
2a. Suomen kielen tila huolettaa – ja ei huoleta. 

VÄITE: Olen huolestunut suomen 
kielen muuttumisesta.  

Myönteiset ja kielteiset vastaukset jakautuivat 
lähes tasan. Vastaajaryhmien kesken oli 
kuitenkin eroja. Huoli näyttää kasvavan 
tasaisesti iän myötä. Naiset (54 %) kantoivat 
huolta enemmän kuin miehet (40 %). 
Yliopistotutkinnon suorittaneet olivat 
vähemmän huolestuneita (45 %) kuin 
ammattikoulun käyneet (65 %). – Vastaajien 
kommentteja: 

 
• Kieli muuttuu tarpeen mukaan. Erilaisia 

tarkoituksia varten on erilaisia kieliasuja. 
Jälleen kerran: tyylin muutos ei huoleta, 
asenteen muutos huolettaa. Kuitenkin suurin 
osa nähdäkseni suhtautuu suomeen 
asiallisuudella. 

 
• Huolimaton kielenkäyttö johtaa virallisissa 

yhteyksissä usein väärinymmärryksiin tai 
ainakin vaikeuttaa ymmärtämistä. 
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2b. Moni pitää median huonoja malleja ja englannin ylivaltaa suomen kielen uhkana. 

KYSYMYS: Mistä syystä olet huolissasi suomen kielen 
tilasta? Voit valita useita. 

Huoleen oli monia syitä, mutta mikään ei 
noussut selvästi ykköseksi. Miehet ja nuoret 
olivat huolestuneempia verkkokirjoittelun 
vaikutuksesta kuin naiset ja vanhemmat 
vastaajat. Yliopistotutkinnon suorittaneet 
kantoivat enemmän huolta englannin 
vaikutuksesta kuin esim. peruskoulun 
suorittaneet.  – Vastaajien kommentteja: 

• Televisiotekstityksen laadun lasku 
huolestuttaa myös. Ruututekstitystä 
luetaan enemmän kuin mitään muuta 
tekstiä, sillä on myös vaikutusta 
kielitajuun ja kielenkäyttöön. 

 

• Sosiaalisessa mediassa suorastaan 
raiskataan suomen kieltä. 

 

• Miksi englantia pitää tunkea joka 
paikkaan. Kaupan ovessa lukee open 
(tarkoittaako se, että kauppa on 
opettajan!!!) 

 

• Monilla tuntuu olevan liian 
välinpitämätön asenne 
oikeinkirjoitukseen. Kieli rapautuu 
tämän vuoksi ja monissa virallisissakin 
teksteissä esiintyy huomattavia 
virheitä. 
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Muu syy

Monien työ- tai opiskelukieli on englanti, ja
suomea käytetään vain vapaa-ajalla.

Äidinkielen opetuksessa ei käytetä riittävästi
aikaa sopivan kielenkäytön harjoitteluun.

Verkossa ilmestyvät lehdet tarjoavat huonoja
esimerkkejä.

Englannin sanojen suuri määrä suomessa
vaikuttaa haitallisesti.

Kotona ei kiinnitetä riittävästi huomiota
lasten kielenkäyttöön.

Painetut lehdet tarjoavat huonoja
esimerkkejä.

Radio- ja tv-ohjelmat tarjoavat huonoja
esimerkkejä.

Yksityishenkilöiden verkkokirjoittelulla on
kielteistä vaikutusta asiatekstien kieliasuun.

Ihmiset lukevat suomeksi nykyään vähemmän
kuin ennen.

Englannin oikeinkirjoitus (esimerkiksi
yhdyssanat) vaikuttaa suomeen haitallisesti.

Ihmiset kirjoittavat suomeksi nykyään
vähemmän kuin ennen.



2c. Muutoksen luonnollisuus on pääsyy olla kantamatta huolta suomen kielen 
tilasta. 

KYSYMYS: Mistä syystä et ole huolissasi suomen kielen 
tilasta? Voit valita useita. 

Suomen kielen monipuolista käyttöä 
pidettiin elävän kielen merkkinä. 
Vaikka lähes puolet ilmaisi, ettei ole 
huolissaan, kommenteissa 
huolenaiheita kuitenkin tuotiin esiin: 

• En ole huolissani kielen 
tilasta, mutta olen huolissani 
siitä, että kieltä käyttävät 
eivät hallitse sitä. 

 

• Joko tai -vastaus oli vaikea. 
Suomen kielen asemasta 
olen huolissani lähinnä 
tieteen englannistumisen 
vuoksi, en kansalaisten kielen 
käytön vuoksi. Kielihän 
muuttuu koko ajan. 

 

• Jos kielen ei sallita muuttua, 
se on museokieli. Kielipoliisit 
haluaisivat museoida kielen 
johonkin aikakapseliin. Elävä 
kieli muuttuu aina. 
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Muu syy

Suomen kieltä käytetään kaikilla aloilla.

Koululaisetkin lukevat ja kirjoittavat nykyään
enemmän kuin ennen (internet, tv-

tekstitykset, tekstiviestit ym.).

Äidinkielen opetus huolehtii suomen kielen
taitojen hyvästä tasosta.

Suomen kieleen tulee jatkuvasti uusia sanoja.

Ihmiset käyttävät kieltä yleensä tarkoitukseen
sopivasti (esim. lehtiuutisessa asiatyylisesti,
internetin keskustelupalstoilla rennommin).

Kielen muuttuminen ei tarkoita
huonontumista.


