköpostitse.

5.2.3. Suhtautuminen Suomeen ja suomalaisuuteen

Kaikki suomalaiset informantit kokevat itsensä suomalaisiksi. Informantit F4 ja F5

käyttävät itsestään myös nimitystä norjalainen. Suomalaisuuden koetaan edustavan
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erilaisuutta (F1, F5 ja F10) ja sen koetaan merkitsevän paljon (F1 ja F6). Suomalaisuuden

koetaan myös merkitsevän ja symboloivan kotia (F7 ja F9). Omasta kotimaasta ollaan

ylpeitä (F1 ja F4) ja suomalaisuus antaa toisen näkökulman elettäessä norjalaisessa

yhteiskunnassa (F3 ja F4). Suomalaisuus koetaan lisäksi kansallisena identiteettinä (F2 ja

F3).

Informantti F1 kokee olevansa suomalainen ja kertoo sen merkitsevän hänelle paljon.

Hän kertoo ainakin huomanneensa olevansa erilainen kuin muut Oslossa. Erilaisuuden

hän kuvailee johtuvan siitä, että norjalaiset ovat isänmaallisempia kuin suomalaiset:

F1, 6: Ei, no, lähinnä se johtuu siitä, et nää norjalaiset on norjalaispatriootteja ja
suomalaiset ei oo niin paljon patriootteja Suomeen, ku norjalaiset on Norjaan. Et tota
(tauko) niillon, siis onhan suomalaisilla  sisu ja kaikki tollaset, niinku mist ne tykkää tai
mitkä on suomalaisia juttuja,  tääl niinku, se on vähän vaikee sanoo.
Informantti F1 ilmaisee myös olevansa ylpeä suomalaisuudestaan. Se tuo hänen

mielestään tasapainoa näiden norjalaisten keskuudessa.

Informantti F2 kokee ehdottomasti olevansa suomalainen ja kertoo sen ilmenevän

seuraavanlaisesti:

F2, 20: No se ilmenee siten, että aina, jos jotku väittää, että (naurua) mulle sanotaa, että
mutta kyllähän sää oot ihan norjalaine, ja nii joo. En tasan ole, olen suomalainen. Aina.
(naurua)
Hän kertoo suomalaisuuden merkitsevän saunan ja ruisleivän ohella kansallisidentiteettiä

ja suomalaisia arvoja, vaikka ne hänen mielestään ovatkin aika lähellä norjalaisia.

F3 vertaa suomalaisuuttaan naisena olemiseen, jolle hän ei itse voi mitään:

F3, 55: Siis, no, suomen-suomalainen mää oon vaikken haluaiskaan tai haluaisinkin, et
siis sille ei nyt voi mitään, missä on syntyny ja kasvanu. Mut totaa, et se on niinku osa,
palanen identiteettiä vähän silleen samallailla, että minulla on rinnat ja munasarjat ja,
jaa, ja sen takia minut on kasvatettu tytöksi ja naiseksi, et niinku - (naurua) silleen
samanlainen juttu.
Informantin mielestä hänen suomalaisuutensa ei ole korostunut ulkomailla, se vain on osa

hänen identiteettiään. Suomalaisuudessa hän näkee sen hyvän puolen, että hän näkee asiat

toisesta näkökulmasta ja monipuolisemmin kuin norjalaiset. Hänen mielestään Suomi on

akateemisesti kehittyneempi maa kuin Norja, mutta kansankulttuurin puolesta hän pitää

enemmän Norjasta.
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F4 tuntee olonsa välillä hyvinkin norjalaiseksi, mutta välillä asiat ovat hänen mielestään

paremmin Suomessa. Hän on ylpeä suomalaisuudestaan ja siitä, että osaa suomea, omaa

salaista kieltään, jota kukaan muu ei osaa. Hän kuitenkin pitää myös siitä, että voi

halutessaan liukua norjalaiseen yhteiskuntaan, puhua norjaa ja olla norjalainen:

F4, 55-56: Ja tota niin, silleen niinku tota että, et mää oon ylpee siitä, että mää oon
suomalainen ja ja mää oon ylpee siitä, et mää osaan suomen kieltä ja musta se on niinku
hyvä juttu silleen, niinku et mä voin, mää oon vähän silleen leuhka siitä, et joo. Et ku
ihmiset tavallaan hyväntahtosesti, et nyt se taas puhuu suomee, mut mää oon niinku
ylpee, et vittu, mullon oma salainen kieli ja kukaan näistä ei osaa sitä, (nauraen) se on
liian vaikee niille, et se on itse asiassa vaikeempi ku norjan kieli. ja niin edelleen, niinku
silleen, et mää oon siitä ylpee, mutta kuitenki mä tykkään siitä, et mä voin liukuu
norjalaiseen yhteiskuntaan ja olla norjalainen ja tälleen puhua sujuvaa norjaa ja niin
edelleen.
Informantti kokee Suomessa pakolla käymisen rasitukseksi, vaikka kertookin aina

nauttivansa  Suomessa olosta.

Informantti F5 tuntee olevansa suomalainen mitä suurimmassa määrin, mutta ei koe

olevansa muukalainen Norjassakaan. Informantti F6 tuntee olevansa suomalainen ja

kertoo suomalaisuuden merkitsevän kaikkea. Hänen mielestään mistään hänen

käytöksestään ei huomaa, että hän olisi norjalaistunut, lukuunottamatta norjan kielen

käyttöä. Norjalaisilla ja suomalaisilla on hänen mielestään eroja tietyissä asenteissa,

esimerkkinä hän mainitsee työmoraalin.

Suomi merkitsee informantti F7:lle kotimaata ja paikkaa, jossa hänen perheensä ja

parhaat ystävänsä ovat. Hänen suomalaisuutensa ilmenee vaikeutena ymmärtää

norjalaista sarkasmia ja käyttäytymistä. Hän lukee lehdistä Suomea koskevat uutiset ja on

aiemmin laulanut Oslossa suomalaisessa kuorossa. Hän ei kuitenkaan enää koe ihmisen

kansallisuutta tärkeäksi kriteeriksi ystävää hankkiessaan. Informantti kuitenkin kaipaa

Suomeen, koska kokee siellä olevansa enemmän kotona ja pystyvänsä paremmin

tulkitsemaan suomalaisten käyttäytymistä.

Informantti  F8 kokee itsensä suomalaiseksi, varsinkin Norjaan muuttonsa jälkeen:

F8, 114: No, kyl mää niinku tuon suomalaisuutta ja esimerkiks töissä suomalaista
työmoraalia ja suomalaisia perinteitä kerron toisille ja ja kaikkee sellasta. Kaikki, jotka
mut tietää vähänkään niin tietää (nauraen) ihan varmasti, et mää oon suomalainen.
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Informantti F9 tuntee olonsa suomalaiseksi Norjassa. Hänellä on yleensä pakastimessa

suomalaista ruokaa ja hän kannattaa suomalaisia urheilijoita. Suomi on hänelle kotimaa ja

siellä hän on kotona. Myös informantti F10 tuntee olevansa suomalainen. Hänen

mielestään norjalaisilla on erilaisia tapoja, esimerkiksi eväspaketti on hänen mielestään

outo.

5.2.4. Norjan kielen opiskelu

Informantit F1–F8 kertovat selviänsä arkipäivässä norjan kielellä hyvin. Informantti F9

pärjää norjan kielellä, jos muut eivät puhu vaikeita murteita ja F10 ymmärtää ja lukee

norjaa hyvin, mutta hänen mielestään norjaa on vaikea puhua. Kaikki informantit,

lukuunottamatta informantti F9:ä, ovat käyneet norjan kielen tai kirjallisuuden kurssilla.

Informantit kuitenkin painottavat oppineensa kieltä käytännössä: työpaikoilla, matkimalla

tai puolisojen kautta. Informantit eivät koe norjan kielen käyttöä ja sillä selviämistä

vaikeaksi. Ongelmia tuottavat sanasto tai yksittäiset kielioppiseikat. Monet informantit

lisäävät vielä tiedostavansa, että norjalaiset kuulevat heidän olevan ulkomaalaisia.

Informantti F1 kokee selviytyvänsä arkipäivästään hyvin norjan kielellä. Informantti on

käynyt ennen Norjaan muuttoaan norjan kielen ja kulttuurin minikurssin Helsingin

Handelshögskolassa. Lisäksi F1 on käynyt ulkomaisille lääketieteen opiskelijoille

pakollisen vuoden mittaisen norjan kurssin, mutta kertoo sen vaikuttaneen hyvin

vähäisesti omaan kielitaitoonsa.

Informantti F2 tulee mielestäään hyvin toimeen norjan kielellä ja kertookin puhuvansa

norjaa sujuvasti. Hän myöntää kuitenkin, että joissakin tilanteissa tulee vastaan sanoja,

joita hän ei hallitse. Hän on oppinut norjaa neljän kuukauden kurssilla paikallisessa

kansalaisopistossa. Lisäksi hän on käynyt Norjan yhteiskuntakurssilla Oslon yliopistossa.

Informantti F3 tuntee selviänsä hyvin norjalla arkipäivästä. Hän tiedostaa, että ihmiset

kuulevat hänen olevan ulkomaalainen, mutta he eivät tunnista mistä hän on kotoisin.

Informantin mukaan norjalaiset sijoittavat hänet hänen puheensa mukaan parhaimmassa
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tapauksessa Pohjois-Norjaan tai Ruotsiin. Hän ei kuulemansa mukaan vastaa stereotypiaa

suomalaisesta, joka puhuu suomenruotsia. F3:lle ainoa vaikeus norjan kielen käytössä on

kertoa ja tajuta vitsejä epävirallisissa tilanteissa. F3 on oppinut norjaa kansanopiston

tunneilla ja ekspoikaystävän kautta. Lisäksi hän on käynyt Oslon yliopiston norjan

kurssien tasot kolme ja neljä sekä yhteiskuntatiedon kurssin.

Informantti F4 selviää hyvin arkipäivästä norjalla. Vieraammat ihmiset luulevat hänen

tulevan Pohjois-Norjasta, ja hänen mukaansa kaikki ovat yllättyneitä kuullessaan hänen

olevan suomalainen. Joskus ihmiset olettavat hänen olevan Ruotsista, koska eivät osaa

sijoittaa häntä mihinkään kategoriaan. F4 on oppinut norjaa matkimalla ja myös

liikenorjan kurssilla heti tultuaan Osloon.

Informantti F5 kertoo ajattelevansa norjaksi puhuessaan norjaa ja omaavansa hyvän

sanavaraston. Informantti mainitsee kuitenkin tekevänsä alkeellisia kielioppivirheitä

esimerkiksi sanajärjestyksessä ja prepositioiden kanssa. Informantti on käynyt vuoden

mittaisen Norjan kirjallisuuskurssin. Hän kertoo oppineensa norjan kielen norjalaisessa

työympäristössä.

Informantti F6 kertoo selviävänsä arkipäivän norjasta kiitettävästi. Hän on oppinut norjan

puhumalla ja kirjoittamalla. Hän on käynyt vuoden mittaisen lääketieteen norjan kurssin,

mutta hän ei ole koskaan opiskellut norjan kielioppia. Hän kertoo kuitenkin pystyvänsä

puhumaan ja kirjoittamaan ongelmitta.

Informantti F7 on äidinkieleltään norjan- ja ruotsinkielinen. Hän kertoo kuitenkin, että jos

hän on väsynyt, hänen aksentistaan kuulee, että hän ei ole norjannorjalainen. Informantti

F8 on oppinut norjaa A-etatin, Norjan työvoimatoimiston, järjestämällä kymmenen

viikon kurssilla Helsingissä. Käytännön norjaa hän kertoo oppineensä työpaikalla ja

televisiosta. Informantti arvioi puhuvansa norjaa flytende eli sujuvasti.

Informantti F9 arvioi selviävänsä arkipäivästä norjalla, jos muut eivät puhu vaikeita

murteita. Hänet itsensä kyllä ymmärretään, mutta hänellä itsellään on joskus vaikeuksia
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ymmärtää muita. Informantti ei ole käynyt norjan kurssilla. Informantti F10 lukee norjaa

todella hyvin ja myös ymmärtää puhetta. Oma kielen tuottaminen suullisesti on hänen

mielestään vaikeaa. Informantti on käynyt norjan alkeiskurssin.

5.2.5.  Suhtautuminen Norjaan ja  norjalaisiin

Asenteet norjalaisia ja Norjaa kohtaan jakautuvat informanttien kesken kahtia. Toiset

pitävät Norjasta ja norjalaisista; toiset viihtyvät Norjassa, mutta näkevät Norjan ehkä

realistisemmin tai jopa liian negatiivisesti. Neljä informanttia, F1– F3 ja F10, myöntävät

suoraan pitävänsä Norjasta maana. Neljän informantin, F1, F3, F6 ja F10, puheessa

korostuu myös Norjan luonnon merkitys heidän viihtyvyydelleen. Suurin osa

informanteista, informantit F1, F3, F5–F7, F9 ja F10, kuuluu tai on kuulunut johonkin

norjalaiseen yhdistykseen tai järjestöön. Informantit F1–F8 seuraavat Norjan tapahtumia

ainakin yhden median kautta. Myös Suomen asioita seurataan aktiivisesti joko

medioiden, sukulaisten tai muiden suomalaisten kautta.

Kolmen informantin, F1, F3 ja F4, mukaan norjalaisiin tutustuu helposti ja norjalaisten

kanssa tulee helposti toimeen. Informanttien F7 ja F10 mielestä norjalaisiin on kuitenkin

vaikea tutustua. F10:n kohdalla tämä on ymmärrettävää, koska informantti ei puhu

paljonkaan norjaa. Informantti F7:n kohdalla tämä on yllätyksellistä, koska informantti

on äidinkieleltään norjalainen ja hän on tutustunut norjalaiseen kulttuuriin jo kotona

Suomessa norjalaisen äitinsä kautta. Informantit kuvaavat norjalaisia mukaviksi

ihmisiksi, jotka ovat kauniimpia ja ehkä myös arvoiltaan pehmeämpiä kuin suomalaiset.

Pehmeys johtaa informanttien mukaan myös ongelmiin esimerkiksi asioiden

toimivuudessa ja tehokkuudessa. Monet informanteista nostavat päällimmäiseksi eroksi

suomalaisten ja norjalaisten välillä erilaisen työmoraalin; Norjassa asiat hoituvat omalla

painollaan ja laiskemmin kuin Suomessa.

F1 pitää Norjasta maana, hän kuvailee ympäristön olevan monipuolista monine

mäkineen. Informantti kertoo saaneensa Oslosta kuvan lämpimämpänä paikkana kuin

Suomi, jossa ihmiset ajavat vain autoillaan supermarketista toiseen. Norjalaiset ovat
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hänen mielestään isänmaallisia, mukavia ihmisiä, vaikkakin ehkä hieman pinnallisesti

mukavia. F1 huomauttaa tuntevansa pääasiassa vain toisia lääketieteen opiskelijoita, jotka

voivat olla erilaisia kuin muut norjalaiset. Hänen mielestään ainakin lääketieteilijät ovat

iloisia ja auttavaisia. Norjalaisiin tutustuu hänen mukaansa helposti, mutta heistä ei saa

helposti tosiystävää. Suomalaisiin on hänen mukaansa hieman vaikeampi tutustua, mutta

heistä saa helpommin tosiystävän. F1 kertoo seuraavansa norjalaista politiikkaa ja kuuluu

Norjan lääketieteen opiskelijoiden yhdistykseen. Hän seuraa myös Suomen tapahtumia

mahdollisuuksien mukaan.

Informantti F2 kertoo pitävänsä Norjasta, mutta se on hänen mielestään niinku

yhteiskuntana aika takapajunen paikka mones mielessä. Esimerkkinä hän mainitsee

juoksevan äidinmaidonkorvikkeen huonon saatavuuden ja korkean hinnan. Hän

ihmettelee myös norjalaisen yhteiskunnan moraalisääntöjä, joita hän ei osaa tarkemmin

kommentoida. Välinpitämättömyys ihmisiä kohtaan nousee kuitenkin päällimmäiseksi

mieleen, mutta hän tarkentaa, ettei ole varma onko kyseessä norjalainen vai

suurkaupunkipiirre. Hän osallistuu norjalaiseen yhteiskuntaan äänestämällä

kunnallisvaaleissa ja seuraamalla uutisia televisiosta. Hän ei juurikaan seuraa Suomen

uutisia, mutta kiinnostuu, jos joku muu niistä puhuu.

Informantti F3 kertoo, että Norjan yhteiskunta on ainoa, johon hänellä on aikuiselämän

ensi käden kosketusta. Hänen mielestään Norjassa rahalla on erilainen rooli kuin

Suomessa:

F3, 67: Täällä ihmisillä on enemmän rahaa. Ne käyttää sitä rahaa paljon enemmän
sellasiin, hömppäjuttuihin kun vaatteisiin ja ulkonäköön ja siihen, että talot ja autot ovat
uusia ja näyttävät, tai ei välttämättä uusia, mutta näyttävät hienoilta ja kalliilta. Rahaa
saa näyttää, et sitä on. Jopa naurettavissakin määrin sitä tehdään.
Hän kertoo norjalaisten olevan hyväuskoisia puolustaessaan mielipiteitään ja heihin

uppoaa hänen mukaansa hyvin yksinkertaiset selitykset. Norjassa on F3:n mielestä kaunis

luonto, joka on jännittävämpi kuin Suomessa.

Informantti on pettynyt Norjan akateemiseen tasoon. Muutoin Norja on hänen mielestään

samanlainen ”kanaemoyhteiskunta” kuin Suomikin:
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F3, 68: Mm. Mutta muuten Norja on samanlainen kanaemoyhteiskunta kuin Suomi, mikä
on tietenki aika mukavaa.
H: (hymyillen) Mitä sää tarkotat kanaemoyhteisöllä?
F3: Silleen, että niinku ollaan vähän huolissaan, ettei kukaan tipu ulkopuolelle.
Norja on informantti F3:n mielestä yhteiskuntana hieman konservatiivisempi kuin Suomi:

F3, 70: Konservatiivisuus saattaa ilmetä siinä, että on niinku vain yksi tapa olla oikein,
elikkä, ensinnäki näitä, ko mää kansanopistoon menin, no, sielloli tietysti paljon
maalaisnorjalaisia, ketkä oli vielä vähemmän olleet niinku kotikylänsä ulkopuolella ku
minä, niin. Niillä oli niinku hirveen tiukka niinku mielipide siitä, mikä oli normaalia ja
mikä ei oo normaalia. Ja se mikä ei oo normaalia, se ei ole hyväksyttävää. Semmonen
pikku-pikkukylämentaliteetti. Öö, ja, ja ihan oikeestikin jotkut käytti niinku perusteluna
jollekkin asialle, että eihän se oo normaalia. Niinku kaikkihan haluavat olla normaaleja.
Et semmonen tietynlainen normien perässä juoksenteminen, on  jotenki, vähän semmonen
norjalainen juttu. On se tietty Suomessaki, mutta se ilmenee eri lailla.
Hän on myöskin pettynyt siihen, että Norjassa ei ole kunnallista hammashuoltoa.

Informantti F3:n mukaan norjalaisissa on paljon eroja riippuen mistäpäin maata he

tulevat. Kaupunki-pikkukaupunkierot ovat hänen mielestään kuitenkin suurempia. Hänen

mielestään norjalaiset eivät ole kirjaviisaita lukeneita, mutta kuitenkin humaaneja

ihmisiä. Se, että haluaa olla kiltti on informantin mielestä norjalainen juttu. Tilastollisesti

Norjassa on vähemmän väkivaltaa kuin Suomessa ja sitä myös hyväksytään vähemmän.

Norjalaiset sekaantuvat informantin mukaan toistensa asioihin enemmän isoissa

kaupungeissa kuin suomalaiset.

Norjalaiset tietävät F3:n mukaan yllättävän vähän ulkomaailmasta, vaikka he

matkustelevat paljon:

F3, 70: [ ] Mutta samanaikasesti ne tietää hirveen vähän ulkomaailmasta, vaikka ne on
matkustellu paljon. [ ] Se on mun mielestä semmonen älytön kontrasti, mitä mä en
ymmärrä, en oo koskaan oppinu ymmärtään.
H: [joo] [mm] Joo. Joo, mun mielestä täällä matkustetaan enemmän ku Suomessa.
F3: Joo, ihmisillä on rahaa siihen, suoraan sanottuna ja sitten kaikilla on joku himo
lähteä Etelä-Amerikkaan kolmeks kuukaudeks, ja sit ku ne tulee sieltä takasi, niin kyllä ne
pystyy sanoon, että (nauraen) oli niillä hienot pontsot päällä, mutta ne ei niinku ymmärrä
siitä enempää, että ne ei niinku avarru, avarru pään sisältä sen enempää.

Norjalaiset haluavat informantti F3:n mukaan olla terveellisiä, mutta he syövät paljon

epäterveellistä ruokaa. Tämän he kompensoivat esimerkiksi syömällä traania eli

kalanmaksaöljyä. Norjalaiset ovat informantin mukaan mukavia ja auttavaisia ihmisiä
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heti ensi kättelyssä. Heidän ärsyttävät puolensa tulevat esiin vasta myöhemmin.

Suomalaiset ovat norjalaisten vastakohtia; suomalaiset ovat varautuneita, mutta he

paljastuvat mukaviksi ihmisiksi heihin lähemmin tutustuessa. Norjalaiset ovat puolestaan

ystävällisiä, mutta he voivat olla epäkohteliaita. Suomalaiset ovat informantin mukaan

aina kohteliaita, mutta he voivat olla epäystävällisiä. Norjalaiset ovat informantin mukaan

hyväntuulisia ihmisiä päivittäisessä elämässä. Hän pitää norjalaisista, koska he eivät

jurota. Hänen mielestään norjalaiset miehet ovat myös komeampia kuin suomalaiset.

Informantti F3 osallistuu Norjan yhteiskuntaan toimimalla vapaaehtoistyöntekijänä

säätiössä, joka toimii maahanmuuttajien tukena.

F4 kertoo pitävänsä Oslosta, koska se on tarpeeksi pieni, mutta myös tarpeeksi suuri, että

siellä voi olla halutessaan anonyymi. Hän ei ole matkustellut ollenkaan muualla Norjassa.

Hän kertoo elävänsä Norjan yhteiskunnan säännöillä:

F4, 61: Tietysti täällä on aina niinku, et välillä tulee semmonen olo, et voi vittu,
Suomessa on se ja se paljo paremmin, mutta sitte kuitenki niinku, täällä sitä asutaan, että
tää, tämän yhteiskunnan sääntöihin ja juttuihin sitä niinku tavallaan sitten suhtau- tai
niinku  normien mukaan elää niinku suurinpiirtein.

Informantti F4:n mielestä norjalaisten kanssa on helppo tulla toimeen pinnallisesti ja

vähemmän pinnallisesti, kun osaa norjaa. Norjalaiset ovat hänen mielestään avoimempia

kuin suomalaiset, heihin tutustuu hänen mukaansa helpommin. Hänen mielestään

norjalaiset ovat myös kauniimpia kuin suomalaiset. Tämän F4 olettaa johtuvan siitä, että

Oslossa käytetään enemmän rahaa vaatteisiin ja muutenkin ulkonäköön. F4 ei osallistu

Norjan yhteiskuntaan, eikä juurikaan seuraa politiikkaa. Suomen politiikkaa hän seuraa

Norjan medioista ja Suomen Kuvalehdestä.

F5 kertoo jämähtäneensä Norjaan. Hänen mielestään Norjan ja Suomen yhteiskunnat ovat

samanlaisia, mutta Norja on hänen mielestään pehmeämpi ja tasa-arvoisempi. Norjassa

on hänen mukaansa myös parempi palkkataso ja korkeampi verotus. Norjassa

työpaikkademokratia on erilainen, informantin mukaan Norjassa ei saada mitään

toimeksi. Kouluruokailu on informantin mukaan paremmin järjestetty Suomessa.

Informantti osallistuu Norjan yhteiskuntaan äänestämällä, hänellä on ollut äänioikeus
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Norjassa seitsemän vuotta. Hän on myös joskus mukana järjestöissä. Suomen tapahtumia

informantti seuraa sukulaisten kautta.

Norja on informantti F6:n mielestä kaunis ja mukava maa ja hän kokee viihtyvänsä siellä.

Hänen mielestään Norja kuitenkin:

F6, 92: - ainaki tökkii vähän.  (naurua) Silloin tällöin, ku aattelee asioimista ja palvelua,
niin ja mitenkä asiat pyörii, nii ei ihan sillä tavalla ihan rasvatusti hommat pyöri, ku
Suomessa.

Norjalaiset ovat informantin mielestä lupsakampia lössyköitä. He ovat hänen mielestään

rennompia ja pehmeämpiä, mikä kostautuu virheinä virastoissa ja esimerkiksi

palkanmaksussa, jonka kanssa informantilla on ollut joka kuukausi ongelmia. Informantti

on jäsen Norjan lääketieteenopiskelijoiden yhdistyksessä, mutta ei muuten osallistu

Norjan yhteiskuntaan. Suomen asioita hän seuraa lehdistä.

Informantti F7:n mielestä Norja on hyvä yhteiskunta ja hän pitää sen tarjoamista eduista.

Hän mainitsee opiskelun olevan halpaa ja laadukasta. Hän ei ole kuitenkaan vakuuttunut

byrokratian toimivuudesta, mutta ottaa huomioon mahdollisuuden, että ulkomaalainen

törmää useammin byrokratiaan kuin paikallinen. Norjalaisiin on hänen mielestään vaikea

tutustua, mutta alkukankeuksien jälkeen heistä tulee henkilökohtaisia ystäviä. Hän

myöskin korostaa sitä, että suomenruotsalaisuus ei samalla tavalla korostu Norjassa kuin

Suomessa. Informantin mielestä kaikenmaalaiset ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia,

mutta ei sulje pois mahdollisuutta, että norjalaiset ovat hieman rennompia kuin

suomalaiset. Hän myös sanoo, että on yleistettyä, mutta mahdollista, että suomalaiset

ovat ahkerampia. F7 osallistuu Norjan yhteiskuntaan äänestämällä ja on aiemmin

toiminut Oslon Punaisessa Ristissä.

Informantti F8 kertoo Norjasta:

116, F8: Se luulee olevansa kaahistuttavan  rikas, mutta, sitten se lopulta onkin kaikkee
muuta.
Hän viittaa terveydenhuoltoon ja siihen, että raha menee johki muualle ku tärkeisiin

asioihin. Informantilla ei ole paljon norjalaisia ystäviä, koska hänen mielestään he ovat:
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116, F8: - sellasia vähän nenä pystyssä ja tosi sisäänpäinlämpiäviä tyyppejä. Kyl niissä
tietenki hyviäki on, mutta mun yleiskuva on sellanen luotaantyöntävä.
Hän ei osallistu Norjan yhteiskuntaan.

Informantti F9 kuvailee Norjaa ulkomaaksi, jossa on helppo elää. Norjalaiset ovat

informantin mielestä kivoja ihmisiä. He ovat hänen mielestään samantyylisiä kuin

suomalaiset, ainoana erona informantti mainitsee kielen. Informantti ei osallistu Norjan

yhteiskuntaan muutoin kuin koulunsa harrastustoiminnan kautta.

Informantti F10 pitää Norjasta. Hänen mielestään luonto on erilaista kuin Suomessa.

Hänen mielestään norjalaiset ovat samanlaisia kuin suomalaiset, he eivät hae seuraa.

Informantti käy kristillisessä opiskelijapiirissä ja harrastaa suunnistusta.

5.2.6. Kulttuurierot

Tutkimuksen kulttuurimittareina toimivat tervehtimistavat ja ruokatottumukset. Neljä

informanttia, F4, F5, F6 ja F7, arvioivat tervehtimisen olevan Suomessa virallisempaa

kuin Norjassa. Tervehtimistavoista eroavaisuuksia on eniten löydetty poskisuukoista ja

haleista; kolmen informantin, F2, F3 ja F7, mukaan Norjassa annetaan enemmän tai

erilaisia poskisuukkoja ja informanttien F3 ja F6 mukaan norjalaiset halaavat enemmän.

Norjalainen ruoka jakaa informanttien mielipiteet kahtia; informanttien F1, F2, F6, F8 ja

F9 mukaan norjalaiset perinneruuat saavat jäädä norjalaisille. Informantit F1, F3, F4, F6

ja F8 eivät ole ottaneet käyttöönsä eväspakettia. Informantit F2, F5, F7 ja F9 puolestaan

puolustavat sitä. Norjalaista ruokaa kotonaan laittaa kolme informanttia, F4, F5 ja F9 ja

suomalaista ruokaa F5 ja, F6, F8, F9 ja F10. Haastatteluissa tulee ilmi myös

informanttien huolestuneisuus Norjan kouluruokailusta ja lämpimän lounaan puolustelu.

F1 ei ole laittanut merkille erilaisuuksia suomalaisissa ja norjalaisissa

tervehtimistavoissa,  eikä hän osaa sanoa minkämaalaista ruokaa hän syö. Hän kieltää

kuitenkin syövänsä noit norjalaisii kalapullaherkkuja. Hänen mielestään norjalaiset
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perinneruuat saavat jäädäkin norjalaisiksi. Hänen mielestään norjalaisten patriotismi tulee

hyvin esille ruskean juuston käytössä:

F1, 11:  Ja sit on tosi tarkkoja sääntöjä, et täs tää norjalainen patriotismi tuo, tulee hyvin
selville, et niinku sääntöjä, et mitä saa laittaa bryynostin päälle ja mitä ei ja tälleen.

F1 ei ole myöskään siirtynyt eväspaketin eli matpaken käyttöön, vaan yrittää pysyy nois

niinku ihan lämminruokalounaissa. Hänen mielestään tämä johtuu siitä, että hän on

Suomessa tottunut syömään lämpimän lounaan ja myöskin siitä, että lämpimästä ruuasta

saa enemmän energiaa. F1 arvostelee Norjan kouluruokailun puutetta:

F1, 12: Tosi harvoin oli syömättä, ja sitäpaitsi varsinki ku mä asun ton yläasteen ja
lukion vieressä, mää joka päivä, ku tulee lounasaika, kauhee massaryysis lähimpään
kauppaan ja kaikilla joku kokispullo ja pari pullaa, ku ne tulee pois sieltä. Tosi
terveellistä. Varsinkin, jos ne ei jaksa tehä ite, jos ei jaksa tehä ite, nii sit ois se
kouluruoka paljon, paljon parempi.

F2 mainitsee tervehtimistapojen erilaisuuksista teinitypyjen poskisuukot ja monet löysät

kättelyt. F2 on laittanut viime aikoina perussuomalaista ruokaa, mutta kertoo ruuan

riippuvan mielialasta. Norjalaisia perinneruokia hän ei ole syönyt, eikä aiokaan syödä.

Kalapullia hän on kuitenkin oppinut syömään. Hän tekee kouluun matpaken, mutta

kertoo käyttäneensä eväspakettia jo Suomessa opiskellessaan. Tähän on voinut vaikuttaa

se, että informantti on ennen opiskelujaan asunut Norjassa. Hän ilmaisee huolensa

norjalaisten lasten lounasruokailusta, koska hän on päiväkodissa harjoitellessaan

huomannut lasten syövän suklaaleviteleipää lounaaksi.

Norjalaiset kättelevät informantti F3:n mukaan enemmän kuin suomalaiset. Informantti

kertoo nykyään halaavansa ja poskihalaavansa enemmän myös Suomessa. Hän arvioi sen

johtuvan joko iästä tai kulttuurin muuttumisesta myös Suomessa. Oslossa hän kertoo itse

poskihalaavansa tyttöjen kanssa ja (ilma)suukottelevansa ulkomaalaisten kanssa, joille se

on luontevaa. Informantin mielestä Suomessa on enemmän kehokontaktia kuin Norjassa.

Informantti F3 ostaa silloin tällöin intialaisia valmiskastikkeita, mutta syö useimmiten

pastaa. Hän ei koe syövänsä erityisen norjalaista tai suomalaista ruokaa. Hän kertoo

kuitenkin oppineensa jotkut leivänpäälliset Norjasta. Hänen mielestään norjalaiset



82

jouluruuat ovat karmeita, paitsi pinnekjøtt, lampaanliha, josta hän pitää. Hän kertoo myös

kyllästyneensä vohveleihin, joita syödään Norjassa usein. Hän mainitsee myös hänen

mielestään outoja vohveliyhdistelmiä. Informantti ei myöskään pidä sekoitetusta kalasta,

mutta on ihastunut norjalaisiin vuohenjuustotuotteisiin ja pitää myös tavallisesta

norjalaisesta juustosta. Hän on myös oppinut syömään norjalaisia pullia. Informantin

mielestä matpakke on hyvä idea, mutta hänen mielestään on hassua, että siitä on tullut

Norjassa instituutio. Informantti ei itse käytä eväspakettia, koska syö ilmaiseksi

työpaikallaan.

F4:n mielestä norjalaiset ja suomalaiset tervehtimistavat eroavat siinä, että Norjassa

sanotaan aina hei tai morn ja Suomessa sanotaan päivää tai hyvää päivää. Hänen

mukaansa Suomessa tervehtiminen on muodollisempaa kuin Norjassa. Informantti syö

norjalaista ruokaa, mutta laittaa kuitenkin joskus suomalaista ruokaa. Hän on oppinut

syömään joitakin norjalaisia ruokia, joita ei aiemmin kuvitellutkaan voivansa syödä kuten

kalapullia, vuohenjuustoa ja mätitahnaa. F4 ei käytä matpakkea, vaan ottaa mukaansa

edellisen päivän päivällisen loput ja lämmittää ne lounaaksi kuten muutkin suomalaiset ja

ruotsalaiset hänen työpaikallaan. Informantti on järkyttynyt norjalaisten lasten

kouluruokailusta:

F4, 65: Joo, se juontuu siitä ja  mä en, mää en siis sitä leipäkulttuuria, mun mielestä se
on jotaki aivan järkyttävää, että mää en ymmärä, että lapsille voidaan syöttää sitä
koulussa, että niillei oo lämmintä ruokaa.

Norjalaisia ja suomalaisia tervehtimistapoja verratessaan informantti F5 kertoo

suomalaisten teitittelevän ja norjalaisten sinuttelevan. Laittaessaan ruokaa informantti

tekee norjalaista ruokaa itselleen, suomalaista vieraille. Hän kertoo myös pitävänsä

norjalaisesta ruskeasta juustosta. Hän on myös tottunut matpakkeen.

Norjalaiset halaavat informantti F6:n mielestä enemmän kuin suomalaiset:

F6, 94: Norjalaiset kyllä oikeastaan varmaan halaa enemmän, ku suomalaiset. Että
semmonen poskihipasu mitä ei varmaan harrasteta Suomessa.
Hänen mielestään Norjassa ei myöskään ole yhtä virallista kuin Suomessa; Suomessa

sanotaan virastoissa hyvää päivää ja Norjassa hei. F6 syö suomalaista tai vokkiruokaa.

Hän ei syö norjalaisia perinteisiä ruokia kuten hilloa leivän päällä tai ruskeaa juustoa.
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Hän ei myöskään käytä matpakkea, vaan on tottunut lämpimään lounaaseen. Hän

mainitsee kuitenkin joskus tekevänsä eväsleivät, jos saa Suomesta ruisleipää.

Informantti F7:n mielestä suomalaiset ja norjalaiset tervehtimistavat eroavat siinä, että

Suomessa suudellaan molemmille poskille ja Norjassa vain yhdelle. Hänen mukaansa

Norjassa toimitaan eri tavalla myös kadulla vastaantullessa:

F7, 107: Öm,  (tauko) täällä mun mielest tapahtuu niinku useammin niin, et mää en vaan
sano hei, et joskus Suomessa niinku vaan sanoo hei ja käy niinku, ei niinku, öö, ei jää
puhumaan. Täällä se on mun mielestä tavallisempaa, et puhuu vähän, tai sanoo jotain, et,
et mää en nyt voi jäädä puhuun puhumaan, et mää lähen.
Hänen mielestään Suomessa on enemmän kerroksia; Suomessa virastovirkailija

kohdataan byrokratian edustajana ja Norjassa henkilönä. Informantti syö italialaista ja

joskus intialaista ruokaa. Hän pitää norjalaisista vohveleista ja ruskeasta juustosta.

Hänelle norjalaiset perinneruuat edustavat norjalaisen äidin perinteitä. Hänen mielestään

matpakke on hyvä ajatus, hänellä on se haastattelussakin mukana.

Informantti F8:n mielestä norjalaiset tervehtimistavat ovat hirvittävän imeliä. Hänen

mielestään ha det bra, voi hyvin, oli erityisen vaikea oppia. F8 laittaa norjalaisista raaka-

aineista suomalaista ruokaa. Informantti kertoo ensin olleensa järkyttynyt norjalaisista

ruuista, eivätkä ne ole hänen mielestään mittään hääviä niihin tottumisen jälkeenkään.

Matpakke on hänen mielestään uussynkkiä touhua.

Informantti F9:n mielestä norjalaisten ja suomalaisten tervehtimistavoissa erona on vain

se, että norjalaiset sanoo esimerkiksi kaupassa kassa saattaa jopa sanoa hei. Informantti

syö sekä suomalaista että norjalaista ruokaa. Informantilla on pakasteessa suomalaisia

ruokia ja hän laittaa suomalaista perusruokaa norjalaisista raaka-aineista. Informantti on

maistanut joitakin norjalaisia perinneruokia, mutta hänelle ei ole jäänyt niistä mitään

suurta mieleen. Informantin mielestä matpakke on hyvä ajatus, hänelläkin on evätpaketti

joka päivä mukana koulussa. Hän ei ole ajatellut matpakkea vain norjalaisena ilmiönä.

Hän kertoo, että muusikoilla on usein hyvin epäsäännöllinen elämä, ja että heillä on usein

omat eväät mukana.
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Verratessaan norjalaisten ja suomalaisten tervehtimistapoja informantti F10 kertoo

norjalaisten aina sanovan hei. Informantti laittaa itse suomalaista ruokaa ja mainitsee, että

norjalainen lapskaus on aivan kuin makkarakeittoa.

5.4.7. Sopeutuminen

Kaikki informantit, lukuunottamatta informanttia F10, kertovat ainakin jollain tavalla

sopeutuneensa Norjaan. Neljä informanttia, F1, F3, F4 ja F7, ottaa esiin sen, kuinka

vaikeaa on muuttaa itsensä täysin norjalaiseksi norjalaisten silmissä. Moni informanteista

ei tosin edes halua täysin norjalaistua, informantit F1, F8 ja F10 korostavat haluaan säilyä

suomalaisena. Päinvastoin käyttäytyvät informantit F4 ja F5, jotka referoivat itseensä

käyttämällä adjektiivia norjalainen.

Informantti F1:n mielestä sopeutuminen Norjaan ei ole ollut vaikeaa, mutta itsensä

näkymättömäksi tekeminen niin, että muut luulevat hänen olevan norjalainen on jo

vaikeampaa. Kun F1:ltä kysytään, haluaako hän olla norjalainen, hän vastaa:

F1, 13:  Ee-en, kyl mää oon suomalainen.

Kuitenkin informantti kertoo Suomeen mennessään muiden sanovan hänen muuttuneen

norjalaisemman näköiseksi. Hän arvelee sen johtuvan muodista, mutta ei osaa sanoa

asiasta varmemmin:

F1, 13:  No, emmä tiiä, ei se nyt se (tauko) en, mä en tiedä mistä se johtuu, mut ainaki, se
on, ehkä on enemmän tietonen, siis niinku mikä on muotia ja just kulkee sen mukana
enemmän. Emmä tiedä.
Informantille tämä muuntautuminen on kuitenkin neutraali asia, joka häntä vain

ihmetyttää. Hän on mielestään sopeutunut Norjaan:

F1, 14: (tauko) Ihan ookoo. (tauko) Joitain asioita on vähän helpompi, helpompi ottaa
vastaan ja toisii sitte -  (tauko) Se on nyt on sellasta. (naurua)

Informantti F2 on viihtynyt Norjassa ja on omin sanoin aika lailla sopeutunut

norjalaiseen elämänmenoon. Hän ei mielestään ole muuttunut Norjassa ollessaan.

Norjalaisten ja suomalaisten väliseksi eroavaisuudeksi hän mainitsee esimerkiksi

työmoraalin:
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F2, 27: Esimerkiks niinkun, niin no niin, no suomalaisten työmoraaliki tässä tulee, että
töissä mie en ikinä niinku oo poissa ilmottamatta tai mitään sellasta ja siis, ja jos tuun
myöhässä, niin ilmotan, mutta norjalaisethan ei välttämättä sitä viitti tehä.

Informantti F3 kertoo sopeutumisprosessinsa olevan tyydyttävässä tilassa. Alussa

informantin ei ollut tarkoituskaan sopeutua, hän tuli Norjaan vain vuodeksi käymään.

Hänen jäätyään Norjaan pidemmäksi aikaa ihmiset odottavat, että informantti käyttäytyy

ja tekee asiat kuten norjalainen ja hänen on ollut pakko oppia pieniä käytännön asioita.

Sopeutuminen tulee informantin mielestä harjoituksen myötä. Hän haluaa kuitenkin

jouduttaa sopeutumistaan käymällä vielä norjan kielen kurssilla. Hän näkee norjan kielen

työkaluna ja kielen oppimisen oman päivittäisen elämänsä helpottamisena. Informantti

kertoo olevansa hyvin sopeutunut:

F3, 75: Et siinä mielessä, että mulla on niinku umpinorjalaisia kavereita, jotka ei oo
niinku mun poikaystävien kautta tai tyttöystävien kautta, niin no - poikaystävien lähinnä
kautta niinku matkaan tullu. Niin mun mielestä se on semmonen merkki, et kyllä mää on
jonkin verran sopeutunu. Jaa, et mä pystyn niinku sosialisoimaan sellasten norjalaisten
kanssa, keillä ei oo muita ulkomaalaisii kavereita. Että se on niinku ollu semmonen, että
mää oon niinku  oon vähän siitä ylpeeki, että silleen että, on mo- paljon norjalaisii, keillä
on ulkomaalaisii kavereita, mutta sillon  niillä on yleensä niitä monta, et sillon ne on
niinku oppinu siihen silleen, että ulkomaalaiset kommunikoi eri lailla ja toimii eri lailla
ja ne ei siitä välitä ja niistä se on vaan ihan no, tavallista ja hyvä homma. Onhan niitä
norjalaisia, ketkä on vaan norjalaisten kanssa ja sitten, jos mulla on sellasia kavereita,
joita, joilla on vaan norjalaisia kavereita mun lisäks, niin kyllä mää tunnen olevani aika
sopeutunu, että mut hyväksytään joukkoon.

Informantti F4 on mielestään sopeutunut Norjaan niissä rajoissa kuin itse haluaa, hänellä

ei ole ongelmia norjalaisen kulttuurin kanssa. Hän myös kokee tulevansa hyväksytyksi,

vaikka ei olekaan ihan täydellisesti integroitunut esimerkiksi kielen ja ruuan suhteen.

Informantti F5 on mielestään sopeutunut Norjaan, hän kertoo olevansa norjalainen, kun

olen täällä [Norjassa].

Informantti F6 haluaa sopeutua Norjaan, mutta kertoo sen joskus olevan vaikeaa, kun

yksinkertaisetkaan asiat eivät joskus ota onnistuakseen. Hän myöntää kuitenkin, että

vieraassa maassa on paljon helpompi olla, jos on sopeutunut. F7 kokee olevansa jo aika

sopeutunu Norjaan. Sopeutuminen on tapahtunut pikkuhiljaa havainnoimalla.
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Informantin on mielestään kuitenkin pitänyt tiedostaa ulkopuolisuutensa ja tehdä

enemmän töitä saadakseen ystäviä ja töitä.

Informantti F8 vastaa kysymykseen sopeutumishalusta:

F8, 118: Kyllähän sitä, siis mää en koskaan halua sopeutua sillä tavalla, että joskus
huomaa, että oho, määhän oonki ihan norski, mutta pakkohan se on ollu sillä tavalla
sopeutua, just kaikkiin haadebraa-juttuihin ja (nauraen) se-sellasiin niinku että kaikki
tehään vasta huomenna ja ei tänään välttämättä ja-
Informantti on kuitenkin mielestään sopeutunut Norjaan hyvin, hän kertoo esimerkiksi

työmoraalinsa laskeneen norjalaisten tasolle.

Informantti F9 on mielestään sopeutunut Norjaan sen verran kuin haluaakin sopeutua.

Hänen mielestään Norjassa on helppo elää ja siellä voi hoitaa kaikki asiat, jotka täytyy

hoitaa. Hänen mielestään Norjassa eläminen on samanlaista kuin Suomessa, vain kieli on

eri. Informantti F10 viihtyy hyvin Norjassa, mutta haluaa olla suomalainen. Hän kertoo

yrittävänsä olla suvaitsevainen esimerkiksi ruuan suhteen, jonka jälkeen hän huokaa:

Aina vaan leipää, leipää.

5.2.8. Norjalaisten ajatuksia Suomesta, suomen kielestä ja suomalaisuudesta

Informanttien haastatteluista paistaa läpi norjalaisten kahtiajakautunut suhtautuminen

Suomeen; toisaalta Suomesta ei tiedetä mitään ja siihen suhtaudutaan negatiivisesti,

toisaalta Suomesta tiedetään paljon ja sitä arvostetaan. Suomalaisten informanttien

mukaan norjalaiset lähestyvät Suomea ja suomalaisuutta erityisesti Jens Stoltenbergin

luoman Piirka-hahmon10 kautta. Haastatteluissa jopa kuusi, F1, F3, F4, F5, F6 ja F7,

kymmenestä mainitsee Pirkan suomalaisuuden esikuvana.

Viisi informanttia, F2–F4, F7 ja F9, mainitsee norjalaisten luettelevan suomenkielisiä

lauseita heidän tavatessaan suomalaisia. Suomalaisten lauseiden lisäksi norjalaiset

sanovat suomalaisia kirosanoja kolmen informantin, F1, F3 ja F4, mukaan ja kaksi

informanttia, F2 ja F3, kertoo norjalaisten puhuvan myös Norjassa kuuluisista

                                                  
10 Jens Stoltenbergin näyttelemä suomalainen hahmo Piirka Borettslaget-ohjelmassa.
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suomalaisista kuten Matti Nykäsestä tai Arja Saijonmaasta. Haastattelun aikaan

ajankohtaisista suomalaisten hiihtokäryistä mainitsee norjalaisten puhuvan kaksi

informanttia, F1 ja F2. Kaksi informanttia, F6 ja F7, kertovat, että norjalaiset, joilla on

kokemusta Suomesta, arvostavat Suomea. Lisäksi kolmen informantin, F2, F4 ja F9,

mukaan norjalaiset suhtautuvat Suomeen myönteisesti.

Yleinen suhtautuminen suomen kieleen on, että se on käsittämätön, mahdoton kieli. Näin

kertoo neljä informanttia, F1–F3 ja F6. Kolmen informantin, F1, F3 ja F9, mukaan

suomen kieli on hassua tai hauskaa ja kahden muun informantin, F7 ja F10, mukaan se on

vaikeaa. Kahden informantin, F3 ja F8, mukaan norjalaiset luulevat suomen olevan

slaavilaiskieli. Mielipiteet siitä, katsovatko norjalaiset suomea alaspäin, ylöspäin vai

suhtautuvatko he siihen neutraalisti jakautuvat tasaisesti informanttien kesken.

Kolmen informantin, F3, F4 ja F6, mukaan norjalaiset pitävät suomalaisia hyvinä

työntekijöinä ja kahden informantin, F4 ja F7, mukaan suomalaiset ovat ahkeria. Kolme

informanttia, F4, F8 ja F10, korostaa norjalaisten käsitystä suomalaisista positiivisina

ulkomaalaisina. Kolmen informantin, F1, F3 ja F6, mukaan suomalaisiin liitetään myös

juoppous ja viina ja kahden informantin, F3 ja F6, mukaan suomalaiset eivät norjalaisten

mukaan puhu muita kieliä kuin suomea. Informanttien F2 ja F9 mukaan norjalaiset

suhtautuvat kuitenkin positiivisesti sekä Suomeen että suomalaisiin.

Norjalaiset eivät informantti F1:n  mukaan ymmärrä Suomea, mutta heillä on sitä kohtaan

tietty kiinnostus. Hän kertoo norjalaisten osaavan muutamia suomalaisia kirosanoja ja

tietävän Pirkasta, Koskenkorvasta sekä hiihtokäryistä. Informantti ei pidä siitä, että

norjalaiset suhtautuvat suomalaisiin kyseisellä tavalla. Hän lisää norjalaisten tietävän

myös suomalaisen saunan, ja heidän hämmennyksensä siitä, miten se voi mahtua

jokaiseen kerrostaloyksiöönkin. Suomen kieli on informantin mukaan norjalaisten

mielestä ihan hassua ja toivotonta, eivätkä he osaa arvostaa sitä kielenä. Hänen mukaansa

norjalaiset katsovat suomen kieltä hieman alaspäin. Norjalaisten käsityksiin suomalaisista

hän mainitsee useimpien odotuksen siitä, että hänellä olisi aina se vodkapullo mukana.
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Informantin F2 mielestä norjalaiset suhtautuvat Suomeen todella positiivisesti. Hän

kertoo ihmisten suhtautuvan uteliaasti siihen, että hän on suomalainen. Hän kuitenkin

kertoo norjalaisten vieläkin valittavan suomalaisista hiihtäjistä. Norjalaiset suhtautuvat

suomen kieleen kommentoimalla: ”Kuinka kukaan voi ymmärtää tuollaista kieltä?”.

Monet olettavat suomen kielen oppimisen kuitenkin olevan jännittävää. Suomalaisiin

norjalaiset suhtautuvat F2:n mielestä positiivisesti, ainakin häntä itseään kohtaan.

Norjalaiset luettelevat suomalaisille Suomesta tietämänsä asiat ja kuuluisat suomalaiset

sekä kyselevät Suomesta innokkaasti.

Norjalaiset suhtautuvat Suomeen informantti F3:n mukaan hieman alaspäin katsoen ja

kikatellen. Suomessa on monen norjalaisen mielestä jotakin tahattoman humoristista.

Pirkassa hän kertoo esiintyvän vihjeitä siitä, mitä norjalaiset ajattelevat Suomesta. Hänen

mielestään norjalaiset, jotka ovat käyneet kulttuurilomalla Helsingissä eivät kuitenkaan

välttämättä löydä suomalaisuuden yhtymäkohtaa Pirkasta. Yleisesti norjalaiset

suhtautuvat suomalaisuuteen kiusaantuneesti. Esimerkiksi informanttiin on suhtauduttu

eri tavalla, kun hänen on luultu olevan jostain muusta maasta kuin Suomesta (painotetut

tavut on merkitty esimerkkiin lihavoinnilla):

F3, 76: Että, norjalaisilla, sitten joillain on sitte hirveän vaivaantunu suhtautuminen,
siitä jos  ne kuulee, et sää oot suomalainen, varsinki, jos ne ei sitä ihan heti tajunnu. Jos
ne kuvitteli ensin, et sää tuut jostain jännittävästä maasta, niin kuin vaikkapa Belgiasta
tai Hollannista. Hol-hollanti on niinku hyvä imago, et sillä määki oon joskus huijannu
ihmisiä. (naurua) Mut totaa, sillon niin tavallaan sun mielipiteitä kuunnellaan joissain
määrin eri lailla, et jos mää sanon, et olipas täällä huono palvelu, niin sit ne sanoo, et
joo joo, kyllä siis tyypillistä norjalaista on huono palvelu. Mut jos mä suomalaisena
sanon, et olipas täällä huono palvelu, niin se on sit niinku, onko Suomessa sitten muka
parempi? Et tota ei oo tapahtunu, mutta tää on hyvä esimerkki, että tollasta vois
tapahtua, että siltä pohjalta, miten ihmiset suomalaisiin suhtautuu.

Informantti F3 kertoo, että hänelle on lopetettu puhumasta, kun keskustelukumppaneille

on selvinnyt, mistä hän on kotoisin. Norjalaisten kommentit Suomesta ovat informantin

mukaan seuraavanlaisia: ”Minä olin Suomessa, siellä kaikki oli humalassa ja haisi tai

että minulla oli suomalainen naapuri, joka haisi pahalle ja syljeskeli kattoon ja kuseskeli

porttikonkiin- Tai Arja Saijonmaa sitä ja tätä. Tai Matti Nykänen sitä ja tätä.” Joskus
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informantti on törmännyt myös norjalaisiin, jotka ihailevat Suomea kulttuurimaana. Ne,

joilla on erikoiskiinnostusta, arvostavat Suomea.

Informantti F3:n mukaan suomi on monien norjalaisten mielestä täysin käsittämätön

kieli. Jotkut tietävät, että se on sukua saamenkielelle, jotkut puolestaan luulevat sitä

slaavilaiskieleksi. Sen vuoksi monet luulevat suomalaisten osaavan venäjää. Monien

mielestä suomi on hassun kuuloista ja heidän mielestään on hauskaa puhua pilasuomea.

Norjalaisia ei informantin mukaan kiinnosta suomi juuri millään lailla. Norjalaiset

naureskelevat usein vaikeille nimille ja ovat sitä mieltä, että suomalaiset eivät osaa

mitään kieliä. Monista on kuitenkin hauska oppia suomenkielisiä sanoja ja fraaseja ja

norjalaiset osaavatkin lauseita kuten yksi kaksi maksi taksi, ei saa peittää ja suomalaisia

kirosanoja.

F3:n mukaan suomalaiset tunnetaan hyvinä työntekijöinä. Suomalaiset puolestaan

kokevat norjalaisen työrytmin hitaaksi. Informantin mielestä päätöksiä tai muita asioita ei

saada Norjassa aikaiseksi millään. Norjalaisilla on suomalaisista kuva rajuina

metsäläisinä ja varsinkin suomalaisnaiset koetaan jämäköitä. Informantin mukaan

norjalaiset jopa hieman ihailevatkin tätä piirrettä suomalaisnaisissa. Suomalaismiehiä

pidetään puolestaan pikkurikollisina juoppoina. Tällä käsityksellä voi informantin

mukaan olla myös todellisuuspohjaa:

F3, 88: Ja voihan se olla, jos ajattelee, että niinku tulee paljon nuorta, nuorta miestä
tänne tekeen keikkahommia, niin totta kai ne niinku voi hyvinki ajautua rikollisille teille,
ko niillä ei oo minkäänlaista sosiaalista kontrollia ympärillään.  Ja kun ne on vaan äijien
kanssa töissä, niin ne saa haista pahallekki ja asua parakkitaloissa, niin ei sitä niinku
kauheasti  järkeviä asioita varmasti vapaa-ajalla tee.

Informantti F4:n mukaan suomalaiset ovat norjalaisten mielestä hyvää työvoimaa ja

suomalaisten ahkeruutta, sisua ja kestävyyttä arvostetaan. Hänen mielestään suomalainen

on tavallaan niinku positiivinen ulkomaalainen. Norjalaiset tietävät hyvin vähän

suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista, mutta se mitä he tietävät on positiivista. Hän

mainitsee Jens Stoltenbergin Pirkka-hahmon auttaneen suomalaisia. Norjalaiset osaavat

suomeksi tiettyjä vakiofraaseja, esimerkiksi kirosanoja. Informantin mielestä norjalaiset
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katsovat suomen kieltä ylöspäin, ja arvostavat sen puhujia, koska suomi kuulostaa

vaikealta kieleltä.

Norjalaiset suhtautuvat informantti F5:n mielestä Suomeen ja suomalaisiin

skitsofreenisesti, heillä on niistä kaksi käsitystä. Toinen on avuton Pirkka-käsitys

suomalaisten miesten hiljaisuudesta, toinen Nokia ja design. Suomen kieli on norjalaisten

mielestä kovaa ja suomalaisilla on toisenlainen kehonkieli kuin norjalaisilla.

Informantti F6:n mielestä norjalaisilla on Suomesta Pirkka-käsitys; suomalaiset eivät

puhu muuta kuin suomea ja he juovat paljon alkoholia. Kuitenkin ne norjalaiset, jotka

ovat käyneet Suomessa tai joilla on suomalaisia tuttavia arvostavat Suomea. Myös

suomalaisia työntekijöitä arvostetaan. Informantin mielestä suomalaisilla ja norjalaisilla

on erilainen työmotivaatio, jonka takia suomalaisia pidetään Norjassa ahkerina. F6:n

mielestä tämä johtuu siitä, että suomalaiset kasvatetaan arvostamaan korkeaa

työmoraalia. Norjalaisten mielestä suomi on mahdoton kieli. Edes suomalaisten

norjalaiset puolisot eivät vaivaudu opiskelemaan suomea, vaikka yhteiset lapsetkin

puhuisivat suomea.

Monet informantti F7:n tapaamista norjalaisista ovat käyneet Suomessa alle 10-vuotiaina

perhelomalla, todella harvat haluavat matkustaa Suomeen aikuisina. Jotkut norjalaiset

reagoivat yllättyneenä siihen, miksi F7 opiskelee englantia Norjassa. Lisäksi norjalaiset

haluavat yleensä tietää, miksi informantti on tullut Norjaan. Informantti on itse todella

harvoin kuullut mitään ilkeää suomalaisuudestaan, mutta tuntee suomalaisia, joilla on

huonompia kokemuksia. Informantin mielestä Stoltenberg on tehnyt suomalaisista

tunnettuja. Suomen kielessä norjalaiset kiinnittävät informantin mukaan huomiota siihen,

että se kuulostaa vaikealta, ja että siinä on paljon konsonantteja ja että se on jäkäjäkäjäkä.

Norjalaiset osaavat myös sanoa yks kaks kolme. Informantti ei usko, että norjalaiset ovat

oikeasti kiinnostuneita Suomesta. Hänen mielestään hänen oma suomalaisuutensa ei

johda erilaiseen kohteluun Norjassa, mutta usein tietyn ajan jälkeen häneltä kysytään,

mistä hän on kotoisin.
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Informantti F8:n mukaan norjalaiset, joilla on yhteyksiä Suomeen, tietävät Suomesta

asiallistakin tietoa, mutta että aika paljon [on] tullu vastaan sellasta jääkarhulinjaaki.

Informantilta on usein hänen puhuessaan suomea kysytty, tuleeko hän Puolasta. Hän ei

pidä norjalaisten taipumuksesta luulla, että vierasta kieltä puhuttaessa heistä itsestään

puhutaan pahaa.. Norjalaiset suhtautuvat informantin mukaan kuitenkin paremmin

suomalaisiin kuin esimerkiksi puolalaisiin tai filippiiniläisiin.

Informantti F9:n mielestä norjalaiset suhtautuvat Suomeen positiivisesti ja monet ovat

kertoneet olevansa enemmän suomalaisen kuin ruotsalaisen oloisia. Norjalaisten mielestä

suomen kieli on hirveen hauskaa. Ja sitten kaikki kyllä kaikki osaa niinku muutaman

tällasen perus ei saa peittää –kommentin. Suhtautuminen suomalaisiinkin on informantin

mielestä positiivista. Perusajatuksena norjalaisilla on, että suomalaiset ovat hiljaisia ja

ehkä syrjäänvetäytyviä, mutta pohjimmiltaan mukavia.

Informantti F10 kertoo norjalaisten odottavan hänen puhuvan ruotsia, kun he kuulevat

hänen olevan suomalainen. Suomen kieli on norjalaisten mielestä vaikeaa. Suomalaiset

eivät puolestaan ole norjalaisten mielestä niin vieraita kuin muut ulkomaalaiset.

5.3. Italialaisten ja suomalaisten vertailu

Suurin osa, neljä viidestä, italialaisesta informantista on miehiä. Tämä heijastaa hyvin

miesvaltaista italialaisyhteisöä Oslossa; italialaisia miehiä oli Oslossa vuonna 2003 yli

puolet enemmän kuin italialaisia naisia. Kolme viidestä informantista on alhaisesti

koulutettuja, jotka ovat muuttaneet Norjaan paremman elintason perässä. He täyttävät

klassisen siirtolaisuuden merkit myös aikeissaan jäädä kohdemaahan ennalta

määrittelemättömäksi ajaksi. Vain Pohjois-Italiasta kotoisin oleva korkeasti koulutettu

informantti I4 kuuluu uudenlaisten ”teknologiamaahanmuuttajien” ryhmään, jotka

muuttavat ulkomaille italialaisten tai kansainvälisten firmojen palvelukseen.

Suomalaisinformanteista yhdeksän kymmenestä on naisia. Tämä heijastaa puolestaan

Oslon naisvaltaista suomalaisyhteisöä, joka muodostuu vuonna 2003 yli 700 naisesta.



92

Suomalaismiesten määrä on 2000-luvulla pysytellyt hieman yli 500:ssä. Informantit

eroavat klassisista maahanmuuttajista siinä, että he eivät ole muuttaneet Norjaan

paremman elintason perässä. He täyttävät Koivukankaan (1996) ”euro-muuttajien”

tuntomerkit; ryhmä on naisvaltainen, jo lähtiessään korkeahkosti koulutettu ja

kielitaitoinen, joka muuttaa ulkomaille määräaikaisen työn tai opiskelun vuoksi.

Napolilaiset informantit I1, I2 ja I3 puhuvat murteellisesti. Kaksi muuta informanttia

puhuu standardi-italiaa. Suurin osa italialaisista puhuu kotonaan italiaa, vain I3 puhuu

kotonaan norjaa. Informantit I1, I2 ja I4 käyttävät työssään ja asioidessaan eniten

englantia, informantit I3 ja I5 kuitenkin vain norjaa. Kaikilla italialaisilla informanteilla

on italialaisia ystäviä, joiden kanssa he puhuvat italiaa. Informantit I2 ja I4 puhuvat

ulkomaalaisten ja myös norjalaisten kanssa englantia. Informantit I3 ja I5 puhuvat

ulkomaalaisten ja norjalaisten ystäviensä kanssa norjaa. Italialaisista informanteista vain

I4 ja I5 ylläpitävät italian kieltä katsomalla televisiota.

Suomalaisista vain informantit F2 ja F5 puhuvat murteellisesti. Muut kahdeksan

informanttia puhuu puhekielisesti tai yleiskieltä. Suomalaisista puolet, F2, F4, F5, F7 ja

F8, puhuu kotonaan norjaa. Vain kaksi informanttia, F9 ja F10, puhuu kotonaan

englantia. Loput informantit asuvat yksin. Suomalaisista kaikki paitsi informantti F9

käyttää koulussa tai työpaikalla norjaa. Kaikki suomalaisinformantit asioivat norjan

kielellä. Suomalaiset informantit puhuvat norjalaisten ystäviensä kanssa norjaa ja

suomalaisten ystäviensä kanssa suomea. Informantilla F1 ei ole kuitenkaan

suomenkielisiä ystäviä, eikä informanteilla F6 ja F8 norjalaisia ystäviä. Informantit F3,

F4, F9 ja F10 puhuvat ulkomaalaisten ystäviensä kanssa englantia. Suomalaisista jopa

kuusi ylläpitää suomen kieltään lukemalla, puhumalla tai kirjoittamalla.

Italialaisista norjan kurssilla ovat käyneet I1, I3 ja I5. Informantit I2 ja I4 eivät puhu

norjaa lainkaan. Norjaa puhuvat informantit korostavat oppineensa suurimman osan

norjan taidoistaan käytännössä. Suomalaisista informanteista kaikki paitsi F9 ovat

käyneet norjan kurssilla ja kaikki informantit kertovat tulevansa toimeen norjan kielellä.
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Myös suomalaiset informantit korostavat käytännön kielenkäytön merkitystä kielen

oppimisessa.

Italialaisinformanteista kaikki paitsi informantti I4, joka tuntee olevansa eurooppalainen,

tuntevat olevansa italialaisia. Italialaisuus merkitsee informanteille italialaista ruokaa,

kyseenalaista politiikkaa ja italian kieltä. Suomalaisinformantit kokevat kaikki olevansa

suomalaisia. Informantit F3 ja F5 kokevat tosin itsensä myös norjalaisiksi. Suomalaisuus

edustaa informanteille erilaisuutta, kotia, ylpeyttä Suomesta ja suomalaista

kansallisidentiteettiä.

Italialaisten suhtautuminen Norjaan ja norjalaisiin jakautuu kahteen vastakkaiseen

näkemykseen. Informantit I2 ja I3 pitävät Norjasta maana sekä norjalaisista. Muut

informantit suhtautuvat myönteisesti Norjaan maana, mutta suhtautuvat kielteisesti

norjalaisiin. Myös kaikki suomalaiset tuntuvat pitävän Norjasta maana, mutta kuten

italialaisten, suomalaistenkin suhtautuminen norjalaisiin on kaksijakoista. Informanttien

F1, F3 ja F4 mielestä norjalaiset ovat mukavia ja helposti lähestyttäviä ihmisiä.

Informantit F7 ja F10 ovat kuitenkin sitä mieltä, että norjalaisia on vaikea lähestyä.

Suomalaiset tuovat italialaisia enemmän esiin, että norjalaisissa on eroja sen mukaan,

mistäpäin Norjaa he tulevat. Suomalaisten avoimempi suhtautuminen ja suurempi

integroituminen Norjaan tulee esiin myös siinä, että he osallistuvat italialaisia enemmän

norjalaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin. On kuitenkin otettava huomioon vertailtavien

ryhmien erilaisuus. Suomalaiset informantit ovat pääosin opiskelijoita ja tämä voi

helpottaa heidän integroitumistaan ainakin kielen osalta. Italialaiset ovat kaikki

työelämässä ja useat heistä ovat yrittäjiä, jolloin heidän ei tarvitse oppia norjaa edes

työympäristössä.

Italialaisista informanteista kaikki syövät italialaista ruokaa, vain I3 syö myös norjalaista

ruokaa. Informanteista vain I5 käyttää matpakkea. Suomalaisista matpakkea käyttää

puolet. Viisi suomalaista informanttia, F5, F6, F8, F9 ja F10,  syö kotonaan suomalaista

ruokaa. Ruokakulttuurista puhuttaessa suomalaiset informantit ottavat kantaa myös

lämpimän kouluruoan puuttumiseen Norjassa.
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Viidestä neljän italialaisen informantin mukaan norjalaiset tervehtivät eri tavalla kuin

italialaiset. Heidän mielestään norjalaiset eivät joko tervehdi ollenkaan tai he tervehtivät

kylmästi. Suomalaisten mukaan norjalaiset tervehtivät useammin halaamalla tai

poskisuutelemalla kuin suomalaiset. Informanttien mielestä tervehtiminen on Suomessa

virallisempaa ja jäykempää kuin Norjassa.

Informanttia I1 lukuunottamattamatta kaikki italialaisinformantit haluavat tai ovat

jollakin tavalla jo sopeutuneet Norjaan. Myös informantti I1 kertoo aluksi yrittäneensä

sopeutua. Italialaiset sopeutuvat yrittämällä ymmärtää norjalaisia ja sulkemalla silmänsä

omalle kulttuurilleen. Informanttia F10 lukuunottamatta myös suomalaiset ovat

sopeutuneet Norjaan. Informantit F4 ja F5 tuntevat jopa olevansa norjalaisia. Suomalaiset

kokevat sopeutumisen suhteellisen helpoksi, mutta painottavat täydellisen

norjalaistumisen olevan vaikeampaa. Informantit F1, F8 ja F10 eivät edes halua täysin

norjalaistua.

Italialaisten informanttien I2, I3 ja I5 mukaan norjalaisten suhtautuminen Italiaan ja

italialaisiin on myönteistä. Informanttien I1 ja I4 mukaan Italialaisiin suhtaudutaan

negatiivisesti ja heitä pidetään epärehellisinä. Italian kerrotaan merkitsevän norjalaisille

samaa kuin italialaisille itselleen: hyvää ruokaa ja kyseenalaista politiikkaa. Kaikkien

informanttien mukaan italian kieleen suhtaudutaan kuitenkin hyvinkin positiivisesti.

Suomalaisten informanttien mukaan norjalaisilla on joko hyvin negatiivinen tai hyvin

positiivinen kuva Suomesta. Ne norjalaiset, jotka eivät tiedä Suomesta juuri mitään, eivät

pidä Suomesta ja ne norjalaiset, jotka tietävät Suomesta edes vähän, arvostavat Suomea.

Kaikkien informanttien mukaan suomalaisuutta edustaa Norjassa näkyvimmin Jens

Stoltenbergin suomalainen tv-hahmo Piirka, jossa yhdistyvät norjalaisten käsitykset

suomalaisista kieliä osaamattomina pikkurikollisina juoppoina. Suomen kieltä pidetään

mahdottomana ja hassunkurisena kielenä, jota kaikki norjalaiset kuitenkin hieman

osaavat. Vakiofraaseina suomalaiset saavat kuulla numeroita (yksi, kaksi, kolme)

kirosanoja tai suomalaisten julkkiksien nimiä.
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6. KIELI KANSALLISEN IDENTITEETIN PEILINÄ

Olen tutkinut Oslossa asuvien suomalaisten ja italialaisten kieltä ja suhtautumista omaan

maahan, kieleen ja kulttuuriin sekä heidän suhtautumistaan Norjaan, norjan kieleen ja

norjalaisiin. Hypoteesinani oli, että suomalaisten informanttien suomen kieltä leimaavat

norjalaiset lainat ja koodinvaihto. Oletin myös, että italialaisten kielessä ei esiinny yhtä

paljon lainoja ja koodinvaihtoa kuin suomalaisten kielessä. Toisena hypoteesinani oli se,

että suomalaiset suhtautuvat Norjaan ja norjalaisiin kaksijakoisesti. Italialaisten oletin

suhtautuvan Norjaan suomalaisia yksioikoisemmin, joko negatiivisesti tai positiivisesti.

Päähypoteesinani oletin, että murteellisuus heijastaa voimakasta kansallista identiteettiä

ja koodinvaihto integroitumista uuteen kotimaahan Norjaan.

Italialaisinformantit I1, I2 ja I3 puhuvat murteellisesti Napolin murteella. Näillä

informanteilla murteella puhuminen näyttää liittyvän tiiviisti heidän identiteettiinsä.

Kaksi informanttia, I1 ja I2, nostavat Napolin murteen jopa äidinkieleksi. Nämä

informantit ovat suhteellisen huonosti integroituneita Norjaan: kumpikaan ei puhu norjaa

kotonaan, työssään eikä asioidessa, vaan käyttää kodin ulkopuolella englantia. Murteen

käyttö heijastaa myös kansallista identiteettiä: kaikki informantit lukuunottamatta I4:ä

kertovat identiteetikseen italialaisuuden. Informantilla I5 italialaisuus ei kuitenkaan

ilmene puheen murteellisuutena. Tähän on voinut vaikuttaa se, että informantti on asunut

ulkomailla suurimman osan aikuiselämäänsä kuten I4, eikä hän näin ollen ole altistunut

omalle murteelleen samoin kuin Italiasta suoraan Norjaan muuttaneet informantit I1, I2 ja

I3. On kuitenkin otettava huomioon, että informantit I4 ja I5 ovat voineet modifioida

puhekielensä lähemmäksi standardi-italiaa, koska haastattelija on ulkomaalainen.

Informanttien I1, I2 ja I3 ei tarvinnut haastattelussa modifoida murteellista puhettaan,

koska haastattelijakin puhuu italiaa Napolin murteella.

Italialaisinformantit käyttävät vain vähän koodinvaihtoa. Tämä voi johtua siitä, että

italialaiset elävät tiiviissä yhteisössä, että italian kieli säilyy ’puhtaana’ lainoista ja

koodinvaihdoista. Koodinvaihdon vähäisyys voi tässä tutkimuksessa johtua myös siitä,

että haastattelija on ulkomaalainen, ja informantit ovat sen vuoksi modifioineet
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puhekieltään lähemmäksi standardi-italiaa. Informantit I1, I2 ja I3 eivät kuitenkaan

modifioi murteellista puhettaan haastattelijan vuoksi, koska haastattelija puhuu italiaa

samalla murteella. Fonologisia kielikontakti-ilmiöitä esiintyy vain informanteilla I1 ja I5.

He lausuvat norjalaisia sanoja italialaisen fonologian mukaan. Tämä on ymmärrettävää

informantti I1:n kohdalla, koska hän ei käytä norjaa juuri lainkaan. Vaikka I5 käyttää

norjaa työssään ja asioidessaan, hänkin lausuu norjalaisia sanoja italian fonologian

mukaan, vaikka haastattelija on juuri lausunut sanat norjalaisen fonologian mukaan.

Toistaessaan saman sanan informantti kuitenkin lausuu sanan norjalaisen fonologian

mukaan.

Prosodisia kieli-ilmiöitä esiintyy vain informantilla I5. Tämä on oletettua, sillä I5 on I3:n

ohella ainoa, joka käyttää norjan kieltä päivittäisessä elämässään. Vakiintuneita

lainasanoja esiintyy informanteilla I1, I2 ja I4. Kaikki vakiintuneet lainat ovat peräisin

englannin kielestä. Tämä on myöskin odotuksen mukaista, sillä vakiintuneita lainoja

haastatteluissa käyttäneet toimivat arkipäivässään Oslossa englannin kielellä. Kaikki

lainat lausutaan italialaisen fonologian mukaan, lukuunottamatta sanaa freelancer, jonka

I4 lausuu englannin fonologian mukaan.

Varsinaista koodinvaihtoa esiintyy kaikilla informanteilla lukuunottamatta I3:a, jonka

kielikontakti-ilmiöitä ei voida tutkia nauhoituksen epäonnistumisen vuoksi.

Koodinvaihdossa italialaiset käyttävät kulttuurisanoja, jotka liittyvät koulutukseen ja

ruokaan. Informantit vaihtavat koodia täyttääkseen uuden kulttuurisen käsitteen luoman

aukon omassa kielessään. Vain I5 vaihtaa norjaan, muut informantit vaihtavat englantiin.

Tämä on odotuksen mukaista, sillä vain informantit I3 ja I5 osaavat ja myös käyttävät

norjaa työssään ja asioidessaan, I3 myös kotonaan.

Italialaisten informanttien koodinvaihdot toimivat Myers-Scottonin MLF-mallin

mukaisesti. Lauseidenväliset koodinvaihdot toimivat itsenäisinä EL-saarekkeina, jotka

toimivat L2- eli matriisikieleen upotetun kielen morfologisten, syntaktisten ja

fonologisten sääntöjen mukaan. Lauseensisäiset vaihdot toimivat italialaisilla ML- ja EL

-saarekkeina, jotka toimivat matriisikielen syntaktisten, morfologisten ja fonologisten
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sääntöjen mukaan. Kuitenkin yli puolet, 3/5, lauseensisäistä vaihdoista lausutaan

upotetun eli EL-kielen mukaisesti.

Koodinvaihdossa heijastuu italialaisten halu tai sen puute sopeutua Norjaan ja myös

aktuaalinen integroituminen. Informantit I2, I3, I4 ja I5 kertovat jo jollakin tavalla

sopeutuneensa Norjaan. Myös I1 kertoo aluksi yrittäneensä sopeutua. Informantti I4

painottaa olevansa sopeutunut Osloon, mutta kertoo kulttuurisen sopeutumisen Norjaan

olevan mahdotonta. Sopeutuminen näkyy myös ruokakulttuurissa ja tervehtimisessä.

Informantti I5 on alkanut käyttää norjalaista matpakkea ja informantti I3:n mielestä

norjalaiset tervehtivät samalla tavalla kuin italialaiset, vaikka muiden informanttien

mielestä norjalaisten tervehtimistavat ovat joko kylmiä tai kokonaan poissaolevia. Myös

se, mitä norjalaiset informanttien mukaan ajattelevat Italiasta ja italialaisista heijastelee

informanttien omia tuntemuksia. Vähiten Norjaan integroituneiden informanttien I1 ja I4

mukaan italialaiset ovat epärehellisiä ja kuuluvat mafiaan. Norjaan paremmin

integroituneiden informanttien I2, I3 ja I5 mukaan norjalaiset suhtautuvat Italiaan ja

italialaisiin myönteisesti.

Suomalaisista vain kaksi kymmenestä, F2 ja F5, puhuu murteella. Tähän voi vaikuttaa se,

että nämä informantit kokevat voimakkaasti olevansa suomalaisia. Molemmilla

informanteilla on myös paljon suomalaisia ystäviä Oslossa, ja he puhuvat suomea

puhelimessa sukulaistensa kanssa. On mahdollista, että informantit puhuvat

murteellisesti, koska heillä on muita informantteja enemmän kontaktia samaa murretta

puhuviin suomalaisiin. Kuitenkin kaikki suomalaiset informantit kokevat olevansa

suomalaisia. Italialaisiin verrattuna suomalaiset puhuvat vähemmän murteella.

Suomalaiset informantit puhuvat kuitenkin enemmän puhekielisesti kuin italialaiset.

Tämä ilmenee esimerkiksi sanojen ja sijapäätteiden lyhennetyissä, puhekielisissä

muodoissa, joita informantit käyttävät haastatteluissa. Äidinkieleltään ruotsinkielisten

informanttien F1 ja F7 kieli ei ole murteellista, mutta myös heidän puheessaan esiintyy

puhekielisyyksiä.
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Suomalaisilla murteen puhuminen ei heijasta vähäistä integraatiota Norjaan. Murteella

puhuvat informantit F2 ja F5 puhuvat norjaa ja käyttävät sitä pääasiallisena kielenä

arkipäivässään Oslossa. F2 puhuu norjaa jopa ulkomaalaisten ystäviensä kanssa. Se, että

suomalaiset eivät puhu murteellisesti voi johtua siitä, että he eivät altistu omalle

murteelleen samalla tavalla kuin yhteisöllisemmin elävät italialaiset. Suomalaisilla murre

ei samalla tavalla heijasta kansallista identiteettiä, vaan se kertonee pikemminkin

paikallisidentiteetistä. Kaikilla paitsi informantti F1:llä on suomalaisia ystäviä, joiden

kanssa he puhuvat suomea. Suomalaisilla näyttää kuitenkin olevan taipumusta käyttää

suomea sitä vähemmän arkipäivässään, mitä kauemmin he ovat asuneet Norjassa.

Suomalaisilla esiintyy enemmän fonologisia kielikontakti-ilmiöitä kuin italialaisilla.

Italialaisilla niitä esiintyy vain kahdella informantilla, suomalaisilla niitä esiintyy kaikilla

lukuunottamatta informanttia F9:ä sekä informantteja F5 ja F10, joiden haastattelujen

nauhoitus epäonnistui. Informantit lausuvat norjalaiset sanat norjalaisen fonologian ja

taivuttavat ne suomalaisen morfologian mukaisesti. Poikkeuksena on sana Oslo, jonka

informantit lausuvat suomalaisen fonologian mukaan. Suurin osa nimistä on

norjankielisiä, mutta aineistossa esiintyy myös kaksi englannin- ja yksi ruotsinkielinen

nimi. Pisimmän aikaa Norjassa asuneiden informanttien F3 (6,3 vuotta) ja F4 (7,3 vuotta)

ilmiöt muodostavat yli puolet, 23/41, kaikista fonologisista ilmiöistä. Muilla

informanteilla niitä esiintyy yksi–viisi.

Prosodisia ilmiöitä esiintyy italialaisilla enemmän kuin suomalaisilla. Italialaisilla niitä

ilmenee kuitenkin vain pisimpään Norjassa asuneella informantilla F5. Suomalaisilla

prosodisia ilmiöitä esiintyy kaikilla paitsi informanteilla F6 ja F9 sekä informanteilla F5

ja F10. Toisin kuin italialaisella I5:llä, jonka ilmiöistä suurin osa on sananvenytyksiä,

suomalaisten prosodiset ilmiöt ovat neljää tapausta lukuunottamatta nousevia

intonaatioita. F7:n ilmiöt muodostavat yli kolmanneksen, 13/35, prosodisista ilmiöistä.

F7:llä suureen prosodisten kielikontakti-ilmiöiden esiintymisen määrään vaikuttavat

hänen äidinkielensä norja ja ruotsi sekä vähäinen suomen kielen käyttö Oslossa.

Suomalaisilla sananvenytystä esiintyy vain informanteilla F3 ja F4. Vähäinen suomen

kielen käyttö ja hallitseva norjan kielen käyttöa arkipäivässä lienevät vaikuttaneet F3:n ja
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F4:n norjan kielen prosodian esiintymiseen suomen kielessä. Nousevaa intonaatiota

esiintyy suomenkielisillä informanteilla erityisesti silloin, kun he siteeraavat

norjankielistä keskustelua. Vain informantti F7:llä nousevaa intonaatiota esiintyy

huomattavasti hänen omassa puheessaan.

Vakiintuneita lainoja esiintyy kaikilla informanteilla lukuunottamatta informantteja F6 ja

F8 sekä informantteja F5 ja F10, joiden haastattelujen nauhoitus epäonnistui. Vain 3/16

vakiintuneista lainoista ovat sellaisia, joita yksikieliset suomalaiset Suomessa eivät

käyttäisi. Suomalaisten aineistossa käyttämät lainat ovat vakiintuneet suomen kieleen

englannista, ruotsista sekä ranskasta ja sanat lausutaan suomalaisen fonologian mukaan.

Käännöslainoja käyttävät informantit  F1, F3, F4, F6 ja F7.  Käännöslainoista verbit

muodostavat kolmasosan, 13/39. Toisen kolmasosan, 14/39, muodostavat norjan kielestä

väärin suomeksi käännetyt sijamuodot.

Äidinkieleltään ruotsinkielisten informanttien F1:n ja F7:n käännöslainat muodostavat

noin puolet, 17/39, käännöslainoista. On ymmärrettävää, että heillä käännöslainoja

esiintyy enemmän kuin äidinkieleltään suomenkielisillä. On todennäköistä, että heidän

suomen kielessään on esiintynyt käännöslainoja jo heidän asuessa Suomessa. Koska

ruotsi ja norja ovat kielinä läheisiä, ei ole mahdollista selvittää, esiintyvätkö

informanttien käännöslainat ruotsin vai norjan kielen vaikutuksesta. Informantti F7:llä

käännöslainat voivat johtua molemmista, sillä hän on äidinkieleltään sekä ruotsin- että

norjankielinen. Käännöslainoja esiintyy kuitenkin eniten informantilla F4, 16/39. Tämä

voi johtua siitä, että informantti käyttää Oslossa lähes pelkästään norjaa ja myös

identifioituu norjalaiseksi.

Lainasanoja esiintyy kaikilla informanteilla lukuunottamatta informantti F9:ä ja

informantteja F5 ja F10, joiden nauhoitus epäonnistui. Ruokasanat muodostavat noin

kaksi kolmasosaa, 27/36, lainoista. Osalle näistä sanoista on olemassa suomalainen

vastine, mutta sanojen merkitykset poikkeavat hieman toisistaan. Tiedän itse Oslossa

asuneena suomalaisena, että lainasanoja on paljon enemmän kuin tässä tutkimuksessa
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tulee ilmi. Tällaisia lainasanoja voidaan tutkia paremmin erityisesti koodinvaihtoon

keskittyvässä tutkimuksessa nauhoittamalla luonnollista puhetta.

Suomalaisilla koodinvaihtoa esiintyy huomattavasti enemmän kuin italialaisilla.

Koodinvaihtoa esiintyy kaikilla informanteilla lukuunottamatta F9:ä. Informanttien F5 ja

F10 koodinvaihtoa ei voida nauhoituksen epäonnistumisen vuoksi käsitellä tässä

tutkimuksessa. Täginvaihtoa esiintyy vain informantilla F4. Täginvaihto on vähiten

kielitaitoa vaativa koodinvaihdon muoto ja kaikki suomalaiset informantit puhuvat sekä

suomea ja norjaa. F4:n tägi on englanninkielinen ja koska haastattelutilanteessa ei

käytetty lainkaan englantia, tägi saattaa olla suomen kieleen sisältyvä laina. Tätä ei

kuitenkaan voida tämän tutkimuksen puitteissa selvittää. Tägi muodostaa EL-saarekkeen

ja toimii englannin morfologian, syntaksin ja fonologian säännöin.

Lauseensisäinen koodinvaihto muodostaa 80 %, 57/72,  kaikesta tutkimuksen aineistossa

esiintyvästä koodinvaihdosta. Tämä vastaa myös Kovácsin (2001) löydöksiä

suomalaisten ja unkarilaisten koodinvaihdosta. Kovácsin tutkimuksessa suomalaisilla

lauseensisäinen koodinvaihto muodostaa 74,1 % ja unkarilaisilla 80,3 % kaikesta

koodinvaihdosta. Lauseensisäistä koodinvaihtoa esiintyy kaikilla informanteilla

lukuunottamatta informanttia F9 sekä informantteja F5 ja F10, joiden haastatteluiden

nauhoitus epäonnistui. Syyt, miksi F9 ei vaihtele koodia lainkaan ovat monisyiset. F9:n

ystäväpiiri on pääosin suomalainen ja hän käyttää kotonaan suurimmaksi osaksi vain

englantia. Hän käyttää englantia norjan ohella myös koulussa. Informantti näyttää

käyttävän vähemmän norjaa arkipäivässään kuin muut informantit ja tämä on voinut

johtaa hänen vaihtelemattomuuteensa. Syynä voi kuitenkin olla Poplackin (1980)

oletuksen mukaan myös se, että koodinvaihto on varattu sisäryhmän jäsenille. F9 ja

haastattelija eivät tunteneet toisiaan entuudestaan eli myös tämä on voinut vaikuttaa

siihen, että F9 ei käytä koodinvaihtoa.

Suurin osa, 64/57, lauseensisäisestä koodinvaihdosta on vaihtoa suomesta norjaan. Loput

ovat vaihtoja englantiin. F3:n ja F4:n koodinvaihtelut muodostavat lauseensisäisistä

koodinvaihdoista yli kaksi kolmasosaa, 39/57. Tähän on vaikuttanut todennäköisesti se,



101

että nämä informantit ovat asuneet pisimpään Norjassa ja käyttävät norjaa hyvin paljon

arkielämässään. F4:llä runsas koodinkäyttö kertoo myös identoitumisesta norjalaiseksi,

jota ilmaistakseen hän käyttää koodinvaihtoa. Informantteja F3 ja F4 haastateltiin

yhdessä ja vapaamuotoisempi keskustelutilanne näyttääkin edistäneen koodinvaihtelua

enemmän kuin muiden informanttien virallisemmat haastattelut.

Vaihdelluista sanoista suurin ryhmä, 13/57, liittyy opiskeluun, työntekoon ja elämiseen

Norjassa. Lähes yhtä usein, 12/57, informantit puhuvat ruuasta. Useimmilla sanoilla on

käypä suomalainen vastine, mutta informantit käyttävät tietoisesti norjalaisia sanoja.

Tämä voi johtua siitä, että sana on helpommin saatavilla mentaalisesta leksikosta.

Norjalaisen sanan käyttö voi myös johtua siitä, että suomalaisella sanalla ei ole

samanlaisia mielleyhtymiä ja erityismerkityksiä kuin norjan kielen vastaavalla sanalla.

Esimerkiksi norjan sanalla bolle ymmärretään norjalainen, todennäköisesti teollisesti

valmistettu vehnäpulla, kun suomalaisella vastineella pulla ymmärretään kotona

valmistettu raesokerilla päällystetty pulla.

Lauseensisäiset koodinvaihdot sisältyvät ML + EL -konstituentteihin, joihin L2-kielen

sisältösanoja upotetaan. Vaihdetut sanat taivutetaan MLF-mallin mukaisesti

matriisikielen morfologisten sekä syntaktisten sääntöjen mukaisesti. Sanat säilyttävät

kuitenkin yleensä alkuperäiskielen mukaisen fonologisen asunsa. Poikkeuksena esiintyy

F4:n vaihto, jossa matriisikieleen upotettu elementti noudattaa L2-kielen morfologisia

sääntöjä. Vaihto esiintyy nominatiivimuodossa kuten L2-kieli vaatii, eikä matriisikielen

sääntöjen vaatimassa genetiivimuodossa (ks. esimerkki 32, s.51).

Lauseidenvälistä koodinvaihtoa esiintyy vain Norjassa pisimpään asuneilla informanteilla

F3, F4 ja äidinkieleltään ruotsin- ja norjankielisellä F7:llä yhteensä 14. Näistä kaksi on

ruotsiin, neljä englantiin ja kahdeksan norjaan.  F4:llä esiintyy eniten englanninkielisiä

vaihtoja, ja on mahdollista, että nämä vaihdot, kuten aiemmin mainittu täginvaihtokin,

ovat informantin suomen kieleen kuuluvia englannin lainoja. Tätä ei kuitenkaan ollut

mahdollista tutkia tarkemmin tässä tutkimuksessa.
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Lauseidenväliset vaihdot toimivat EL-saarekkeina matriisikielessä. Ne sisältävät sanoja

pelkästään L2-kielestä ja noudattavat L2-kielen morfologisia, syntaktisia ja fonologisia

sääntöjä. Poikkeuksena on F3:n lausuma, jossa hän siteeraa norjalaisen englanninkielistä

lausumaa norjalaisen fonologian mukaan. Viidessä tapauksessa vaihtoa edeltää sana että,

joka edeltää lausetta Yhdessä vaihdossa koodinvaihtoa edeltää sana sen, jolla viittaus

tehdään määräiseksi (määräisyys ks. Vilkuna 1992). Lanen (2005) mukaan tällaisia

flägejä (code flag) esiintyy kuitenkin myös yksikielisten puheessa määrittämässä

määräisyyttä, joten niiden funktio koodinvaihdon määrittäjinä on epävarmaa.

Italialaiset käyttävät suomalaisia enemmän murretta. Heillä murteella puhuminen

heijastaa selkeästi voimakasta kansallista identiteettiä. Ulkomailla kauan asuneilla

standardi-italiaa puhuvilla informanteilla I4 ja I5 italialaisuus ilmenee italialaisen

kulttuurin korkeana arvostuksena. Suomalaisista informanteista vain kaksi käyttää

murretta. Murteen käyttö ei heillä heijasta kansallista identiteeettiä, vaan se kertoo

pikemminkin paikallisidentiteetistä ja säännöllisistä yhteyksistä omaa murretta puhuviin

suomalaisiin. Suomalaisten kansallinen identiteetti heijastuu pikemminkin suomalaisen

ruuan ja suomalaisina koettujen luonteenpiirteiden kautta.

Sekä suomalaisilla että italialaisilla Norjassa asuttu aika heijastuu koodinvaihtojen

määrään tilastollisesti merkitsevästi; mitä kauemmin informantit ovat asuneet Norjassa,

sitä enemmän he käyttävät koodinvaihtoa (ks. taulukot 6 ja 7, liite 4). Suomalaisilla

esiintyy kuitenkin määrällisesti enemmän koodinvaihtoa. Tähän on voinut vaikuttaa se,

että italialaiset ovat modifioineet kielensä lähemmäksi standardi-italiaa ulkomaisen

haastattelijan vuoksi. Aineiston pohjalta näyttäisi kuitenkin siltä, että italialaisten

kansallinen identiteetti säilyy voimakkaampana kuin suomalaisten. Tämä heijastuu myös

siinä, että kaksi suomalaista informanttia identifioituu norjalaiseksi. Suomalaisilla näyttää

olevan taipumusta käyttää yhä vähemmän suomea arkipäivässä, mitä kauemmin he ovat

asuneet Oslossa ja mitä enemmän he ovat integroituneet Norjaan. Suomalaisilla näyttää

olevan myös enemmän halua ja mahdollisuuksia sopeutua ja integroitua Norjaan kuin

italialaisilla. Italialaiset säilyttävät italialaiselle kulttuurille ominaisen italialaisyhteisön,

ja puhuvat paljon italiaa, vaikka he olisivatkin muutoin hyvin integroituneet Norjaan.
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7. LOPUKSI

Pro gradu -tutkimukseni jakautuu kahteen osaan: lingvistiseen ja sosiologiseen.

Lingvistisessä osassa selvitän oslonsuomalaisten ja oslonitalialaisten puheen

murteellisuutta ja puheessa ilmeneviä kielikontakti-ilmiöitä. Kielikontakti-ilmiöiksi olen

laskenut norjan kielen vaikutuksesta informanttien omassa kielessä esiintyneet

fonologiset ja prosodiset ilmiöt, vakiintuneet lainat, käännöslainat ja lainat sekä

koodinvaihdot. Koodinvaihdot olen jakanut täginvaihtoihin, lauseensisäisiin ja

lauseidenvälisiin koodinvaihtoihin.

Tutkimukseni kaksi osaa olen yhdistänyt lähestymällä niitä kansallisen identiteetin

näkökulmasta. Tutkin heijastaako murre informanttien kansallista identiteettiä ja

koodinvaihto integraatiota Norjaan. Italialaisilla murre heijastaa kansallista identiteettiä,

suomalaisilla vain paikallista identiteettiä. Italialaisilla ilmenee hyvin vähän

kielikontakti-ilmiöitä ja tämä kertoo italialaisten vahvasta yhteisöllisyydestä.

Suomalaisilla koodinvaihtoa ilmenee suhteellisen paljon ja se heijastaa suurta

integraatiota Norjaan. Sekä italialaisilla että suomalaisilla Norjassa asuttu aika vaikuttaa

koodinvaihtojen määrään; mitä kauemmin informantit ovat asuneet Norjassa, sitä

enemmän heillä esiintyy koodinvaihtoja.

Tätä pro gradu -tutkielmaa olisi mielenkiintoista syventää keskittymällä pelkästään joko

koodinvaihtoon tai maahanmuuton sosiologiaan. Koodinvaihdon tutkiminen näinkin

rajoitetun tutkimuksen puitteissa ei välttämättä kerro kaikkia koodinvaihdon esiintymiä

oslonsuomalaisten puheessa. Tässä tutkimuksessa suoritetut haastattelut eivät myöskään

ole paras tapa selvittää kielessä esiintyvää koodinvaihtoa. Koodinvaihtoa olisi

tuloksellisempaa tutkia nauhoittamalla vapaata keskustelua. Olisi myös mielenkiintoista

selvittää laajemmin oslonsuomalaisten kansallista identiteettiä tutkimalla heidän suomen

kielessään esiintyvää koodinvaihtoa norjaan ja norjan kielessään esiintyvää

koodinvaihtoa suomeen. Tällä tavalla olisi mahdollista hahmottaa kuva

oslonsuomalaisten kansallisen identiteetin, niin suomalaisen kuin norjalaisenkin, heidän

käyttämän kielensä kautta.
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