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Tekstiviestejä esiintyy kaunokirjallisuudessa, oikeudenkäynnissä käsiteltäessä todistusaineis-
toa tai vaikkapa tekstiviestiromaanin muodossa. Näin ollen on tärkeää, että kääntäjät osaavat 
toimia tilanteissa, joissa tekstiviestin kääntäminen tulee ajankohtaiseksi. Kääntäjien ja 
tulkkien on lisäksi tärkeää osata kommunikoida sidosryhmien kanssa myös yhä enemmän 
yleistyvien tekstiviestien muodossa. 
 
Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään suomalaisen ja saksalaisen tekstiviestikielen 
merkittävimpiä eroja ja yhtäläisyyksiä sekä tarkastellaan tutkimuksen tuloksia käännös-
viestinnän näkökulmasta. Tulosspektriä hahmotetaan eri tekstismi-luokkien kautta, joista osa 
on Plesterin, Woodin ja Joshin (2009) luomia, osa puolestaan aineistoista itsestään esiin 
nousseita. 
 
Tutkimusaineistona on 387 suomalaista ja 387 saksalaista autenttista tekstiviestiä, jotka on 
kerätty suomalaisilta ja saksalaisilta korkeakouluopiskelijoilta survey-menetelmän avulla. 
Aineistot on koottu korpuksiksi, joista tekstismi-luokkia on kartoitettu. Analyysimenetelmiksi 
ovat valikoituneet sisällönanalyysi ja sisällön erittely, joista ensimmäinen antaa tutkielmaan 
laadullisen elementin ja jälkimmäinen kvantitatiivisen näkökulman. 
 
Tutkielmassa havaittiin useimpien tekstismi-luokkien olevan suomalaisessa aineistossa 
yleisempiä kuin saksalaisessa aineistossa, joskin poikkeuksiakin löytyy. Kummassakaan 
tekstiviestikielessä ei kuitenkaan ole selkeää säännönmukaisuutta tyylin tai tekstismien 
käytön suhteen. Tekstiviestikielen kääntämisessä on puolestaan ensisijaisesti otettava 
huomioon konteksti ja lähtötekstin funktio, minkä jälkeen vasta voidaan tehdä ratkaisu siitä, 
mitä tehdä tilanteessa, jossa tulisi kääntää tekstismi, jota ei ole yleistä käyttää kohdekielessä. 
 

Tämän tutkimuksen aineistojen valossa voidaan yleisenä ohjenuorana suositella kääntäjille 
tekstiviestikielen kääntämisessä kaunokirjallisuudessa kotouttamista, joskin konteksti ja 
skopos saattavat ohjata toisenlaisen käännösstrategian valintaan. Lakitekstien kääntämisessä 
tärkeintä on saada luotua sama oikeusvaikutus kuin lähdetekstissä. Tämän vuoksi on tärkeää, 
että kääntäjä kääntää todistusaineistoon kuuluvan tekstiviestin sisällön kohdekielelle säilyt-
täen sen tyylin muuttamatta kuitenkaan sanoman sisältöä. Tekstiviestiromaania käännetäes-
sä on puolestaan oltava tarkempi kuin kaunokirjallisessa tekstissä esiintyvän yksittäisen 
tekstiviestin kääntämisessä siinä, että kohdekielen tekstismit ovat autenttisen oloisia, sillä 
tekstiviestiromaanissa tekstismeillä on kokonaisuuden kannalta huomattavasti suurempi 
merkitys. 
 
Avainsanat: Tekstiviesti, tekstiviestikieli, tekstismit, kontrastiivinen vertailu, saksa−suomi, 
kääntäminen. 
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1 Johdanto 
 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan suomessa ja saksassa esiintyvää tekstiviestikieltä sekä kar-

toitetaan suomen ja saksan tekstiviestikielten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Tarkastelun 

perusteella luodaan suomalaisten ja saksalaisten tekstismien luokitus ja vastataan seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: (1) Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä suomalaisella ja saksalaisella tekstivies-

tikielellä on? (2) Mitä kääntäjän tulee tietää tekstiviestikielen kääntämisestä kieliparissa 

suomi−saksa?  

 

Toivon tutkielman auttavan kääntäjiä ymmärtämään paremmin tekstiviestikieltä ilmiönä, ja 

helpottavan lisäksi tekstiviestien kääntämistä. Kuten työn otsikosta huomaamme, saattaa 

tekstiviestikieli olla nopeasti katsottuna vaikeaselkoista, muttei lopulta kuitenkaan mahdo-

tonta ymmärtää. Tekstiviestejä saattaa esiintyä kaunokirjallisissa teksteissä, oikeudenkäyn-

nissä käsiteltäessä todistusaineistoa (ks. esim. Tapaus Knutby 2004) tai vaikkapa 

tekstiviestiromaanin (ks. esim. Luntiala 2007) muodossa. Kääntäjien ja tulkkien on lisäksi 

tärkeää osata kommunikoida asiakkaiden ja kollegoiden kanssa myös yhä enemmän yleis-

tyvien tekstiviestien muodossa. Uskon tutkielmani auttavan myös näiden taitojen omak-

sumisessa.  

 

Vaikka molempien kielialueiden tekstiviestikielen voi otaksua sisältävän lyhenteitä ja luovia 

ilmaisuja, lähdetään tässä tutkielmassa siitä oletuksesta, että saksalaisessa aineistossa esiin-

tyy enemmän lyhenteitä, sillä mielikuvani saksalaisten yleisestä lyhentämisinnosta on oman 

kokemukseni myötä vahva. Näin oletan, vaikka aiemmissa tutkimuksissa (ks. esim. Döring 

2002, 14) leksikaalisten lyhenteiden käyttö on saksalaisessa tekstiviestikielessä osoittautu-

nut verrattain vähäiseksi. Tutkimuksia ei ole kuitenkaan verrattu suomalaiseen tekstiviesti-

kieleen, joten suhteellista yhteyttä ei ole osoitettu. 

 

 

1.1 Tutkielman taustaa 
 

Tutkielman aihe on ajankohtainen, sillä tekstiviestikieli ja sen vaikutukset yleiseen kielen-

käyttöön ovat viime vuosikymmenenä nousseet merkittävään asemaan. Molemmat maat ovat 

olleet tekstiviestien lähettämistä mittaavissa tilastoissa aivan kärjessä, Suomi ennen 
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vuosituhannen vaihdetta, ja Saksa 2000-luvun alussa (Döring 2002, 5; Kasesniemi 2003, 159). 

Kummassakin maassa on tutkittu tekstiviestikieltä, sen ilmiöitä ja vaikutuksia viimeisten 

vuosien aikana melko runsaasti. Osassa kyseisiä tutkimuksia on viitteitä muiden maiden 

tekstiviestikielien ominaisuuksista, kuten suomalaisissa tutkimuksissa saksalaisen tekstivies-

tikielen ominaisuuksista ja toisin päin (mm. Kasesniemi 2003; Androutsopoulos & Schmidt 

2004; Kulick 2006). Kontrastiivinen osuus vain puuttuu kustakin tutkimuksesta.  

 

Vaikka onkin kyseenalaista, onko kyseisillä kielialueilla edes omia tekstiviestikieliä tai                          

-kulttuureita, pyritään tässä kartoittamaan sellaiset ominaisuudet kummankin kielialueen 

tekstiviesteissä olevasta kielestä, jotka selkeästi ovat kyseiselle kielialueille tyypillisiä. Tässä 

tutkielmassa käytetään tekstiviesteissä esiintyvästä kielestä yhdenmukaisesti nimitystä teks-

tiviestikieli ja tekstiviestikielen erikoisuuksista nimitystä tekstismi. 

 

Tutkielman tavoitteisiin päästäkseni olen kerännyt tätä tutkielmaa varten 387 suomenkielistä 

ja 387 saksankielistä tekstiviestiä suomalaisilta ja saksalaisilta korkeakouluopiskelijoilta. 

Kokosin kerätyistä tekstiviesteistä korpuksen, josta analysoin yleisimpiä tekstismi-luokkia. 

Luokituksen pohjana käytin Plesterin, Woodin ja Joshin  (2009) tekemää tekstismi-luokitusta, 

mutta aineistoista nousi esiin myös uusia tekstismi-luokkia (ks. luku 6). 

 

 

1.2 Tutkielman tarkoitus ja tieteenfilosofinen luonne 
 

Tämän tutkielman tarkoitus on olla kuvaileva eli kuvailla tekstiviestikielen piirteitä ja nostaa 

esiin merkittävimmät tekstismien muodot. Tutkimuksen tarkoitus on yhtä lailla olla kontras-

tiivinen eli vertailla suomen ja saksan tekstiviestikieltä keskenään ja nostaa esiin merkittä-

vimmät erot ja yhtäläisyydet näiden kielialueiden tekstismeissä. Tutkimuksen empiirinen 

osuus toteutetaan autenttisilla tekstiviesteillä, joita suomalaiset ja saksalaiset korkeakoulu-

opiskelijat ovat joko vastaanottaneet tai lähettäneet (ks. luku 5.4). Tutkimuksen kohde 

sijoittuu nykyaikaan, ja kohteena oleva tekstiviestikieli on luonteeltaan dynaamista eikä sitä 

siten ole mahdollista tyhjentävästi eritellä eikä määritellä. Tutkimusote on tässä tutkielmassa 

induktiivinen eli yksittäisistä havainnoista päädytään yleisiin merkityksiin, kuitenkin 

sellaisissa rajoissa, ettei tuloksia voine soveltaa huomattavasti eri-ikäisten tai täysin eri 

yhteiskunnallisen aseman omaavien tekstiviestikielten tarkasteluun.  
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Tämän tutkielman paradigmana toimii postpositivistinen tieteenfilosofia, jossa todellisuus on 

muutakin kuin nähtävissä ja kosketeltavissa olevaa. Postpositivismi laajentaa positivistista 

käsitystä ilmiöistä, joissa ajatellaan kaiken näkyvän ja konkreettisesti tavoiteltavan olevan 

totta (Metsämuuronen 2006, 85). Ne tutkimustulokset, jotka tässä saavutetaan, ovat kyllä tot-

ta. Koska ilmiöt ovat kuitenkin joskus hankalasti hahmoteltavissa, saattaa tietomme ja ym-

märryksemme ulkopuolelle jäädä jotain, mitä ei tässä ole mahdollista tavoittaa. Tämän 

tutkielman tuloksia ei siis voida pitää absoluuttisena totuutena, vaan käsitys todellisuudesta 

on tässä yhteydessä kriittisen realistinen. Postpositivistisessa filosofiassa pyritään mahdolli-

simman objektiivisten havaintojen saamiseen, mutta täydelliseen objektiivisuuteen ei 

kuitenkaan päästä (Metsämuuronen 2006, 85). Kieltä tutkittaessa ei tulkintaan vaikuta 

ainoastaan kirjoittajan intertekstuaalisuus, vaan ennen kaikkea lukijan oma kokemusmaail-

ma. Tutkielman tulokset saattavat olla totta, mutta täysin objektiivista tutkimustulosta ei 

tämän tutkielman yhteydessä suoritetun kyselyn perusteella ilmiöstä voida saada. Huomioi-

tava on myös, että tuloksia ei voida pitää absoluuttisina vastauksina tutkimusongelmiin, vaan 

enemmänkin ohjaavina vastauksina (vrt. mp.). 

 

Postpositivistinen paradigma voi sisältää niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisiakin mene-

telmiä (Luoma, Karjalainen & Reinikainen 2006, 454). Tämän tutkielman analyysi onkin 

monimenetelmällinen ja sisältää piirteitä sekä laadullisesta että määrällisestä tutkimuksesta 

(ks. luku 5). Laadullinen ja määrällinen tutkimus ovat lähestymistapoja, joita on käytännössä 

vaikea erottaa toisistaan. Tässä tutkielmassa ne nähdään toisiaan täydentävinä lähestymis-

tapoina, missä tutkimusanalyysi ja tulokset sisältävät monilla tasoilla sekä kvalitatiivisen että 

kvantitatiivisen puolen.  

 

 

1.3 Aiemmat alan tutkimukset 
 

Yksinomaan tekstiviestikieleen keskittyneitä tutkimuksia ja tutkielmia on tähän mennessä 

tehty rajallisesti (mm. Kukko 2002; Döring 2002). Sen sijaan tekstiviestejä yleisemmin 

ilmiönä on tutkittu 1990-luvun puolivälin jälkeen mittavasti, ja suurimmassa osassa näitä 

tutkimuksia on myös viitattu tekstiviesteissä käytettävään kieleen (mm. Kopomaa 2000; 

Reischl & Sundt 1999). Tekstiviestikieltä on usein käsitelty myös yhdessä tietokonevälitteisen 



4 
 

 
 

kielen kanssa (mm. Vauras 2006a; Dürscheid 2002), niiden luonteen ja ilmenemismuodon 

samankaltaisuuden vuoksi.  

 

Osa aiemmista alan tutkimuksista on tehty 2000-luvun alkupuolella. Niissä viitataan usein 

tekstiviestikielen liittyvän yksinomaan nuorisoon. Tässä pro gradu -tutkielmassa ei tehdä 

eroa aikuisten ja nuorten välillä, vaikka tutkimusaineistot onkin kerätty korkeakoulu-

opiskelijoilta1. Tämä ensinnäkin sen takia, että kymmenisen vuotta sitten tutkimuksiin 

osallistuneet nuoret ovat tällä välin aikuistuneet, mutten usko heidän tekstiviesti-

tottumustensa kuitenkaan muuttuneen radikaalisti2. Toisekseen uskon myös tekstiviestien 

käyttäjärakenteen muuttuneen ja muuttuvan koko ajan (vrt. Liikenne- ja viestintäministeriö 

2002, 5). Lisäksi tekstiviestikieli kuuluu mielestäni kaikille, huolimatta siitä, ymmärtävätkö 

kaikki sen jokaista piirrettä. 

 

Tämän tutkielman kannalta merkittävimmät tutkimukset ovat keskittyneet tekstismeihin. 

Suomessa tällä nimellä on tutkimusta tehnyt ainoastaan Linjama (2009) pro gradu                      

-tutkielmassaan, mutta monet muut ovat perehtyneet myös aiheeseen käyttäen siitä vain eri 

nimitystä, kuten yleisesti tekstiviestikielen ilmiöt. Saksalaisetkaan tutkijat eivät ole 

omaksuneet tekstismin käsitettä vaikka ovat useissa tutkimuksissaan fokusoituneet 

tekstismeihin. Englanninkieliset tutkijat ovat puolestaan omaksuneet termin hyvin, ja 

perehtyneet aiheeseen niin Amerikassa, Australiassa, Englannissa kuin Afrikan maissakin. 

Mielenkiintoinen seikka on, että nämä tutkimukset ovat suurimmaksi osaksi paneutuneet  

tekstismien vaikutukseen lasten ja nuorten kielenkäytössä (ks. esim. Wood, Jackson, Hart, 

Plester & Wilde 2011; Kemp & Bushnell 2011). Poikkeuksiakin on, sillä jotkin näistä 

tutkimuksista ovat keskittyneet myös nuorten aikuisten tai aikuisten tekstismien käyttöön 

(ks. esim. Durkin, Conti-Ramsden & Walker 2011; Rosen, Chang, Erwin, Carrier & Cheever 

2010). 

 

 

  

                                                 
1 Opiskelijoiden joukossa on eri ikäisiä (ks. luku 5.5). 
2 Vaikkakin Kasesniemi ja Rautiainen (2002, 185) toteavat tutkimuksensa perusteella saman lähettäjän muut-
taneen tekstiviestin kieliasua muutaman vuoden aikana postikorttimaisesta tyylistä kehittyneemmäksi. Uskon 
tämän kuitenkin johtuneen siitä, että heidän tutkimuksensa tapahtui tekstiviestien kehityskaaren alkuvaiheessa. 
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1.4 Tutkielman rakenne 
 

Tutkielman teoreettisessa osuudessa selvitetään luvussa kaksi, millainen tekstiviesti on vies-

tinnän välineenä, kuinka tekstiviestit ovat syntyneet, ja millaisen kommunikaation lajin ne 

muodostavat. Luvussa kolme valotetaan tekstiviestikielen määritelmää, ominaispiirteitä sekä 

tärkeimpiä käsitteitä. Suurin osa käsitteistä on sellaisia, että ne esiintyvät yksinomaan 

tekstiviestikielessä. Luvussa neljä perehdytään tekstismeihin sekä niiden muodostukseen ja 

jaotteluun. 

 

Käsillä olevan työn pääpaino on empiirisessä osuudessa. Empiirisen osion ensimmäisessä 

luvussa (5) kartoitetaan tässä käytettyjä tutkimusmenetelmiä; selvitetään, miten ja millainen 

kyselylomake tutkimusta varten on laadittu, kuinka ja mistä on aineistot kerännyt sekä esitel-

lään tutkimusaineisto ja informanttien taustatiedot. Luvussa 6 esitellään tutkimuksen tuloksia 

ja luvun lopussa (6.10) on myös yhteenveto tuloksista. Luvussa 7 päästään tarkastelemaan 

tutkimuksen tuloksia käännösviestinnän näkökulmasta, ja viimein luvussa 8 pohditaan, kuin-

ka tutkimus on sujunut ja luodaan katsaus tulevaan. 
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2 Tekstiviestit viestinnän välineenä 
 
Tekstiviesti saavutti tavalliset eurooppalaiset kuluttajat 1990-luvun puolivälissä Nokian 

matkapuhelimella. Tuolloin kukaan ei osannut arvata niiden tulossa olevaa huimaa suosiota, 

sillä elettiin siinä uskossa, että ilmiö kiinnostaisi ainoastaan teknologiaintoilijoita. Nokia toi 

vielä vuonna 1996 markkinoille puhelinmallin, jolla ei ollut mahdollista lähettää tekstivies-

tejä. GSM-operaattorit tarjosivatkin tekstiviestejä aluksi maksuttomana lisäpalveluna. 

Maksuttomuutta ei kuitenkaan jatkunut kauan: menestys huomattiin nopeasti, ja operaattorit 

alkoivat saavuttaa tekstiviestien avulla suurta voittoa. Soneralle esimerkiksi tekstiviestit ovat 

olleet tuottoisin liiketoimintamuoto. (Ks. esim. Juurus 2002, 43–45; Suomen suurlähetystö 

2008.) 

 

Tätä nykyä kynnys ottaa yhteyttä lähettämällä tekstiviesti on yleisesti matalampi kuin 

yhteydenotto soittamalla (ks. esim. Kopomaa 2000, 58). Tekstiviestin lähettäminen tuo sen 

lähettäjälle mahdollisuuden etääntyä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, mutta silti säilyttää 

kommunikointitilanteen henkilökohtaisuus (Toriseva 2005, 58). Se on myös vaihtoehto puhu-

misen pakolle yhteiskunnassa, joka on tunnettu hiljaisuuden arvostamisesta (ks. Puro 2002, 

24–25; Kasesniemi 2003, 24). Tekstiviestien lähettäminen mahdollistaa lisäksi sellaisten 

asioiden jakamisen, joita ei muutoin kehdattaisi tai uskallettaisi jakaa (ks. esim. Thurlow & 

Brown 2003, 12). 

 

Tekstiviestien ja ylipäänsä matkapuhelimien voittokulku on jatkunut jo yli 15 vuotta. 

Matkapuhelinliittymien ennustetaan vuoden 2013 alkupuolella ylittävän 100 prosenttia 

suhteessa Suomen väkilukuun (STT 2011). Tekstiviestien nousukausi on kuitenkin saapunut 

tiensä päähän, sillä vuoden 2011 jouluaattona lähetettiin useissa maissa vähemmän teksti-

viestejä kuin vuotta aiemmin (Kuittinen 2011). Tähän vaikuttaa se, että matkapuhelinominai-

suudet monipuolistuvat, samoin kuin se, että älypuhelimet tulevat mitä todennäköisimmin 

yleistymään lähivuosina. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan hieman yli puolella suoma-

laisista oli vuonna 2010 WAP-, GPRS- tai 3G-matkapuhelin eli toisin sanoen puhelin, jolla on 

mahdollista päästä Internetiin (Tilastokeskus 2011). Vastaavasti saksalaisen BITKOM3-jär-

jestön tekemän tutkimuksen mukaan joka viidennellä matkapuhelimen omistajalla on 

                                                 
3 Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. 
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Saksassa käytössään älypuhelin (BITKOM 2010). Älypuhelinten ominaisuudet, kuten 

sähköposti sekä pikaviestinohjelmat, tulevat varmasti vähentämään ihmisten halukkuutta 

lähettää maksullisia tekstiviestejä.  

 

Tällä hetkellä suomalaisista älypuhelimen käyttäjistä 26 prosenttia ei tosin käytä puhelintaan 

muuhun kuin soittamiseen ja tekstiviestien lähettämiseen (Pulliainen 2011). Tilanne muuttu-

nee tulevaisuudessa väistämättä, ja matkapuhelimella kirjoitetun sähköpostiviestin tai matka-

puhelinsovelluksen pikaviestinohjelmalla lähetetyn viestin kielen voidaan olettaa olevan 

lähellä tekstiviestikieltä. Kosketusnäyttöpuhelimilla, joita suurin osa älypuhelimista ainakin 

tällä hetkellä on, ei ole ihanteellista kirjoittaa pitkiä tekstejä, jolloin tekstiviesteistä tutut 

lyhenteet ovat pelastus myös uusissa viestintämuodoissa. Välilyöntien puuttuminen sanojen 

välistä merkkien säästämiseksi (ks. luku 6) tosin oletettavasti poistuu, sillä puhelimen ollessa 

kytkettynä kiinteään datayhteyteen häviää kirjoittamisesta ylenpalttinen säästämisen aspekti. 

 

 

2.1 Tekstiviestien synty 
 

Tekstiviestin idean synnystä on ristiriitaisia tietoja, ja ilmeisesti keksintöä ei voi laskea yhden 

ihmisen ansioksi (mm. Sokala 2009). Samaan tapaan kuin useilla uusilla keksinnöillä, myös 

tekstiviestillä saattaa olla monta toisistaan idean syntyhetkellä tietämätöntä isää. Suomessa 

on vuodesta 2002 lähtien vallinnut käsitys, että keksintö on suomalainen, kun Helsingin 

Sanomien kuukausiliitteessä julkaistiin asiasta kertova artikkeli. Sen mukaan suomalainen 

diplomi-insinööri Matti Makkonen olisi ensimmäisenä maailmassa 1980-luvun alussa pohti-

nut tekstiviestien mahdollisuutta yhdessä suomalaisten kollegoidensa kanssa ja tuonut 

palvelun lopulta myös markkinoille. Makkosen johtama Posti- ja telelaitoksen matkapuhelin-

palveluyksikkö avasi 1990-luvun alussa tekstiviestit sisältäneen GSM-palvelunsa, joka oli 

ensimmäinen laatuaan. Koska yksi laitoksen kehitysinsinöörien teeseistä oli informaation 

vapaus, ei Makkonen dokumentoinut tekstiviestien kehitystyötä saati hakenut sille patenttia. 

(Ks. Juurus 2002, 40–49.) Saksassa puolestaan ollaan yleisesti sitä mieltä, että tekstiviestin 

keksi vuonna 1985 saksalainen Deutsche Bundespostissa silloin työskennellyt Friedhelm 

Hillebrand (ks. esim. Limbrock 2011). 
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Joulukuussa 1992 lähetettiin kuitenkin yksimielisesti maailman ensimmäinen tekstiviesti. 

Tämä tapahtui Englannissa, Newburyssa, kun paikallinen insinööri Neil Papworth lähetti 

juhlissa olevalle kollegalleen ”Merry Christmas” -viestin tietokoneelta. Silloisissa matka-

puhelimissa ei vielä ollut näppäimistöä, joka olisi mahdollistanut tekstiviestien kirjoittamisen 

suoraan puhelimesta. (Stein 2007.) Syksyllä 1993 mahdollistui tekstiviestin lähettäminen 

myös matkapuhelimesta, ja suomalainen insinööriopiskelija Riku Pihkonen sai kunnian olla 

ensimmäinen matkapuhelimesta toiseen lähetettävän tekstiviestin lähettäjä (FiCom 2012). 

Seuraavana vuonna palvelua käytti vielä alle kymmenen prosenttia matkapuhelimen käyttä-

jistä. Varsinainen läpimurto tekstiviestien suosiossa tapahtui Suomessa vuoden 1997 

alkupuolella – aikana, jolloin operaattorit tarjosivat palvelua vielä ilmaiseksi. (Kopomaa 2000, 

56.)  

 

Maailmassa on tutkielman kirjoitushetkellä saatavilla olevan tiedon mukaan käytössä 

kuutisen miljardia matkapuhelinta (Whitney 2012). Tämä luku on arvioiden mukaan puoli-

toistakertainen verrattuna henkilökohtaisiin tietokoneisiin. (The Economist 2011.) Etenkin 

Intiassa ja Latinalaisessa Amerikassa on ihmisiä, jotka omistavat matkapuhelimen, mutteivät 

tietokonetta (Salonen 2011). Teini-ikäiset amerikkalaiset puolestaan lähettävät lähes viisi 

kertaa mieluummin tekstiviestejä kuin sähköpostia (Lenhart 2010).  

 

Suomessa lähetettiin vuonna 2009 hieman yli 500 tekstiviestiä matkapuhelinliittymää 

kohden. Määrä on hivenen noussut pitkin 2000-lukua. (Viestintävirasto 2010.) Hypoteettisena 

keskiarvona jokainen suomalainen siis lähetti kyseisenä vuonna joka viikko lähes kymmenen 

tekstiviestiä. Saksassa lähetettiin samana vuonna hieman yli 300 viestiä matkapuhelinliitty-

mää kohden, joten saksalaisista kukin lähetti keskimäärin kuusi viestiä joka viikko. Saksassa 

luku on ollut koko 2000-luvun selkeässä nousussa. (Melzer 2010.) Tässä yhteydessä on koros-

tettava, että luvut ovat hypoteettisia, sillä tilastot rekisteröivät luultavasti myös sisältö-

palveluiden viestit. Lisäksi täytyy muistaa, että kaikki kansalaiset eivät omista matka-

puhelinta, ja osa ihmisistä omistaa useamman kuin yhden matkapuhelimen. Kaikki matka-

puhelimen omistajat eivät myöskään käytä tekstiviestinlähetystoimintoa (BITKOM 2010). 

 

Tekstiviestikulttuuri jakautuu kahteen osaan: yksityisviesteihin ja tekstiviestipohjaisiin sisäl-

ltöpalveluihin. Yksityisviestintää on yksityishenkilön kirjoittama tekstiviesti toiselle yksityis-

henkilölle, jolloin tekstiviestiliikenne tapahtuu kahden matkapuhelimen välillä tai joissain 
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tapauksissa tietokoneelta matkapuhelimeen. Tekstiviestipohjaiset sisältöpalvelut puolestaan 

ovat matkapuhelimen ja sisältöpalvelun välistä tekstiviestiliikennettä. Niihin lukeutuvat 

esimerkiksi säätiedot, soittoäänet ja matkapuhelinlaskun saldoilmoitus. (Kasesniemi & 

Rautiainen 2001, 137.) Sisältöpalvelut lienevät tällä hetkellä kuitenkin vähenemään päin, sillä 

uudemmilla matkapuhelimilla on pääsy Internetiin vaivatonta, ja sisältöpalveluiden tuottama 

informaatio on sieltä helposti saatavilla – veloituksetta. Tässä tutkielmassa keskitytään aino-

astaan yksityisviesteihin. 

 

 

2.2 Tekstiviestikommunikaatio tiedonvälityksen lajina 
 

Tekstiviestit ovat omanlaisensa viestinnän väline. Niitä ei voi suoranaisesti verrata mihinkään 

muuhun viestinnän välineeseen, mutta yhtäläisyyksiä on mahdollista löytää tekstiviestien ja 

muiden viestintävälineiden välillä. Mirjami Kukko tyrmää pro gradu -tutkielmassaan teksti-

viestien vertaamisen verkossa keskusteluun sillä perusteella, että tekstiviestin käyttäjä ei 

välttämättä lue saamaansa viestiä heti sen saavuttua tai vastaa saamaansa viestiin välit-

tömästi (Kukko 2002). Omakohtaiset kokemukseni kuitenkin osoittavat, että verkossakaan 

keskusteltaessa ei viesteihin aina vastata saman tien. Myös eräät muut asiaan perehtyneet (ks. 

esim. Kasesniemi & Rautiainen 2002, 187; Vauras 2006a, 42) ovat sitä mieltä, että toisinaan 

tekstiviesteihin vastataan välittömästi, jolloin viestien vastausvälit lyhenevät ja tekstiviestien 

kieli alkaa muistuttaa verkkokeskusteluviestien kieltä. Pohjimmiltaan tekstiviesti on kuiten-

kin sähköpostin tapaan epäsynkroninen teksti, joka tosin on sähköpostia lähempänä puhuttua 

kieltä (Dürscheid 2002, 2; Schlobinski 2006, 35). Tekstiviestien lähettäminen ja vastaan-

ottaminen eivät toisin sanoen aina ole samanaikaista, synkronoitua toimintaa tilanteissa, 

joissa vastaanottaja ei lue saapunutta viestiä välittömästi tai vastaa saamaansa viestiin heti. 

Sitä voisi ennemminkin kutsua eräänlaiseksi sähköiseksi ilmoitustauluksi, josta vastaanottaja 

käy lukemassa lähettäjän kiinnittämät tärkeät tiedotteet silloin, kun hänelle itselleen sopii. 

(Vrt. Kopomaa 2000, 57.) 

 

Tekstiviestikeskustelua – kuten kaikkea vuorovaikutusta – koskevat keskustelun kirjoittamat-

tomat säännöt. Ne eivät ole yhtä muodollisia kuin esimerkiksi kielioppisäännöt, vaan hieno-

varaisia, kulttuuriin pohjautuvia periaatteita. Tekstiviesteissä nämä säännöt tai normit 
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esiintyvät toistuvasti. Kukko (2003, 11) erittelee säännöistä neljä: vastaamisen välttämättö-

myys, kuulumisten tiedustelu, selitysten tarjoaminen ja hymiöiden käyttö.  

 

Vastaamisen välttämättömyys ilmenee Kukon (2003, 11) mukaan tilanteissa, joissa viesteissä 

esiintyy vastaamista vaativia aineksia, kuten kysymyksiä. Vastaamatta jättäminen vaatii 

selitystä, kun viesti sisältää kysymyksen, kutsun tai asettaa vastaanottajalle muutoin toiveita 

tai vaatimuksia. Ilmoitukset, muistutukset tai toivomukset eivät sen sijaan välttämättä vaadi 

vastausta. Tekstiviesteistä jää nimittäin usein pois kaikki, mikä ei ole välttämätöntä. Niinpä 

ilmoitusluontoisen asian sisältävän viestin lähettäjä ei automaattisesti odota vastausviestiä, 

jossa lukisi vaikkapa ainoastaan OK. Tekstiviestin lähettäjä voi yrittää viestittää vastaan-

ottajalle olevansa haluton jatkamaan keskustelua kirjoittamalla viestiin esimerkiksi 

hyvästelyn, toivotuksen, terveiset tai nähdään- tai soitellaan-tyyppisen fraasin. Vaikka teksti-

viestin ensisijainen tehtävä vaikuttaisikin olevan varsinaisen informaation välittäminen, on 

Kukon (mts., 12) mukaan yleistä, että etenkin naiset ujuttavat viestiin myös joko omista 

kuulumisista kertovan ilmaisun tai vastaanottajan kuulumisia kyselevän tai kommentoivan 

puheenparren. Tämän ilmiön funktio on toimia eräänlaisena tekstiviestien small talkina. 

Mikäli tekstiviesti liittyy esimerkiksi puheluun tai tapaamiseen, ei kuulumisia viestissä 

useinkaan kysytä, vaan small talk käydään jossain muualla, kuten puhelinkeskustelussa tai 

kasvokkain. Yksi syvimmälle iskostuneita vuorovaikutuksen periaatteita on selityksen 

antaminen. Tekstiviestikeskustelussa selitetään kieltäytymisen lisäksi myös esimerkiksi 

pyyntöä. (Mp.) 

 

Viimeisellä säännöllä eli hymiöiden käytöllä näyttäisi Kukon (2003, 13) mukaan olevan 

tietynlainen esiintymislogiikka. Hymiöitä sijoitetaan arkaluonteisten tai epäkohteliaiden 

lausumien yhteyteen, jolloin niiden tulkintaa suunnataan kohti huumoria. Hymiön tehtävä 

vastaakin tässä usein naurun tehtävää, millä voidaan keskustelussa ratkaista ongelmallisia tai 

arkaluonteisia asioita. Hymiö voi toiselta tehtävältään vastata myös solidaarisuutta eli 

kohteliasta hymyä, joka ei ole tekemisissä huumorin kanssa. Hymiön käyttö voi muuttaa 

viestin sisällön merkitystä: sillä voidaan estää väärinkäsityksiä ja turhia loukkaantumisia. 

(Mp.) Myös asteriskin käytöllä voidaan ilmaista solidaarisuutta, samoin kuin muutakin 

toimintaa (ks. luku 3.2). Tämän tutkielman aineistojen hymiöitä ja asteriskejä tarkastellaan 

luvussa 6.1. 
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3 Tekstiviestikielestä yleisesti 
 
Tekstiviesteissä käytetään omaperäistä kieltä, joka eroaa suuresti sekä puhutusta että 

kirjoitetusta kielestä. Tekstiviesteissä käytettävä kieli on luonteeltaan kuitenkin lähempänä 

puhetta kuin varsinaista kirjoitettua tekstiä (Kukko 2003, 11). Toisaalta puheviestintä-

tilanteille on ominaista vuorovaikutteisuus, kasvokkaisuus, spontaanius, arkipäiväisyys ja 

kielen toiminnallinen luonne, kun taas tilanteille, joissa viesti tuotetaan kirjallisesti, on tyypil-

listä monologisuus, ei-kasvokkaisuus, suunnitelmallisuus, virallisuus ja kielen reflektoiva 

luonne (Luukka 2000, 25). Myös Tiittulan (1992, 38–40) määritelmän mukaan puhutun kielen 

ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa interaktiivisuus ja dialogisuus, kun kirjoitetulle 

kielelle ominaisia piirteitä ovat eksplisiittisyys ja suhteellisen voimakas autonomisuus. Teksti-

viestit välitetään graafisten merkkien avulla ja vastaanotetaan yleensä visuaalisesti. Dialogi-

suus ja joskus interaktiivisuuskin ovat tekstiviestinnässä merkittävässä asemassa, kun taas 

eksplisiittisyys ja autonomisuus ovat vähemmän tärkeitä. (Engblom 2008, 24.)  

 

Myös saksalaisissa tutkimuksissa (mm. Androutsopoulos & Schmidt 2004, 52) on kallistuttu 

pitämään tekstiviestien luonnetta enemmän puheenomaisena, mutta huomioitu niiden 

sisältävän myös kirjoitetulle viestinnälle tyypillisiä piirteitä. Tiivistettynä tekstiviestikieli 

voidaan siis nähdä sekoituksena sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä. On silti pidettävä mie-

lessä, että puhuttu ja kirjoitettu kieli eivät varsinaisesti ole erillisiä kielimuotoja, sillä kaikki 

tekstin tuottajat ja vastaanottajat ovat yhtälailla kirjoittajia ja lukijoita kuin puhujia ja kuunte-

lijoita. Täten puhuttua ja kirjoitettua kieltä on käsiteltävä yhden ja saman kielimuodon ilmen-

tymänä, vaikkakin ne eroavat toisistaan keinojen suhteen. (Leiwo, Luukka & Nikula 1992, 84.) 

 

Tekstiviestikieli on usein niin sanottua uuskieltä, jossa sopivin ilmaisu valitaan mistä tahansa 

käyttäjän hallitsemasta kielijärjestelmästä. Siinä sekoittuvat viestin lähettäjän äidinkielen ja 

vieraiden kielten sanat sekä ilmaukset. Tekstiviesti voi silloin näyttää esimerkiksi tältä: 

”KIRSI! Do we start textailu? Anna.”4. Vieraskielinen ilmaisu otetaan tekstiin usein sanan 

lyhyyden vuoksi tai vaihtoehtoisesti tunneilmaisua helpottamaan. (Kasesniemi & Rautiainen 

2001, 180.) Teini-ikäiset nimittäin kokevat voimakkaiden tunteiden ilmaisemisen helpom-

maksi vieraalla kielellä, minkä vuoksi hellittelyosoitukset ja rakkaudenjulistukset välitetään 

usein englanniksi (Kasesniemi & Rautiainen 2002, 184). 
                                                 
4 Tekstiviestiesimerkki Kasesniemen ja Rautiaisen (2002, 180) aineistosta. 
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Tekstiviesteissä käytetyn kielen omaleimaisuuteen vaikuttavat monet seikat, mutta merkit-

tävimmät ovat matkapuhelimen näppäimistön käyttömukavuus, viestin lähettämistilanteen 

olosuhteet sekä se, että jokainen 160 merkin jaksokokonaisuus maksaa saman verran, riippu-

matta siitä onko viestissä merkkejä kaksi vai 159. Näin ollen tekstiviestittelyssä ei ole ensi-

sijaisesti kyse kustannusten supistamisesta vaan niin sanotusta ”naputteluekonomiasta” 

(Siever 2005, 144).  

 

 

3.1 Tekstiviestikielen ominaispiirteet 
 

Tilan säästämisen vuoksi tekstiviesteissä käytetään paljon lyhenteitä. Käytetyt lyhenteet 

vaihtelevat universaaleista akronyymeista lähettäjän itse keksimiin ja kirjainyhdistelmistä 

symboleihin. Lyhenteitäkään ei kuitenkaan ole syytä käyttää liikaa, jotta sanoman perillemeno 

ei vaarantuisi. Tekstiviestikommunikaatiossa, kuten tavanomaisessa keskustelussakin, on 

toisen ymmärtäminen ensiarvoisen tärkeää. Tekstiviestin nopeus ja kätevyys menettävät 

merkityksensä, jos keskustelukumppani joutuu toistuvasti tarkistamaan tai tarkentamaan 

toisen sanomisia. (Vuorenmaa 2006, 13.) Kaikille tuskin on täysin selvää, mitä esimerkiksi 

lyhenne FUV tarkoittaa5. 

 

Huomionarvoinen seikka on kuitenkin se, että jokainen määrittelee itse, millä tavoin kirjoittaa 

tekstiviestejä. Matkapuhelin laitteena ei sinänsä määrää kirjoitustapaa: tekstiviestejä on 

täysin mahdollista kirjoittaa asiakielen normien mukaisesti, jos tekstiviestin lähettäjä itse niin 

haluaa. Etenkin nuorison kirjoittamissa tekstiviesteissä on kuitenkin varsin yleistä käyttää 

asiatekstin konventioista poikkeavaa kieltä, mutta toisaalta nuoret käyttävät muutoinkin 

yhtenäisyyttä luovaa kieltä, joten tämä ei ole yksinomaan tekstiviestinnässä havaittava ilmiö. 

(Kukko 2003, 11.) Toisaalta nuorisonkaan käyttämä tekstiviestikieli ei ole yhdenmukaista 

(vrt. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2000). Ihmiset yleensäkin käyttävät erilaista kieltä erilai-

sissa sosiaalisissa asemissa ja tilanteissa, ja tätä vaihtelua kutsutaan sosiaaliseksi tai 

tilanteiseksi vaihteluksi (Lappalainen 2004, 42). Näin ollen lienee myös yleistä, että isoäidille 

lähetetty tekstiviesti poikkeaa kieliasultaan parhaalle kaverille lähetetystä.  

                                                 
5 FUV on tekstiviestikielessä syntynyt lyhenne: se tulee latinankielisistä sanoista Fac ut vivas ja tarkoittaa ”hanki 
elämä” (Urbaani sanakirja 2010). 
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Vapaata puhekieltä, kuten myöskään yksityiseen viestintään tarkoitettuja tekstiviestejä, ei ole 

mahdollista normittaa kuten kirjoitettua kieltä yleensä. Ainoat säännöt, jotka tekstiviestejä 

koskevat, ovat keskustelun kirjoittamattomat säännöt (ks. luku 2.2). Näitä sääntöjä pyrkii 

jokainen noudattamaan, ja niistä poikkeaminen saattaa aiheuttaa jopa konflikteja. Ongelmia 

asiakielen sääntöjen soveltamattomuudesta ilmenee vasta, mikäli viestin lähettäjä ei hahmota 

tekstiviestin sijaintia puhutun ja kirjoitetun kielen välisessä kentässä. (Kukko 2003, 11.) 

 

Kuten kaikkien kielien, myös tekstiviestikielen trendit muuttuvat ajan myötä. Alkuaikojen 

tekstiviestien sisältö muistutti nykyistä enemmän kirjettä tai postikorttia: viesti sisälsi 

alkutervehdyksen ja lähettäjän signeerauksen (Kasesniemi & Rautiainen 2002, 185). Teksti-

viestien arkipäiväistyminen ja matkapuhelinteknologian kehittyminen ovat varmasti osaltaan 

johtaneet trendin muutokseen: matkapuhelin kun näyttää nykyään automaattisesti, kuka 

viestin lähettäjä on – etenkin jos puhelinnumero on tallennettuna matkapuhelimen puhelin-

muistioon. Tämä poistaa tarpeen lisätä lähettäjän signeeraus viestin loppuun, kun tekstiviesti 

lähetetään tutun henkilön matkapuhelimeen. Tekstiviestien arkipäiväistyminen lienee 

puolestaan vaikuttanut siihen, että alkutervehdys saatetaan aiempaa useammin jättää kirjoit-

tamatta: tekstiviesteistä on tullut ennemminkin välttämättömän informaation välittämisen 

työkalu kuin harvojen matkapuhelinkäyttäjien kuulumistenvaihtokanava. 

 

 

3.2 Tekstiviestikielen keskeiset käsitteet 
 

Tekstiviestikieli on yksityisviestinnän myötä syntynyt oma kirjoittamisen ja itseilmaisun tyyli. 

Tekstiviesteissä esiintyvä kieli on usein hyvinkin erilaista verrattuna tavanomaiseen kirja-

kieleen. Suuri osa poikkeamista on adoptoitu tietokonevälitteisessä keskustelussa käytetystä 

kielestä, mutta tekstiviestejä lähettävät ovat myös itse kehittäneet keinoja lyhentää merkkien 

kokonaismäärää. Koska kieli on verrattain uutta tai uudehkoa, on ilmiöitä kuvaamaan täyty-

nyt luoda ilmaisuja, jotka kuvaavat erityisesti vain tekstiviestikielessä tai muutoin tietokone-

välitteisessä kielessä esiintyviä ilmiöitä.  
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Tekstiviesti  
Tekstiviesti tarkoittaa lyhytsanomapohjaista viestinlähetystä GSM-verkossa (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2002, 14), joka puolestaan on ”yleiseurooppalainen toisen sukupolven 

matkaviestinjärjestelmä” (Matkaviestinsanasto 2001, 195). Tekstiviesti sisältää ainoastaan 

aakkosnumeerisia merkkejä ja erikoismerkkejä (mts., 152), joista on kuitenkin mahdollista 

muodostaa sanojen lisäksi myös kuvia ja symboleita (ks. luku 4.1.1). Tekstiviestin 

yleismaailmallinen nimi, jota käytetään yleisesti myös Saksassa (Kraif, Dr. Steinhauer & 

Schoch 2007, s.v. SMS), on SMS (Short Message Service). 

 

Tekstismi  
Tekstismi on yläkäsite tekstiviesteissä esiintyvien konventioiden käsitteille. Se siis kattaa ne 

piirteet, jotka erottavat tekstiviesteissä esiintyvän kielen kirjakielestä. Suomen kieleen käsit-

teen on lanseerannut tiettävästi Lauri J. Linjama (2009), joka pro gradu -tutkielmassaan 

käsitteli aihetta. Myös esimerkiksi Toriseva (2005), Vuorenmaa (2006) ja Engblom (2008) 

ovat tutkineet tekstismejä, mutta käyttäneet ilmiöstä muita nimityksiä. Lisää tekstismeistä 

seuraavassa luvussa (luku 4) sekä luvussa 6. 

 

Hymiö 
Hymiöiksi kutsutaan typografisia kuvamerkkejä eli tunneikoneita (Vauras 2006b, 38). Ne ovat 

visuaalinen tapa kertoa, mitä kirjoittaja tuntee. Ne saivat alkunsa tietoliikenneharrastajien 

pienissä piireissä kauan ennen kuin tekstiviesteistä edes unelmoitiin (mts., 5). Hymiöt voi 

mieltää non-verbaalisen viestinnän korvaajaksi kirjoitetussa kielessä. Tekstiviesteissä hymiöt 

saattavat esiintyä lyhyemmässä muodossa kuin perinteisesti: esimerkiksi kolmimerkkinen 

euroamerikkalainen hymiö :-) korvataan usein yksimerkkisellä saksalaisella kirjaimella ü 

(Kasesniemi & Rautiainen 2001, 180). Hymiöt ovat yleistyneet arkikielessä jo niin, että Kieli-

kellossa (ks. Nuutinen 2009) on otettu kantaa niiden oikeinkirjoitukseen. Hymiön 

vastakohdaksi voidaan ajatella myrtsiötä, joka ilmaisee negatiivisia tunteita, kuten :-(. Lisää 

hymiöiden käytöstä luvuissa 4.1.1 ja 6.1. 

 
Asteriski 
Tekstiä elävöittääkseen tekstiviestien kirjoittajat käyttävät hymiöiden lisäksi myös mielialaa 

tai toimintaa – joko todellista tai kuviteltua – kuvaavia kommentteja, jotka he laittavat aste-

riskien eli niin sanottujen tähtien sisään (Luukka 2000, 27). Asteriskien käyttö auttaa myös 

tiivistämään tekstiä lyhyempään muotoon. Tyyppiesimerkkejä asteriskien käyttöyhteydestä 
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ovat *halaa* sekä *leveä virnistys*. Asteriskien esiintymisestä tämän tutkielman aineistoissa 

on luettavissa luvussa 6.1. 

 

Lyhenne 
Lyhenteitä käytetään ensisijaisesti säästämään tekstiviestien merkkejä ja näin välillisesti 

myös pienentämään puhelinlaskua. Niillä on tekstiviestien maailmassa kuitenkin toinenkin 

tärkeä tehtävä: niiden käyttö osoittaa käyttäjänsä kuuluvan johonkin tiettyyn ryhmään ja 

usein niillä tuodaan viestintään myös ystävällisyyttä ja läheisyyttä (Hyvärinen 2000, 44). 

Tekstiviestikielessä käytetään niin yleiskielen vakiintuneita lyhenteitä, kaveriporukan omia 

lyhenteitä ja myös muita ad-hoc-lyhenteitä.  Eri lyhennetyypit limittyvät toisiinsa ja etenkin 

alan kirjallisuudessa usein esiin nostettujen akronyymin ja initialismin rajat ovat varsin 

tulkinnanvaraiset; tutkijat käyttävät samasta lyhennetyypistä usein toisistaan poikkeavia 

nimityksiä (ks. mm. Steinhauer 2000, 31, 33; Itkonen & Maamies 2007, 35).  

 

Tekstonyymi 
Tekstonyymit ovat sanoja, jotka ennakoiva matkapuhelimen tekstinsyöttöohjelma ensiksi 

ehdottaa. Tekstonyymi on saanut alkunsa tekstiviestikielestä, ei tietokonevälitteisestä 

kielessä. Englanninkielisiä esimerkkejä tekstonyymeistä ovat Benu sanalle Cent tai Book sanal-

le Cool. Osa nuorista on alkanut käyttää tekstonyymeja tekstiviestien lisäksi jopa puheessa 

(Koesch, Magdanz & Stadler 2008). Synonyymeina ilmiöstä käytetään myös ilmauksia 

adaptonyymi ja englanninkielistä sanaa cellodrome (Kotilainen 2008). Tässä työssä ei ole 

huomioitu tekstonyymien luomaa ilmiötä (ks. luku 5.3.1).  
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4 Tekstismit 

 

Tämän tutkielman tuloksien analysoinnissa käytetään apuna Plesterin, Woodin ja Joshin 

(2009) klassifikaatiota tekstismeistä (ks. taulukko 1), jonka he ovat kehittäneet Thurlowin ja 

Brownin (2003) luokituksen pohjalta. Thurlow ja Brown (mt.) tutkivat brittinuorten  teksti-

viestikieltä. Keski-iältään tutkittavat olivat 19-vuotiaita, joista kaksi prosenttia oli muualta 

kuin Brtianniasta. Thurlow ja Brown (mt.) ryhmittivät siitä sisällönanalyysin avulla kolme tut-

kittavaa seikkaa: (1) viestin pituuden, (2) olennaisimmat typografiset ja kielelliset sisällöt, 

kuten hymiöt, lyhenteet ja homofoniset kirjaimet sekä (3) ensisijaisesti toiminnallisen 

orientaation. Plester ym. tutkivat puolestaan brittilasten (keski-iältään 11-vuotiaita) tunte-

musta tekstismeistä ja sitä, miten se liittyy heidän luku- ja kirjoitustaidon kehittymiseensä.  

 

Myös Linjama (2009) on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut suomalaisten lasten tekstiviesti-

kieltä, ja luonut aineistossaan esiintyvälle tekstiviestikielelle oman luokittelun Plesterin ym. 

(2009, 151) klassifikaation pohjalta.  Linjaman luokituksessa on mukana seitsemän Plesterin 

ym. luomaa kategoriaa sekä lisäksi kaksi uutta. Ensiksi mainittuja ovat lyhentäminen sanan 

lopusta, kirjaimien poisjättö sanan lopusta, lyhentäminen sanan keskeltä, initialismien käyttö, 

puhekielisten muotojen käyttö, symbolien käyttö sekä kirjoitusvirheiden käyttö, lisäluokkia 

puolestaan englannin kielen käyttö ja kieliopilliset muunnokset, kuten me mennää tai ne 

tulee. (Ks. Linjama 2009, 18.) 
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Tekstismin tyyppi Esimerkki 

1. Shortening 
Lyhentäminen sanan lopusta 

bro, sis, tues 

2. Contraction 
Lyhentäminen sanan keskeltä 

txt, plz, hmwrk 

3. G-clipping 
G-kirjaimen poisjättö sanan lopusta 

swimmin, goin, comin 

4. Other clipping 
Muiden kirjaimien poisjättö sanan lopusta 

hav, wil, couldn 

5. Omitted apostrophe 
Heittomerkin poisjättö 

cant, wont, dads 

6. Acronym 

Akronyymien käyttö 

BBC, UK 

7. Initialism 

Initialismien käyttö 

ttfn, lol, tb 

8. Symbol 

Symbolien käyttö 

@, &, :-O 

9. Letter/number homophone 
Homofonisten grafeemien käyttö 

2moro, l8r, wuu2 

10. Misspelling 
Kirjoitusvirheiden käyttö 

comming, are[for our], bolinase 

11. Non-conventional spelling 
Epätavallisten kirjoitusasujen käyttö 

fone, rite, skool 

12. Accent stylization 
Puhekielisten muotojen käyttö 

wiv, elp [for help], anuva 

Taulukko 1 Plesterin ym. (2009, 151) aineistossa esiintyvät tekstismit6 

 

Tässä tutkielmassa tekstismien jakoa ei rakenneta suoraan Plesterin ym. (2009, 151) 

esittämän jaottelun mukaisesti ensinnä sen vuoksi, että he tutkivat englantilaista tekstiviesti-

kieltä ja toiseksi siksi, että siinä on jätetty huomiotta olennaisiakin tekstiviestikielen 

universaaleja ilmiöitä,  kuten matkitut prosodoriat7 (esim. iiiihanaa ja bis dahaaan) ja 

                                                 
6 Käännökset J.V. 
7 Prosodia on yläkäsite äännettä laajemmalle ulottuville ilmiöille, jotka vaihtelevat yhden puhejakson kuluessa. 
Vaihtelua ilmenee puheen sävelkorkeudessa, äänen voimakkuudessa, artikulaation selkeydessä ja äänenlaadussa 
(Kotus 2008). 
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sarjakuvakielimäiset kirjainyhdistelmät sekä interjektiot (esim. auts, zzz, puhaa), joilla kaikilla 

pyritään kuvaamaan tunteita ja tuomaan värikkyyttä viesteihin (ks. mm. Luukka 2000, 25; 

Döring 2002, 8).  

 

Lisäksi nimenomaisessa luokittelussa on se puute, että se määrittelee akronyymin ja 

initialismin eri tavoin, kuin miten ne tässä työssä ymmärretään (ks. luku 4.1.2). Tässä tutkiel-

massa mielletään esimerkiksi lyhenne lol (Lots of Laughing / Laughing out Loud / Lots of 

Love) akronyymiksi eikä initialismiksi kuten Plesterin ym. (2009, 151) tutkimuksessa. 

Plesterin ym. (mp.) määritelmä poikkeaa myös Oxfordin sanakirjan (s.v. initialism) määri-

telmästä ja etenkin sanakirjan antamasta esimerkistä: initialismista annetaan siellä esimerk-

kinä BBC (Chalker & Weiner 1998), jonka Plester ym. (2009, 15) puolestaan luokittelevat 

akronyymiksi. (Ks. taulukko 1.) 

 

 

4.1 Lyhentämisen keinot 
 

Tekstiviestikielessä on runsaasti keinoja, joilla on mahdollista säästää sekä tilaa että 

kirjoittamisen vaivaa. Lyhentämisen eri keinot ovat toisin sanoen ajan myötä syntyneet niin 

kustannus- kuin kirjoitustehokkuutta silmällä pitäen (ks. luku 3). Tässä tutkielmassa on 

syvennytty lyhenteiden maailmaan tekstiviestikielen näkökulmasta. Konteksti huomioiden on 

päädytty luokittelemaan aineistojen tuloksia seitsemään eri (tekstiviestikielestä puhuttaessa 

yleisessä käytössä olevaan) luokkaan: (a) symboleihin ja grafeemeihin, (b) akronyymeihin ja 

initialismeihin, (c) lyhentämiseen sanan lopusta, (d) kirjaimien poisjättöön sanan lopusta, (e) 

lyhentämiseen sanan keskeltä, (f) kirjaimien poisjättöön sanan alusta ja (g) syntaktisiin 

ellipseihin. 

 

Eritoten lyhentämiseen liittyvät tekstismit ovat osittain toisiinsa limittyviä, jolloin esimerkiksi 

sisä- tai koostelyhenteen määritelmät ovat paikoitellen lähellä initialismien ja akronyymien 

määritelmiä. Tässä työssä yleiskielen mukaisia, sisälyhenteen määritelmän (ks. luku 4.1.6) 

täyttäviä lyhenteitä ei ole tuloksia tarkasteltaessa laskettu kuuluvaksi akronyymien ja 

initialismien luokkaan, vaan ne on sijoitettu lyhentäminen sanan keskeltä -luokkaan. Myös 

rajanveto koostelyhenteiden ja akronyymien sekä initialismien välille on yleisestikin aika 

ajoin pulmallista. Käsillä olevassa tutkielmassa raja on vedetty siihen, että koostelyhenteeseen 
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tulee (oikeinkirjoitussääntöjen mukaisesti) lyhennepiste, mutta akronyymiin tai initialismiin 

ei.  

 

Myös interjektiot ja matkittu prosodia saattavat aika ajoin näyttää siltä, että kirjaimia on 

jätetty pois sanan lopusta, esimerkkinä interjektio PUS. Tässä tutkielmassa tällainen hyvin 

sarjakuvakielimäinen sana on mielletty interjektioksi eikä lyhentämisen myötä muodoste-

tuksi sanaksi. Interjektiot saattavat joissain tapauksissa myös mieltyä vieraskielisiksi tai -pe-

räisiksi ilmauksiksi, kuten sana Cool, joka kiistatta on vierasperäinen, mutta samalla varsin 

yleinen sarjakuvakielimäinen ilmaus – etenkin saksan kielessä.  

 

 

4.1.1 Symbolit ja homofoniset grafeemit 

 

Yleisimmin symboleita käytetään tekstiviestikielessä hymiöinä tai myrtsiöinä vaikkakin ne 

ovat tekstiviestikielessä harvemmin esiintyviä kuin esimerkiksi chat-keskusteluissa (ks. 

Siever 2005, 147.) Hymiöiden ja myrtsiöiden määritelmää käsiteltiin jo alaluvussa 3.2. Muiden 

symbolien käytössä on rajana ainoastaan tekstiviestin lähettäjän mielikuvitus. Tekstiviesti-

kielessä esiintyy yleisiä symboleita, kuten välimerkkejä ja lukuja, niiden alkuperäisessä 

tarkoitusmuodossa. Tietokonevälitteisessä viestinnässä käyttäjät ovat lisäksi keksineet muita 

käyttötarkoituksia symboleille, kuten <3 (sydän), \o/ (innostunut) ja @--))—(ruusu).  

 

Yleistä on myös käyttää hyväkseen grafeemeja, joiden äänneasu kykenee korvaamaan 

useamman kirjaimen (yleensä vokaalin ja konsonantin yhdistelmän), kuten x, Q ja @ esimer-

kiksi sanoissa Fux (Fuchs), jatQ (jatkuu) ja p@kä (pätkä). Näiden lyhenteiden syntymiseen 

vaikuttanee sattuma: grafeemit nimittäin sopivat korvaamaan kyseisten sanojen äänteitä. 

(O’Dell 2011.) Vierasperäisten kirjainten (kuten Q) käytöllä saatetaan myös haluta herättää 

huomiota ja saada viestistä mielenkiintoisempi, kenties myös kansainvälisemmän näköinen 

(Engblom 2008, 28). 
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4.1.2 Akronyymit ja initialismit 

 

Tässä tutkielmassa akronyymin ja initialismin määritelmät on ymmärretty seuraavasti. 

Akronyymi on sanaliiton tai yhdyssanan osien alkukirjaimista tai muista kirjaimista 

muodostuva lyhennesana (vrt. Kielitoimiston sanakirja 2008 s.v. akronyymi). Esimerkiksi 

kolmesta (alun perin usein isosta) kirjaimesta muodostuvat akronyymit (Three Letter 

Acronym, TLA) nopeuttavat huomattavasti kirjoittamista. Eräs nykyään jo legendaarisen 

maineen saavuttanut TLA on LOL (Laughing Out Loud / Lots of Laugh), joka on alun perin 

kuvannut sydämellistä naurua. (Kalinowski 1999, 4.3.1.1.) Tekstiviestikielessä tämä 

tietokonevälitteisestä viestinnässä alkunsa saanut akronyymi on kuitenkin jostain syystä 

ainakin Suomessa saanut kaksi uutta merkitystä: rakkauden ja ystävyyden merkityksen, engl. 

Lots of Love (Kasesniemi & Rautiainen 2001, 179) sekä sarkasmin merkityksen – etenkin 

puhutussa kielessä. 

 

Myös initialismit muodostetaan yhdyssanan tai sanaliiton osien alkukirjaimista, mutta toisin 

kuin akronyymit ne lausutaan kirjain kirjaimelta (Chalker & Weiner 1998), kuten fb 

(Facebook). Akronyymista poiketen, initialismi ei näin ollen muodosta uutta sanaa8. Tämä 

onkin näiden kahden lyhennetyypin merkittävin ero. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ei 

ole aiemmin törmännyt nimitykseen initialismi, joten on oletettavaa että termi on suomen 

kielessä harvinainen (Heinonen 2011). Kuitenkin esimerkiksi Iso Suomen Kielioppi (VISK 

2008, § 169) antaa vastaavan määritelmän kirjainsanalle9 kuin tämä tutkielma initialismille. 

Koska initialismin käsite on alan kansainvälisessä kirjallisuudessa yleisessä käytössä, on 

tässäkin tutkielmassa kontekstin vuoksi päädytty käyttämään tätä nimitystä. 

 

 

4.1.3 Lyhentäminen sanan lopusta 
 

Suomen kielessä lyhentämistä sanan lopusta kutsutaan loppu- tai katkaisulyhenteeksi. Se 

muodostuu yleensä yhdistämättömästä sanasta, jota on lyhennetty sanan lopusta sillä tavoin, 

että lyhenteessä viimeisenä on sanan ensimmäisen, toisen tai joskus kolmannenkin tavun 

                                                 
8 Sinänsä akronyymikään ei muodosta uutta sanaa, vaan ainoastaan variantin lyhennettävästä sanasta (ks. 
Donalies 2005, 139). 
9 Kirjainsanoja ovat VISK:n (2008, § 169) mukaan ”sanayhtymän alkukirjaimista muodostetut kirjainjonot, jotka 
äännetään näiden kirjainten vakiintuneen lukuasun mukaisesti.” 
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alkukonsonantti. Poikkeuksellisesti lyhenteessä voi olla myös ensimmäisen tavun vokaali, 

kuten on viikonpäivien lyhenteissä. Ortografisten sääntöjen mukaan useimmat loppulyhen-

teet ovat pisteellisiä, kuten s. (sivu[t]) ja puh. (puhelin), mutta kansainväliseen mitta-

yksiköiden standardijärjestelmään kuuluvat, kuten m (metriä) ja V (volttia) sekä mitta- ja 

rahayksiköiden lyhenteet, kuten l (litra) ja v (vuosi, vuotta [mutta myös pisteen kanssa v. 

vuosi, vuonna, vuosina]) ovat pisteettömiä. (Itkonen & Maamies 2007, 31.) Kuten tutkielman 

tuloksia tarkastellessa tullaan huomaamaan (ks. luku 6.7), ei tekstiviestikieli tässäkään 

kohdin noudata säännönmukaisesti kielioppisääntöjä. 

 

Saksan kielessä lyhentäminen tapahtuu puolestaan vapaammin jättämällä kirjaimia sanan 

ensimmäisen kirjaimen tai ensimmäisten kirjaimien jälkeen pois. Samoin kuin suomen 

kielessä, myös saksassa oikeinkirjoitussäännöt vaativat pistettä useimpien loppulyhenteiden 

loppuun. (Werlin 1999, 11.) 

 

 

4.1.4 Kirjaimien poisjättö sanan lopusta 

 

Kirjaimien poisjättö sanan lopusta on sekä saksan että suomen puhekielessä varsin yleistä. 

Tällaisia suomen puhekielen konventioita, joissa tapahtuu kirjaimien poisjättöä sanan lopusta 

ovat muun muassa seuraavat: (a) loppuheitot10 etenkin si-loppuisissa muodoissa (esim. tulis, 

kannattas, autos), (b) mutta myös translatiiveissa11 (esim. suureks, tehdyks, vanhaks) sekä (c) 

a- ja ä-loppuisissa sijoissa, konjunktioissa ja partikkeleissa (esim. kaupungis, kaupungilt, meil, 

tuol), (d) loppu-n:n katoaminen useissa muotoryhmissä (esim. kaupunkii, sanotaa, mentii, 

ollenkaa) ja (e) aktiivin 2. partisiipin nominatiivin loppu-t:n katoaminen (esim. kirjottanu, 

menny, tehny). (Lehikoinen 2005, 152–154.) 

 

Saksan kielessä kirjaimien poisjättäminen sanan lopusta ei ole aivan yhtä säännönmukaisen 

monivivahteista kuin suomessa, vaan yleisin tapa on käyttää persoonapääte-e:n loppuheittoa, 

kuten ich würd[e]. Tämä tapa on varsin yleisessä käytössä ja myös laajalti hyväksytty (ks. 

esim. Babel 2011). Muissakin muodoissa esiintyy loppuheittoja, mutta ne eivät ole yhtä 

yhdenmukainen ryhmä kuin persoonapääte-e:n muodostama ryhmä. 
                                                 
10 Loppuheitoksi nimitetään ilmiötä, jossa sanan lopusta puuttuu vokaali, joka siinä yleiskielessä on (VISK § 37). 
11 Translatiivi on ksi-päätteinen sija, jota käytetään yleensä muutosta ilmaisemassa predikatiiviadverbiaalissa 
(Kotus 2005, s.v. translatiivi). 
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4.1.5 Kirjaimien poisjättö sanan alusta 

 

Suomen (puhe)kielessä oleva sananalkuinen paino saa aikaan sen, että sanan alusta jää har-

vemmin kirjaimia pois kuin sanan lopusta (ks. esim. Savolainen 2001, 1.7.2). Asiaan vaikuttaa 

myös se, että vanhastaan suomen kielessä ei ollut sananalkuisia konsonanttiyhtymiä (Wiik 

2006, 108), joiden puuttuminen vaikeuttaa kirjaimien poisjättöä sanan alusta. Aikojen saa-

tossa on sananalkuinen kaksikonsonanttisuus kuitenkin saanut jalansijaa jopa yleiskielessä 

johtuen muun muassa lainasanoista. Helsingin slangissa on nykyään olemassa kahden ja jopa 

kolmenkin konsonantin klustereita. (Paunonen 2002, 19.) Näin ollen on mahdollista sanoa 

esimerkiksi reenata sanan treenata sijaan. 

 

Saksan kielessä kirjaimien poisjättö on sinänsä yleisempää, että nykyinen kirjakielikin (Neu-

hochdeutsch) on jättänyt kirjaimia sanan alusta pois muokkautuessaan vanhasta kirjakielestä 

(Althochdeutsch) (Runkehl, Schlobinski & Siever 2011, s.v. Äpherese). Nykyään saksan kieles-

sä reduktio on varsin yleistä määräisissä artikkeleissa. Kirjaimen tai kirjaimien puuttuminen 

sanasta on mahdollista ilmaista heittomerkillä, mutta lyhentäminen on ymmärrettävissä myös 

ilman heittomerkin käyttöä (Duden 2012, s.v. Apostroph). Painotus ei ole saksan kielessä niin 

säännönmukaisesti sanan alussa kuin suomen kielessä, sillä saksassa on homonyymisiä 

sanoja, joiden merkitys riippuu painotuksesta (esim. Weg/weg tai Hochzeit). Useimmiten 

saksankin kielessä on painotus kuitenkin sanan alkutavussa (ks. esim. Steinmann 2011).  

 

 

4.1.6 Lyhentäminen sanan keskeltä 
 

Tähän luokkaan lasketaan tässä tutkielmassa kuuluvaksi (a) kooste- ja sisälyhenteet, (b) kir-

joitetut elisiot, (c) synkopeet ja (d) kiteytymättömät syntagmaattiset sulaumat. Sanan sisäistä 

lyhentämistä yleiskielessä kutsutaan nimellä sisälyhenne, esimerkkinä klo (kello). Orto-

grafisten sääntöjen mukaisesti ne ovat suomen kielessä pisteettömiä, ja joskus – nykyään 

tosin harvoin – lyhennettyä kohtaa osoitetaan kaksoispisteellä. (Itkonen & Maamies 2007, 

31.) Saksan kielessä kaikkien lyhenteiden (paitsi akronyymien, initialismien ja SI-järjestelmän 

suureiden sekä mittayksiköiden) perään tulee kielioppisääntöjen mukaan piste (Duden 2007, 

23–24).  
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Koostelyhenteessä on yhdistetty kirjaimia sanan, yhdyssanan tai sanaliiton osista. Ne 

muodostuvat usein yhdyssanan tai sanaliiton osien ensimmäisistä kirjaimista, mutta 

mahdollista on myös, että ne sisältävät pidempiä yksiköitä. (Heikkilä 2009, 21.) Tämän 

määritelmän mukaan on mahdollista, että koostelyhenteen määritelmän katsotaan sisältävän 

kaikki muut lyhennetyypit paitsi loppu- ja sisälyhenteet (vrt. Heinonen 2011). Tässä työssä on 

määritelmästä erotettu vielä alla esitetyt lyhentämisen tyypit sekä akronyymit ja initialismit 

(ks. luku 4.1.2). 

 

Elisio on termi, joka kuvaa peräkkäisten sanojen ääntämistä siten, että sanan lopun vokaali 

jätetään vokaalialkuisen sanan edeltä pois ja sanat äännetään saumattomasti yhteen (Kotus 

2005, s.v. elisio). Esimerkiksi mullei on elisio, joka koostuu sanoista mulla ja ei. Termi kuvaa 

perinteisesti ääntämisessä tapahtuvaa sanojen muutosta, mutta koska tekstiviestikielessä on 

yleistä käyttää puhekielisiä muotoja, on tässä tutkielmassa otettu tarkastelun piiriin niin 

sanotut kirjoitetut elisiot, jotka yllä olevan esimerkin mukaisesti muodostavat kahdesta 

sanasta yhden jättäen kirjaimia uuden sanan keskeltä pois.  

 

Synkopeessä sanasta tai sanaliitosta on kadonnut sanansisäinen vokaali (Forsman Svensson 

2011, 12.2), esimerkiksi osote. Osassa synkopeen määritelmiä on lisäksi vaade, että kadonnut 

vokaali sijaitsee kahden konsonantin välissä (ks. esim. Duden 2012, s.v. Synkope). 

Kirjallisuudesta on mahdollista löytää viitteitä (ks. esim. Duden 2007, 277), että elisio kattaa 

sekä synkopeen että apokopeen12 määritelmät, mutta tässä työssä nämä käsitteet on 

ymmärretty laajemmin. Syntagmaattiset sulaumat ovat puolestaan sanoja, jotka ovat yhdeksi 

sanaksi miellettäviä kahden sanavartalon kokonaisuuksia (VISK 2008, § 139). Esimerkiksi 

saksan im on muodostunut sanoista in ja dem.  

 

 

4.1.7 Syntaktiset ellipsit 
 

Syntaktisia ellipsejä tarkastellaan tässä työssä Androutsopoulosin ja Schmidtin (2001, 21) 

klassifikaation pohjalta. Siinä ellipsit on ryhmitelty (a) subjektipronominien poisjättöön, (b) 

artikkelin tai possessiivipronominin poisjättöön, (c) preposition tai prepositio-artikkeli-

                                                 
12 Apokopee on yhtä kuin loppuheitto. 
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yhdistelmän poisjättöön, (d) kopula-, apu- tai modaaliverbien poisjättöön, (e) verbin ja sub-

jektipronominin poisjättöön sekä (f) sähkösanomatyylin käyttöön. 

 

Puhutussa suomen kielessä käytetään enemmän verbien persoonamuotoja kuin kirjakielessä 

(mm. Lehikoinen 2005, 98). Ensimmäisen ja toisen persoonan subjektipronominin käyttö ei 

lisäksi ole suomen kielessä välttämätöntä verbin persoonamuodon usein riittäessä osoitta-

maan lauseen subjektin (mm. VISK 2008, § 1268). Kolmannessa persoonassa verbin 

yhteyteen taas sopii pronominin sijaan myös niin lausetäydennys kuin rinnasteinen lauseke 

(mm. VISK 2008, § 1269). Puhekielessä subjektipronominia ei taasen esiinny säännön-

mukaisesti monikon ensimmäisessä persoonassa, sillä se esiintyy usein passiivin kaltaisena 

(mm. VISK 2008, § 1326). Subjektipronominien puuttumiset ovat saksan kielessä yleisiä ja ne 

ovat eräissä aiemmissa saksalaisissa tekstiviestikielen tutkimuksissa (ks. esim. 

Androutsopoulos & Schmidt 2001, 22) osoittautuneet syntaktisista lyhentämiskeinoista jopa 

suosituimmaksi. 

 

Suomen kielessä pre-, post- ja adpositiot (kuten luona, varten, vastoin) ovat lauseessa 

sellaisessa asemassa, että niiden poisjättö tekisi viestistä todennäköisesti mahdottoman 

ymmärtää. Lisäksi suomen kielessä on monissa tapauksissa korvattava preposition tehtävä 

paikallissijalla, jolloin prepositiolle ei ole tarvetta. Saksan kielessä prepositioilla on paikallis-

sijojen puuttuessa lauseopissa erilainen asema: useissa tapauksissa sanoman viesti säilyy 

vaikka preposition (tai artikkeli-prepositio-yhdistelmän) jättäisi kirjoittamatta.  

 

Kopulaverbin jäädessä suomenkielisestä lauseesta pois, tulee lauseesta varsin kömpelön 

kuuloinen ja kenties myös vaikeasti ymmärrettävä, kuten auto [on] hieno. Suomen kielessä 

apuverbin sisältävä lause menettää merkityksensä apuverbin jäädessä lauseesta pois vaikka 

varsinaisen merkityksen ilmaiseekin pääverbi. Esimerkkeinä [olen] tullut ja [tuli] käytyä, 

joiden viesti on ilman apuverbiä epäselvä. Samoin käy modaaliverbin sisältävälle lauseelle: 

Esimerkiksi me [voimme] lähteä -lauseen sanoma ei välity ilman modaaliverbiä voimme. (Ks. 

esim. Alho & Kauppinen 2008, 107−108, 118−119.)  
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4.2 Interjektiot ja matkittu prosodia 
 

Interjektioiden ja matkitun prosodian käytöllä pyritään usein elävöittämään tekstiviestikieltä. 

Hymiöiden ja asteriskien käytön ohella nämä ovat niitä keinoja, joiden avulla tavoitellaan 

puheenomaista tekstiviestikieltä. Tässä tutkielmassa mielletään interjektiot VISKin (2008, § 

856) määritelmän mukaisesti. Sen mukaan interjektioita ovat (a) affektiset reaktiiviset sanat, 

kuten huh, äh, oh, joiden avulla osoitetaan tapahtuman tai sattumuksen vastaanottoa, (b) 

sanat, joilla osoitetaan reaktiota toisen osapuolen sanomaan, kuten oho, höh, ach sekä (c) ei-

affektista asennetta ilmaisevat sanat, kuten aha, ah, joiden avulla osoitetaan vastaanotettu 

tieto uutiseksi. VISK (2008, § 856) huomauttaa interjektioiden luokan olevan kuitenkin 

periaatteessa avoin13, minkä vuoksi myös sarjakuvakielimäiset kirjainyhdistelmät mielletään 

tässä työssä interjektioiden luokkaan. Interjektiot ovat varsin lähellä matkittua prosodiaa: 

ääntelyn saatua vakiintunut fonologinen asu, se voidaan mieltää interjektioksi (VISK 2008, § 

856). Interjektiot ja matkittu prosodia ovat sikälikin lähellä toisiaan, että molemmat ilmai-

sevat usein affektivisuutta.  

 

 

4.3 Vieraskieliset ja -peräiset ilmaukset 
 

Suomen kielessä vieraskielisiä ja -peräisiä sanoja kutsutaan usein lainasanoiksi. Niistä on 

Itkosen ja Maamiehen (2007, 41) mukaan erotettavissa kolme eri ryhmää: (a) kotoistuneet 

sanat eli yleislainat, jotka ovat sulautuneet kieleemme niin, ettei tavallinen kielenkäyttäjä 

tunnista niitä vierasperäiseksi, kuten kahvi ja virus, (b) varsinaiset vierassanat eli erityislainat, 

jotka ovat osin mukautuneet suomalaisten sanojen äännerakenteeseen, mutta voivat silti 

sisältää esimerkiksi kotoisille sanoille vieraita konsonantteja tai pääteaineksia, kuten banaani 

ja energia ja (c) vieraskieliset sanat eli sitaattilainat, jotka kirjoitetaan (ja usein äännetäänkin) 

kuten lähtökielessä, esimerkiksi laudatur ja déja-vu. Erityis- ja yleislainojen määritelmien raja 

on usein häilyvä, ja esimerkiksi sana monttööri voitaisiin mieltää yleislainaksi, mutta 

vokaalisuhteidensa vuoksi myös erityislainaksi (mp.). 

 

                                                 
13 Tässä työssä ei VISKin (2008, § 856) määrittelyn tapaan ole mielletty tervehdys-sanoja interjektioiksi, vaan 
laskettu niiden kuuluvan matkitun prosodian piiriin, mikäli niissä esiintyy esimerkiksi pidennetty vokaali. 
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Myös saksan kielessä vieraskieliset ja -peräiset sanat voivat olla erityyppisiä. Kirknessin 

(2000, 407) mukaan sanat voivat olla (a) lainasanoja eli vieraasta kielestä otettuja muotoja, 

joita ei ole lainkaan tai vain osaksi sovitettu saksan kieleen tai (b) vierasperäisiä ilmaisuja eli 

muotoja, jotka eivät suoraan vastaa vieraskielisiä sanoja, mutta ovat alkujaan vierasperäisiä. 

Tämän tutkielman tuloksien tarkastelussa (ks. luku 6.4) on jäljitelty sekä Itkosen ja Maa-

miehen (2007, 41) että Kirknessin (2000, 407) tekemää jakoa ja muodostettu tekstismeille 

vieraskielisten ja -peräisten sanojen luokka.   
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5 Empiirinen tutkimusasetelma 
 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käytetään sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimus-

menetelmää. Empiiriset aineistot on kerätty kvantitatiivisen survey-tutkimuksen avulla ja 

tuloksista on luotu pienimuotoinen korpus, jossa selvitetään sanojen ja lyhenteiden esiin-

tymisfrekvenssiä. Korpus auttaa hahmottamaan tekstiviestikielelle tyypillisten sanojen ja 

etenkin lyhenteiden sekä symbolien yleisyyttä molemmissa kielissä. Koska pro gradu                 

-tutkielman rajoissa ei ole mahdollista perehtyä kaikkiin miellettävissä oleviin seikkoihin, 

ovat tarkastelun kohteeksi valikoituneet yleisimmät tekstismit (ks. luvut 4 ja 6). 

 

Aineistojen keräämismuoto on ollut survey-menetelmä, jonka käypiä vastineita suomen-

kielessä ovat ainakin kysely- ja lomaketutkimus (KvantiMOTV 2011). Survey-menetelmä on 

strukturoitu kyselytutkimus, josta saatua tietoa voidaan analysoida usein eri menetelmin 

(Holopainen & Pulkkinen 2002, 19). Kyseinen menetelmä on paras tämänkaltaisen (suureh-

kon) tekstiviestiaineiston keruuseen. Aineistot on kerätty saksalaisilta ja suomalaisilta 

korkeakouluopiskelijoilta Internetin välityksellä informanttien maantieteellisesti laajan levit-

täytyneisyyden vuoksi (ks. tarkemmin luku 5.4.1). 

 

Tutkimuksen kvalitatiivinen osuus liittyy tekstiviestikielen kontrastiiviseen vertailuun. 

Kvalitatiivisella osuudella on tutkielmassa suurin paino: nimenomaan tämä osuus palvelee 

tekstiviestikielen käännösprosessia, sillä siinä ilmenee kuinka tekstiviestikieltä ja tekstismejä 

on mahdollista kääntää. Käsillä olevassa tutkielmassa aineistot on kerätty survey-

tutkimuksen avulla, jossa  lomakkeiden taustatietokysymykset ovat varmistamassa tutkimus-

tulosten tasalaatuisuutta. Varsinaisen analyysin kohteena ovat vastaajien joko lähettämät tai 

vastaanottamat tekstiviestit.  

 
 
 
5.1 Sisällönanalyysi ja sisällön erittely 
 

Tässä työssä käytetään tutkimuskysymyksien perusteltujen vastauksien nimissä useampia 

analyysimenetelmiä: sisällönanalyysia ja sisällön erittelyä. Sisällönanalyysi antaa ainekset 

syventyä aineistojen viestien leksikaalisiin (ja osin myös syntaktisiin) elementteihin, ja 

samalla mahdollisuuden pohtia sitä, millä tavoin suomalainen ja saksalainen aineisto poikkea-
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vat toisistaan. Sisällön erittely tarjoaa tutkimukseen kvantitatiivisia piirteitä tuloksien 

paremman kokonaiskuvan hahmottamisen tueksi, ja auttaa samalla kontrastiivista vertailua 

saatujen tuloksien kesken.  

 

Käsillä olevassa tutkielmassa käytetty sisällönanalyysi on luonteeltaan sekoitus aineisto-

lähtöistä ja teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Yksinkertaistettuna niiden eron voisi ilmaista 

siten, että aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa teoreettiset käsitteet kumpuavat aineistosta 

itsestään, kun teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa ne ovat ennestään jo olemassa ja mate-

riaalia analysoidaan teoriaan tukeutuen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108−120.) 

 

Sisällönanalyysi on menetelmä, jonka avulla aineisto jäsennetään ja yhtenäistetään kadotta- 

matta sen sisältämää informaatiota. Aineisto järjestetään selkeään muotoon, minkä myötä 

siitä voi tehdä vaivattomammin päätelmiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.) Sisällönanalyysia ei 

Gläserin ja Lauderin (2009, 63) mukaan voi tehdä ilman, että tutkimusongelma on määritelty, 

sillä tekstistä ei saa kaikkea irti, mikäli erottelua tärkeän ja vähemmän tärkeän informaation 

välillä ei ole suoritettu. Tämän tutkielman keskeinen tutkimusongelma on kontrastiivisesti 

vertailemalla kartoittaa suomalaisen ja saksalaisen tekstiviestikielen merkittävimmät erot ja 

yhtäläisyydet ja löytää kääntäjille oleellisin tieto tekstismien kääntämisestä.  

 

Sisällön erittelyn määritelmästä ja erosta sisällönanalyysiin on kirjallisuudessa havaittavissa 

toisistaan poikkeavia näkemyksiä (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 105). Tässä tutkielmassa sisäl-

lön erittely mielletään tavaksi analysoida dokumenttien sisältöä kvantitatiivisesti, kun taas 

sisällönanalyysi tavaksi analysoida dokumenttien sisältöä kvalitatiivisesti (vrt. mts., 106). 

Sisällön erittely yleensä toimii parhaimmillaan, kun se on yksi menetelmä muiden joukossa 

(Pietilä 1973, 55), kuten tässä tutkielmassa. 

 

Tutkimuksen analyysin on tarkoitus olla osin analyyttista, osin synteettistä. Analyyttiset 

piirteet tulevat esiin aineistojen luokittelussa ja jäsentelyssä, synteettiset puolestaan tulosten 

ydinkategorioiden kuvaamisessa. Kuten Kiviniemi (2007, 80) mainitsee, että ”tutkimusraport-

tia voi - - luonnehtia tutkijan henkilökohtaiseksi konstruktioksi tutkittavana olleesta ilmiöstä”, 

on tämänkin työn tulosten tarkastelussa havaittavissa subjektiivisuutta aiheen luonteen 

vuoksi. Yksittäisiä tekstiviestejä on mahdotonta tulkita irrallisena, kontekstitta, samalla 

tavalla kuin niiden lähettäjä tai vastaanottaja, jolla on viestien konteksti tiedossa. 
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5.2 Aineiston käsittely analyysia varten 
 

Aloitin työn analysointivaiheen siirtämällä saamani tekstiviestiaineistot Excel-taulukkoon. 

Aineistoa oli kertynyt e-lomakeohjelmaan sekä lisäksi tekstitiedostoihin niiden vastaajien 

osalta, jotka olivat laittaneet tekstiviestit liitteeksi e-lomakkeeseen. Muokkasin empiirisiä ai-

neistoja siirtämällä kunkin tekstiviestin omaan Excel-soluun pitäen järjestyksen kuitenkin 

samana, jotta yhdistäminen taustatietoihin käy tarvittaessa helpommin. Tässä yhteydessä 

tutustuin aineistoihin lukemalla kunkin tekstiviestin sisällön. Lisäksi luin saksalaisen 

aineiston vielä kertaalleen läpi vaihtaakseni kansallisten merkkien tilalle tulleet symbolit 

oikeiksi. 

 

Tämän jälkeen siirsin e-lomakkeiden taustatietoaineistot SPSS-tilasto-ohjelmaan (ks. tulokset 

luvuista 5.5.1 ja 5.5.2) voidakseni analysoida vastaajien taustatietoja. Tässä yhteydessä on 

syytä korostaa, etten kerännyt vastaajien taustatietoja voidakseni tehdä niistä kontrastiivista 

vertailua. Keräsin taustatiedot vain voidakseni varmistaa, että kyselyyn on vastannut riittä-

västi kummankin sukupuolen edustajia14 riittävän laajalta maantieteelliseltä alueelta. 

 

Päästessäni siihen vaiheeseen, että saatoin aloittaa sisällönanalysoinnin ja sisällön erittelyn 

luin aineistot uudelleen läpi lihavoiden niistä jokaisen tekstismin piirteen (toisin sanoen kai-

ken, mikä poikkeaa yleiskielestä). Tämän jälkeen ryhmittelin esiintymät, jonka seurauksena 

kykenin muodostamaan tämän tutkielman omat tekstismi-luokat (ks. luku 6). Jaottelin 

esiintymät kuhunkin tekstismi-luokkaan ja tallensin ne omiksi tiedostoiksi. Sen jälkeen kävin 

läpi kunkin tekstismi-luokan ja suoritin luokan sisäiset ryhmittelyt.  

 

 

5.3 Kyselylomake 
 

Aineistonkeruu kyselylomakkeen avulla on varsin perinteinen tapa, joka on 1930-luvulta 

alkaen saanut erityisen aseman aineistonkeruumenetelmien kirjossa (Valli 2007, 102). 

Suomen kielitieteessä menetelmää on käytetty 1990-luvun lopulta lähtien enenevässä määrin 

(Itkonen & Pajunen 2010, 81).  

                                                 
14 Vaikka vastaajien sukupuolijakauma ei ole kovin tasainen, on se katsottu riittäväksi tähän tutkielmaan (ks. 
luvut 5.4.1 ja 5.4.2). 
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Kysymykset luovat perustan tutkimuksen onnistumiselle, joten niiden laatimisessa tulee olla 

tarkka; tulokset vääristyvät, mikäli vastaaja ei ajattele samalla tavoin kuin tutkija on 

tarkoittanut. On myös tärkeää, että tutkimusongelmat ovat täsmentyneet siinä vaiheessa, kun 

kyselylomaketta aletaan suunnitella. Tässä tilanteessa on niin ikään tähdellistä miettiä vas-

tausten syöttämistä tilasto-ohjelmaan. (Valli 2007, 102−105.) Taulukossa 1 on esitetty, mitkä 

kyselylomakkeen piirteet Robsonin (1994, 250) mukaan vaikuttavat siihen, että saavutetaan 

mahdollisimman suuri vastausprosentti. 

 

Taulukko 2 Miten kysely vastaajien määrän kasvattamiseksi kannattaa tehdä 

 

 
5.3.1 Kyselylomakkeen laadinta 

 

Tavoitteena oli tehdä mahdollisimman lyhyet lomakkeet, jotka informanttien olisi mahdolli-

simman vaivaton täyttää. Robsonin (1994, 250) suositukset on myös otettu huomioon. 

Kyselylomakkeet on rakennettu siten, että taustatietokysymykset tulivat alkuun. Tällaisia ovat 

tässä tapauksessa sukupuolen, iän, opiskeltavan pääaineen ja opiskelukaupungin tiedustelu. 

Jotta keltään vastaajalta ei vahingossa jäisi vastaamatta mikään kysymys, on lomakkeiden ase-

tuksia muutettu siten, ettei niitä ollut mahdollista lähettää ennen kuin kussakin kysymyksessä 

on jokin vastaus. Taustatietokysymysten jälkeen informantteja pyydettiin joko kirjoittamaan 

lähettämänsä tai vastaanottamansa tekstiviestit vastauskenttään tai vaihtoehtoisesti liittä-

mään lomakkeeseen tekstitiedoston, joka sisältää näitä tekstiviestejä. Tässä yhteydessä 

1. Lomakkeen tulee näyttää helposti täytettävältä. 

2. Sen sanamuodot täytyy muotoilla selkeästi. 

3. Lomakkeen sisällön on oltava huolellisesti järjestetty.  

4. Väritys saattaa selkeyttää lomakkeen rakennetta.  

5. Täyttöohjeet tulee toistaa, mikäli sekaannus on mahdollinen.  

6. Ensimmäisten kysymysten tulee olla kiinnostavia, seuraavat voivat käsitellä  

vaikeampia asioita.  

7. Kyselyn sanamuodot ovat ratkaisevia. Lomakkeen testaaminen ennen kyselyä on  

välttämätöntä. 

8. Tutkimuksen tärkeys ja tarkoitus tulee tuoda esiin.  
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heidän oli myös valittava valmiista vaihtoehdoista se, joka kuvasi parhaiten viestin toista 

osapuolta eli joko lähettäjää tai vastaanottajaa. 

 

Tässä tutkielmassa ei anneta suurta painoarvoa sille, keitä tekstiviestin lähettäjä ja 

vastaanottaja ovat ja minkälainen heidän keskinäinen suhteensa on. Vastaajia ei siten pyy-

detty myöskään merkitsemään olivatko itse vastaanottajan vai lähettäjän roolissa. Tämä siksi, 

että tässä työssä mielletään kaikenlainen tekstiviesteissä esiintyvä kieli tekstiviestikieleksi, 

joskin tässä on huomioitu sen voivan olla varsin monitahoista (ks. luku 3.1). Taustalla on 

myös ajatus vastaajamäärän maksimoimisesta15. Samasta syystä informanteilta ei ole tiedus-

teltu ennakoivan tekstinsyötön käytöstä, josta johtuen tekstonyymit (ks. luku 3.2) on jätetty 

huomiotta. 

 

Suomenkielisiä lomakkeita (ks. liite 3) tein yhden kappaleen, sillä jo ensimmäisellä kierroksel-

la muodostui perusjoukon otannasta riittävä aineisto. Koska prosessi ei saksalaisen aineiston 

keruun osalta ollut yhtä yksinkertainen, loin saksankielisiä lomakkeita lopulta kolme kappa-

letta. Ensimmäinen lomake (ks. liite 4) oli osoitettu niille saksalaisille opiskelijoille, joiden 

oppilaitosten henkilökuntaan otin yhteyttä. Toinen lomake (ks. liite 5) oli tarkoitettu niille 

informanteille, joita tavoittelin keskustelufoorumien kautta. Kolmas lomake (ks. liite 6) 

kohdistettiin Suomessa opiskeleville saksalaisille. (Ks. luku 5.4.2). 

 

Lomakkeiden valmistuttua niiden toimivuutta testattiin kuudella lähipiirin henkilöllä sekä 

kahdella koulutusohjelman henkilökunnan jäsenellä. Heikkilän (2010, 61) mukaan lomakkeen 

testaamiseen riittää viidestä kymmeneen henkilöä. Ryhmän parannusehdotusten perusteella 

lomakkeiden ulkoasut muuttuivat hieman. 

 

 

5.3.2 Kyselylomakkeen toteuttaminen 
 

Tässä tutkielmassa on käytetty hyväksi Tampereen yliopiston tarjoamaa e-lomakkeen käyttö-

mahdollisuutta sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Ohjelma luo kullekin lomakkeelle oman 

verkko-osoitteen, josta kyselyyn osallistujan on helppo täyttää lomake. Lomakkeen vastaukset 

näkyvät kyselyn tekijällä saman tien ja vastaukset voi helposti siirtää muun muassa Excel-

                                                 
15 Mitä monimutkaisempaa kyselylomakkeen täyttö on, sitä pienemmällä todennäköisyydellä siihen vastataan. 
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taulukkoon ja SPSS-tilasto-ohjelmaan. Kyseisiä toimintoja käytettiin myös tämän työn 

aineistojen analyysissa. 

 

Varsinaiseen tutkimuslomakkeeseen liittyy oleellisena osana myös saatekirje. Saatekirjeessä 

tulee käydä ilmi tutkimuksen toteuttaja ja mahdolliset rahoittajat, tutkimuksen tarkoitus ja 

tavoitteet, tutkimustietojen käyttötapa ja tieto siitä, miten vastaajat on valittu, mihin mennes-

sä kyselyyn on vastattava sekä miten ja minne lomake tulisi palauttaa. Näiden lisäksi saatekir-

jeessä tulisi olla maininta ehdottomasta luotettavuudesta, kiitossanat sekä tutkijan toimipaik-

ka ja allekirjoitus. Joskus kuitenkin saatekirje voidaan korvata saatesanoilla ennen kysymyk-

siä. Saatekirjeen tehtävänä on motivoida vastaaja täyttämään lomake ja juuri saatekirje voi 

ratkaista sen, ryhtyykö vastaaja täyttämään lomaketta vai ei. (Heikkilä 2010, 61–62.)  

 

Tässä yhteydessä oli tarpeen luoda yhteensä neljä eri saatekirjettä: yksi saksalaisten 

yliopistojen henkilökunnalle (ks. liite 2 a), yksi saksalaisille opiskelijoille (ks. liite 2 b), yksi 

suomalaisten yliopistojen henkilökunnalle (ks. liite 1 a) ja yksi suomalaisille opiskelijoille (ks. 

liite 1 b). Henkilökunnalle osoitetut saatekirjeet on kirjoitettu virallisessa muodossa, opiskeli-

joille suunnatut puolestaan epämuodollisemmassa, jotta heihin – varsinaiseen kohderyh-

mään – saisi paremmin yhteyden. Osaltaan opiskelijoille osoitetun saatekirjeen tehtävä oli 

myös noudattaa tutkielman aiheen mukaista tyyliä. 

 

 

5.4 Aineiston keruu 
 

Tavat, joilla aineistoa kerätään tulevat myöhemmin pitkälti määräämään, mitä analysointitek-

niikoita tutkija voi käyttää tutkimuksessaan (Erätuuli, Leino & Yli-Luoma 1994, 41.) Myös se, 

mistä ja keneltä aineisto kerätään, vaikuttaa työn myöhempiin vaiheisiin oleellisesti. Tutki-

muksen tuloksiin vaikuttavia tekijöitä ovat lisäksi otoskoko ja sen suuruudesta riippuvainen 

virhemahdollisuus. Virhemahdollisuuksien riski on nimittäin sitä suurempi, mitä pienemmäs-

tä otoksesta tuloksia koetetaan löytää. (Holopainen & Pulkkinen 2002, 35–36.) Tämän 

tutkimuksen virhemahdollisuuden arvioiminen ei ole mahdollista, sillä perusjoukko muodos-

tui sähköpostilistojen ja foorumeiden lukijoista. Näiden lukijoiden tarkkaa määrää ei ole 

mahdollista luotettavasti estimoida, sillä sähköpostilistoilla ja etenkään foorumeilla ei ilmoi- 

teta lukijoiden määrää. 
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5.4.1 Informanttien valinta 
 

Informanteiksi valikoituivat yliopisto-opiskelijat, sillä he ovat otollinen kohderyhmä; ikähaa-

rukka on laaja, sukupuolisuus on melko tasapainossa ja toisen opiskelijan auttamisen 

motivaatio lienee suhteellisen korkea. Valintaan vaikutti myös se, että tekstiviestikielen synty-

essä tyypillinen nyky-korkeakouluopiskelija oli tuolloin teini-ikäinen ja täten altis oppimaan 

sekä muokkaamaan tekstiviestikieltä.  

 

Ei ollut mielekästä ottaa yhteyttä jokaiseen suomalaiseen ja saksalaiseen yliopistoon, koska 

perusjoukko olisi muodostunut varsin suureksi. Informanttien demografiset tekijät saivat 

kuitenkin mieluusti olla toisistaan poikkeavia, jotta empiiriset aineistot olisivat mahdollisim-

man laajoja ja vertailukelpoisia. Näin ollen kummastakin maasta valikoitui neljä yliopistoa ja 

kolme tieteenalaa: Helsingin, Lapin, Turun ja Itä-Suomen yliopistot Suomesta sekä Stuttgartin, 

Bremenin, Kölnin yliopistot sekä Berliinin Humboldt -yliopisto Saksasta ja tieteenaloista 

kauppa- ja yhteiskuntatieteet, kieli- ja käännöstieteet sekä lääketiede. Tieteenalat valittiin 

siten, että kutakin tieteenalaa on mahdollisimman monessa valitussa yliopistossa.  

 

Toteutettu otantamenetelmä voidaan luokitella ryväsotannaksi, tarkemmin sanottuna 

kaksiasteiseksi ryväsotannaksi. Otantamenetelmässä perusjoukko koostuu ryhmistä, joista 

valitaan satunnaisesti tai systemaattisesti mukaan tulevat, joista puolestaan tehdään otos. 

(Heikkilä 2010, 39–40.) Ryväsotanta on luonteeltaan joustava ja suhteellisen yksinkertainen 

toteuttaa (Holopainen & Pulkkinen 2002, 34). Sen heikkouksiin lukeutuu puolestaan muun 

muassa se, että se heikentää otannan tarkkuutta, sillä samalla paikkakunnalla asuvat toimivat 

usein samalla tapaa (Heikkilä 2010, 39–40). Koska tässä tutkimuksessa on kyse yliopisto-

opiskelijoista, ei tämä seikka liene merkittävässä asemassa, koska yliopisto-opiskelijat muut-

tavat usein toiselta paikkakunnalta opiskelupaikkakunnalle, jolloin tässä tutkimuksessa tar-

kasteltavana oleva kieli ei ole täysin homogeenistä. 
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5.4.2 Kyselyn toteuttaminen 

 

Lähetin 24.5.2011 sähköpostia edellä mainittujen suomalaisten yliopistojen tieteenyksiköiden 

henkilökunnalle, yhteensä 24:ään eri sähköpostiosoitteeseen16. Lähetin kuhunkin osoittee-

seen erikseen viestin, jotta yhteydenotto tuntuisi henkilökohtaisemmalta. Sain 14 henkilöltä 

vastauksen, joista suurin osa oli myöntäviä. Vastausprosentiksi muodostui noin 58 prosenttia. 

Sama projekti saksalaisten yliopistojen kanssa sai alkunsa 30.5.2011. Olin priorisoinut suoma-

laisten yliopistojen kontaktoinnin korkeammalle kuin saksalaisten, sillä Saksassa alkavat 

kesälomat Suomen korkeakouluja huomattavasti myöhemmin. Valikoituneiden saksalaisyli-

opistojen kotisivuilta löytyi yhteensä 12 sähköpostiosoitetta, joihin kuhunkin lähetin erilliset 

viestit. Vastaus tuli viideltä henkilöltä, joista jokainen vastasi kieltävästi. Saksalaisten osalta 

vastausprosentiksi muodostui noin 42 prosenttia.  

 

Huomattuani, etten tule edellä kuvatulla menetelmällä saamaan aineistoani kokoon ryhdyin 

miettimään vaihtoehtoisia tapoja. Otin yhteyttä saksalaisiin tuttaviini sekä yliopiston henkilö-

kunnan saksalaisiin verkostoihin. Tämä ei kuitenkaan tuottanut tulosta: useimmilta en saanut 

lainkaan vastausta. Ne muutamat vastaukset, jotka sain olivat hyvin samankaltaisia kuin sak-

salaisyliopistojen henkilökunnalta saamani: heidän yliopistossaan ei ole sähköpostilistaa käy-

tössä tai heillä on sähköpostilista olemassa, mutta sille ei ole mahdollista välittää haluamaani 

pyyntöä. 

 

Tämän jälkeen lähetin viestin seitsemälle foorumille, jotka on suunnattu saksalaisille opiskeli-

joille. Valitsin viestin lähetyspäiväksi torstain, jolloin ihmiset ovat pääsääntöisesti positiivi-

sempia viikon ollessa yli puolenvälin (ks. esim. Lindén 2009, 104). Odotin myös helteiden 

loppumista, jotta ihmiset olisivat suuremmalla todennäköisyydellä sisätiloissa tietokoneen 

ääressä. Lähetin viestin foorumeille vihdoin 14.7.2011 – päivänä, jolloin Saksassa vallitsi ma-

talapaine.  

 

Kun kysely foorumeille laittamani ilmoituksen mukaan 17 päivän kuluttua (1.8.2011) päättyi, 

oli vastauksia tullut yhdeksältä hengeltä, 14 tekstiviestin verran. Koska suomenkielisiä teksti-

viestejä oli kertynyt jo 415 kappaletta, en kokenut saksankielisten tekstiviestien olevan vielä 

                                                 
16 Sähköpostiosoitteista osa on yksityisiä (muotoa etunimi.sukunimi@yliopisto.fi), osa taas yleisiä (muotoa lai-
tos@yliopisto.fi).  
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lähelläkään riittävää aineistomäärää. Näin ollen lähetin 5.8.2011 uuden sähköpostiviestin nii-

den saksalaisten yliopistojen henkilökunnalle, jotka eivät olleet ensimmäiseen viestiini vas-

tanneet. Lähetin lisäksi kolmeen uuteen sähköpostiosoitteeseen viestit, jolloin osoitteita 

kertyi yhteensä jälleen 12 kappaletta. Näihin sähköpostiviesteihin laitoin leipätekstin lisäksi 

linkin e-lomakkeeseen, mikä tuntui olevan ratkaiseva tekijä: toisella kierroksella sain vastauk-

sia viidestä eri sähköpostiosoitteesta, ja nämä kaikki olivat myönteisiä. Vastausprosentti pysyi 

siis samana kuin ensimmäisellä kierroksella, mutta viestien vaikutukset olivat merkittä-

vämmät.  

 

Samana päivänä, 5.8.2011, lähetin sähköpostiviestin myös Helsingin yliopiston nykykielten 

laitoksen saksan oppiaineiden sähköpostilistalle. Viestin tarkoitus oli tavoittaa laitoksen sak-

salaisia opiskelijoita vastaamaan kyselyyni. Tätä kautta sain kahden ihmisen vastaukset, 

yhteensä viisi tekstiviestiä.  

 
 

5.5 Tutkimusaineisto 
 

Yleispätevä ohje aineiston keruun riittävyyden arvioimiseen on, että sitä ei kannata kerätä 

liikaa kerralla. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston tarpeeksi suuri kattavuus on hankala 

etukäteen arvioida eikä apuna ole samankaltaisia mittalukuja kuin kvantitatiivisen tutki-

kimuksen aineiston estimoinnissa. Analyysin kattavuus tarkoittaa pohjimmiltaan kuitenkin 

sitä, että tutkija ei perusta tulkintojaan satunnaisiin poimintoihin vaan yleistettävissä oleviin 

havaintoihin. (Mäkelä 1990, 52−53.) Kyselyn vastausprosentti vaihtelee Heikkilän (2010, 66) 

mukaan yleensä 20–80 prosentin välillä. Tässä tutkimuksessa vastausprosentin arvioiminen 

on hankalaa, samasta syystä kuin virhemahdollisuuden arviointi (ks. luku 5.4).  

 

Tutkimusaineistot on pyritty keräämään siten, että niistä on mahdollista tehdä yleistyksiä. 

Vaikka informantteina toimivat korkeakouluopiskelijat, sisältävät aineistot viestejä myös 

muiden yhteiskuntaryhmien lähettäjiltä, joissa vastaanottajina ovat toimineet mainitut kor-

keakouluopiskelijat. Laadullinen aineisto ei yleisesti ottaen vastaa sellaisenaan todellisuutta 

tutkijan tarkastelunäkökulmien rajoituksien vuoksi, vaan välittyy lukijalle tulkinnallisten pris-

mojen välittämänä (Kiviniemi 2007, 73). 

 
 



 

 
 

5.5.1 Suomalainen aineisto
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5.5.2 Saksalainen aineisto
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6 Tutkimuksen tulokset 
 

Koska aiemmat tutkimukset tekstismeistä on tehty englantilaisen tekstiviestikielen pohjalta, 

ei niiden luokituksia voi suoraan hyödyntää suomalaisen ja saksalaisen tekstiviestikielen 

analysoinnissa. Plesterin ym. (2009, 151) klassifikaatiossa on lisäksi jätetty huomiotta olen-

naisia tekstiviestikielen universaaleja ilmiöitä, kuten matkitut prosodoriat (esim. iiiihanaa ja 

bis dahaaan), sarjakuvakielimäiset kirjainyhdistelmät ja interjektiot (esim. auts, zzz, puhaa), 

joilla kaikilla pyritään kuvaamaan tunteita ja tuomaan värikkyyttä viesteihin (ks. mm. Luukka 

2000, 25; Döring 2002, 8) sekä määritelty akronyymi ja initialismi eri tavoin kuin ne tässä 

työssä ymmärretään (ks. luvut 4.1.2 ja 6.6). Tämän tutkielman tekstismi-luokitus perustuu 

kui-tenkin Plesterin ym. (2009, 151) luokitukseen (ks. luku 4), johon lisätään tutkielman 

aineis-toista esiin nousseet tekstismien lajit. 

 

Seuraavissa alaluvuissa esitetään aineistoissa havaittuja tekstismien luokkia. Alaluvut ovat 

laskevassa suunnassa siinä järjestyksessä, mikä niiden käsittelemän tekstismin yleisyys 

aineistoissa on. Taulukossa 13 on esitetty työn aineistojen tekstismien esiintymistaajuus lu-

kuun ottamatta syntaktisten ellipsien käyttöä, sillä niiden esiintymistaajuutta ei ole käsillä 

olevassa tutkielmassa otettu huomioon (ks. luku 6.9). Kyseisessä taulukossa, samoin kuin ala-

lukujen taulukoissa, taajuudet tarkoittavat tekstiviestien kappalemäärää; mikäli yhdessä 

tekstiviestissä esiintyy sama tekstismin tyyppi useamman kerran, on esiintymistaajuus yksi. 

Tämä sen vuoksi, että tilastot saattaisivat muutoin vääristyä, sillä tekstismin kirjoittaja kirjoit-

taa tekstismejä usein yhteen viestiin enemmän kuin yhden. 
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Taulukko 13 Aineistoissa esiintyvät tekstimit 

 

Tekstismien luokittelussa on tarkoituksellisesti sivuutettu muutamat tekstiviestikielen ilmiöt, 

joita esiintyy tämän tutkielman aineistoissa niukasti. Tällaisia ovat muun muassa murreilmai-

sujen käyttö, kuten suomalaisessa aineistossa mie-persoonapronominin käyttö (n=3) ja 

saksalaisessa aineistossa nee-kieltosanan käyttö (n=5); sanojen kirjoittaminen yhteen ilman 

välilyöntiä, esimerkiksi vergeblich..grüßAlle,habtsSchön(sindGradInHomersDorf!), jota esiintyy 

vain yksittäisissä saksalaisissa viesteissä; Linjaman (2009, 18) luokituksen mukaiset kieliopil-

liset muutokset, kuten me mennää, koska tällaiset on suurimmaksi osaksi sijoitettu jo tämän 

tutkielman muihin tekstimiluokkiin; saksankielen substantiivien isolla alkukirjaimella kirjoit- 

tamatta jättämiset, joita esiintyy aineistossa lähes joka viestissä, mutta joka nykymatkapuheli-

milla kirjoitetussa tekstiviestikielessä on varsin ymmärrettävää (vrt. alaviite 23, s. 46). 

 

Koska tekstismien luokat ovat osaksi toisiinsa limittyviä, esiintyy aineistojen tarkastelussa 

joitakin päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi sana ois (olisi) on ryhmitelty niin lyhentäminen sanan 

keskeltä -luokkaan kuin kirjaimien poisjättöön sanan lopusta. Tekstismi-luokkien sisällä pääl-

lekkäisyydet on kuitenkin tässä työssä sivuutettu: esimerkiksi lyhentäminen sanan keskeltä      

-luokassa sana alotin olisi mahdollista määritellä sekä synkopeeksi että predikaatin sisä-

lyhenteeksi. 
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6.1 Symbolien ja homofonisten grafeemien käyttö 
 

Yleisin symbolien ryhmä koostuu aineistoissa hymiöistä ja myrtsiöistä (ks. luku 3.2), joista on 

koottu oma esiintyvyystaulukko (ks. taulukko 14). Hymiöitä ja myrtsiöitä esiintyy kummankin 

kielen aineistoissa melko runsaasti. Kuten taulukosta 14 näkyy, on hymiöiden esiintyvyys 

suomalaisessa aineistossa kuitenkin noin 60 prosenttia21 enemmän. Mielenkiintoinen seikka 

on myös se, että saksalaisessa aineistossa esiintyy enemmän niin sanottuja valmiita hymiöitä, 

joissa on yhdysmerkki (eli nenä) keskellä. Ne on tallennettu useimpien matkapuhelin-

merkkien laitteisiin valmiiksi ja niitä käyttämällä saa luotua tekstiviestiin graafisen, värikkään 

hymiön, joka on katselusuunnassa oikein päin. 

hymiöt 
suomalaisessa 

aineistossa 

saksalaisessa 

aineistossa 

:) 72 32 

:D 36 6 

;) 8 17 

:-) 4 13 

:P 9 4 

;-) 0 5 

xD 3 1 

:-D 1 3 

:-P 0 3 

:> 2 0 

;D 2 0 

=) 0 2 

:O 1 1 

=D 1 0 

x) 1 0 

ü 1 0 

;O 0 1 

yhteensä 141 88 
 

 

 

 

 

 

 

myrtsiöt 
suomalaisessa 

aineistossa 

saksalaisessa 

aineistossa 

:( 4 4 

:/ 4 1 

:-/ 1 1 

:-( 0 1 

:[ 1 0 

:< 1 0 

yhteensä 11 7 
 

Taulukko 14 Aineistoissa esiintyvät hymiöt ja myrtsiöt 

                                                 
21 (141−88) / 88 x 100 ≈ 60 
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Hymiöiden ja myrtsiöiden käyttö näyttää aineistojen perusteella olevan molemmissa kielissä 

samankaltaista: niillä pyritään ensisijaisesti korvaamaan ekstralingvistisiä keinoja. Toisin 

sanoen niitä käytetään tilanteissa, joissa olisi kasvotusten keskusteltaessa luonnollista esi-

merkiksi hymyillä tai näyttää surulliselta. 

 

Esimerkki 1 (a) Joooo..Oot ihana :); Hyvä juttu:); Kiitos!:); :)22 

 (b) Party? :); Du mit deinem Bingo :); Kannst du mich morgen mal  

  anrufen? :) 

 

Esimerkki 2  (a) Sori! :(; Ulla on eronnut poikaystävästään :(; Jouduin duuniin  

   sairastapauksen vuoksi :( 

 (b) Weiss noch nicht ich bin im arsch denn um 6 morgen grundlos  

   aufgestanden :(; Sag mir dass doch ne stunde früher :(; Bei uns 

   regnets grad. :( 

 

Tietyistä yllä olevista esimerkeistä huomaa, kuinka viestin sanoma muuttuisi, mikäli hymiö tai 

myrtsiö poistettaisiin tai korvattaisiin toisenlaisella – tällöin ne tosin tulisi poistaa myös vies-

tin osapuolten aiemman kanssakäymisen konteksteista. ”Du mit deinem Bingo :(” tai ”Kannst 

du mich morgen mal anrufen?” välittävät näin varsin erilaisen sanoman kuin edellä esitettynä.  

 

Muunlaisista symboleista yleisimpiä aineistoissa ovat numerot: niitä esiintyy 57 suomalai-

sessa tekstiviestissä ja 46 saksalaisessa tekstiviestissä. Niitä käytetään ensisijaisesti korvaa-

maan aukikirjoitettuja lukuja, kuten aikaa tai määrää.  

 

Esimerkki 3  (a)  Olen töissä 15 asti. ; Siinä on kait joku ylimääränen abloy-avain 

    (jonnekin) ja lusun pyörän 2 avainta, eli ei relevanttia, mutta älkää  

    hukatko!; Maksullinen koulu, 4 v.  

 (b)  noch1platz frei?; wir kommen zu 3. -- Sind um 20 nach da.;  

 Ok, dann bis morgen um 1… 

 

Myös kahta tai useampaa peräkkäin kirjoitettua pistettä, joita kutsutaan niin ikään piste-

kolmikoksi tai ellipsiksi (Korpela 2011), esiintyy aineistoissa runsaasti: suomalaisista 

                                                 
22 Esimerkit ovat suoria lainauksia aineistoista, korostukset tutkielman kirjoittajan tekemiä. 
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tekstiviesteistä 45:ssä ja saksalaisista 52:ssa. Tätä symbolia voi käyttää monenlaisissa yhteyk-

sissä. Yleisin käyttöyhteys on aineistoissa sellainen, kun kirjoittaja haluaa jättää sanomansa 

niin sanotusti auki.  

 

Esimerkki 4  (a) Tulen myöhemmin, älä valvo..; Heippa, haluisitko käydä syömässä 

   ennen tuntia? Siel olis hyvää ruokaa tänään.. :);  

   Ite laitoin korkin kii ku huomen on tota duunii..  

 (b) Sorry man, ich habe jetzt kein Auto.. Nächtesmal.. Viel Spaß!;  

  hi, wann kommst du? wir haben keine lust mehr…;  

  ok, jetzt ist eine mit neonpinker hose aufgetaucht… :D 

 

Sellaisia symboleita, joita esiintyy molempien kielten aineistoissa ovat edellä esitettyjen 

lisäksi useamman huutomerkin peräkkäin kirjoittaminen, versaaleilla kokonaisen sanan tai 

lauseen kirjoittaminen sekä &-merkin käyttö. Ensiksi mainittuja esiintyy suomalaisessa ai-

neistossa yhdessätoista tekstiviestissä ja saksalaisessa yhdeksässä, toiseksi mainittuja suoma-

laisista viesteistä neljässä ja saksalaisista viidessä ja viimeksi mainittuja esiintyy kahdessa 

suomalaisessa ja neljässä saksalaisessa tekstiviestissä. 

 

Useampien peräkkäisten huutomerkkien kirjoittajat haluavat painottaa sanomaansa, samoin 

kuin kokonaisen sanan tai lauseen versaaleilla kirjoittavat. Puhelinmallista riippuen23 myös 

kirjoitustilanne saattaa vaikuttaa versaalien käyttöön, kuten esimerkissä 5 (e), jossa viestin 

kirjoittaja on nukkumassa. 

 

Esimerkki 5  (a) Heippa komee!!; tänään IFK voittaa kultaa!! 

 (b) oh mann, es ist silvester!!; sorry!!! 

 (c) Laitan pian Jennin leikkaamaan sen ja SITTEN nähdään kuka häpeää ja  

  ketä; OIKEIN PALJON ONNEA SYNTTÄRISANKARILLE! 

 (d) Meld dich SOFORT;  

 ES IST EIN GLORREICHER PLATZ 95 GEWORDEN :D 

  

 
                                                 
23 Vanhemmissa puhelinmalleissa versaalit tulevat pisteen jälkeen automaattisesti tekstiviestiä kirjoitettaessa, 
kun taas uudemmissa ne tulee valita erikseen, mikäli haluaa kirjoittaa niillä useampia perättäisiä kirjaimia. 
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(e) SCHATZI,BIN SCHON LAENGST AM SCHLAFEN,ABER IHR SEID  

   BESTIMMT BEIM LATERNENLAUF SCHON,MARTINSLIEDER KOMMEN 

   SPAETER 

 

Näitä kahta painotusmuotoa on mahdollista myös yhdistää, kuten seuraavassa esimerk-

kiviestissä on tehty. 

 

Esimerkki 6  SUOMI ON MAAILMANMESTARI!! 

 

&-symboli säästää tilaa yhden merkin verran, mutta on yleensä matkapuhelinnäppäimistössä 

erikoismerkkien takana, mikä vähentää sen suosiota tekstiviestikielessä. Yleensä viestit halu-

taan saada nopeasti kirjoitettua. &-merkillä korvataan aineistoissa – kuten yleiskielessäkin – 

sanaa ja. 

 

Esimerkki 7  (a) Tuleeko vähän kiire? tosin mähän voisin jäädä uimaan & saunomaan. 

 (b) Heute waren 4 Jungs & mädels 8-11a vor dem heim um 1730h und 

   wollten bei der Gruppenstunde vorbei schauen. Hab Sie auf die 

   internetseite verwiesen. 

 

Suomalaisessa aineistossa esiintyy lisäksi kolmesti homofonisen grafeemin käyttöä: @-

merkkiä on käytetty (n=1) korvaamaan essiivipääte ajanilmauksissa (lausuttuna at, engl. pre-

positio), q-kirjainta on käytetty (n=1) korvaamaan tavu ku ja x-kirjainta on käytetty (n=1) 

korvaamaan ks-äänne ilmaisussa olixää (olitko sinä). Saksalaisessa aineistossa on käytetty 

homofonista grafeemia x korvaamaan sen luoma äänne sanassa nichts (nix) seitsemässä 

viestissä.  

 

Esimerkki 8   (a) Moi! Vasta @to sain tulevat työvuorot, sen jälkeen tiukasti töitä/unta. 

    Eli sori et kesti! 

 (b) Oot ihq24 <3 

 (c) Hier geht gar nix,kommt mak alle party machen 

 

                                                 
24 ihq lausutaan ihku, se tarkoittaa ihanaa 



48 
 

 
 

Asteriskiä käytetään aineiston yhdessä suomalaisessa viestissä tiivistämään ja elävöittämään 

tekstiä (ks. luku 3.2).  

 

Esimerkki 9  *vilkutus* 

 

Sydäntä esittävää symbolia <3 esiintyy suomalaisessa aineistossa (n=5) rakkautta ja lämpimiä 

tunteita kuvaavissa yhteyksissä – jostain syystä poikkeuksetta tekstiviestin lopussa. 

Esimerkki 10  On kaikki hyvin :) sullakin hope so, tai no sullahan on se janiki siä ;) hehe, 

hauskaa jo mä tuun hectorist mieleen x) ilmottele ajois ku oot tulos niin en 

ehri sopii mitää :) <3; Rintalihasunia<3 

 

Lainausmerkkejä käytetään suomalaisessa aineistossa (n=4), kuten lainausmerkkejä yleis-

kielen sääntöjen mukaan käytetään eli lainauksissa.  

 

Esimerkki 11  ”Punatukkaisuus voi tulla luetuksi irlantilaisuudeksi tai vaikkapa 

seksikkyydeksi." Viestinnän kirjasta. :D;  

 Siinä vaiheessa kun pojalta alkoi tulemaan suusta "nyt on sellainen olo, etten 

oikein ansaitse sua" , totesin, että voi sen päästää jo pälkähästä. :D 

 

Suomalaisesta aineistosta poiketen saksalaisessa aineistossa esiintyy lisäksi yhdessä viestissä 

+-merkki korvaamaan ja-sanaa. Lisäksi saksalaisessa aineistossa esiintyy myös useampia pe-

räkkäisiä x-kirjaimia (n=2) kuvaamaan suudelmaa. 

 

Esimerkki 12  (a) Hallo johnie,nur zur info:sind im felix(boschareal),wo auch schon gut 

    was los ist..!lg axelle+kathrin 

 (b) Wann fliegst Du heute? Mag dich nochmal hören bevor Du Dtl. und mir 

   goodbye sagst xX 
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6.2 Kirjaimien poisjättö sanan lopusta  
 

Kaikissa kielissä on yleistä, että sanojen loppukonsonantit häviävät niin puheessa kuin 

kirjoituksessa. Tämä johtuu heikosta artikulaatiosta sanojen lopussa. (Blake 1996, 38.) 

Suomen ja saksan kielessä usein sanan alussa oleva paino edesauttaa sekä vokaalien että 

konsonanttien katoa sanojen lopussa. Tämä kielissä esiintyvä yleinen reduktiopyrkimys te-

hostaa ilmaisua niin prosodisella ekonomisuudella kuin kirjallisen viestinnän ilmaisukeinojen 

kiteyttämisellä (Engblom 2008, 29). 

 

Koska kirjaimien poisjättöä sanan lopusta esiintyy eritoten suomalaisessa aineistossa run-

saasti, on suomalaiset esiintymät jaettu morfologisesti viiteen ryhmään: (1) loppuheittoihin a- 

ja ä-loppuisissa sijoissa, konjunktioissa ja partikkeleissa, kuten viel[ä], (2) loppuheittoihin si-

loppuisissa muodoissa, kuten hajos[i], (3) loppuheittoihin translatiiveissa, kuten päreiks[i], (4) 

loppu-n:n katoamiseen useissa muotoryhmissä, kuten tänää[n], sekä (5) sekalaisiin kirjaimien 

poisjättöihin. Saksalaisen aineiston kirjaimien poisjätöt sanan lopusta on jaettu kahteen 

ryhmään: persoonapääte e:n loppuheittoihin sekä sekalaisiin kirjaimien poisjättöihin. 

 

morfologiset ryhmät suomessa esiintymät 

a- ja ä-loppuiset sijat, konjunktiot ja 

partikkelit 
100 

loppu-n 59 

si-loppuiset muodot 37 

translatiivit 5 

sekalaiset muodot 15 

yhteensä 216 
 

 

 

morfologiset ryhmät 

saksassa esiintymät 

persoonapääte-e 78 

sekalaiset muodot 46 

yhteensä 124 
 

Taulukko 15 Aineistoissa esiintyvät kirjaimien poisjätöt sanan lopusta 

 

Taulukosta 15 on nähtävissä, että tämä tekstismin tyyppi on yleisempää suomalaisessa teksti-

viestikielessä. Suomalaisessa aineistossa kirjaimien poisjättöä sanan lopusta esiintyy noin 74 

prosenttia enemmän kuin saksalaisessa aineistossa. Ensiksi mainitussa aineistossa esiintymät 

ovat myös monivivahteisempia, ja täten ryhmiteltävissä laajemmin. 
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Suomalaisessa aineistossa on erityisen paljon (n=100) loppuheittoja a- ja ä-loppuisissa sija-

muodoissa, konjunktioissa ja partikkeleissa. Yleisimpiä sanoja tästä ryhmästä ovat mut 

sanalle mutta (n=24), et sanalle että (n=15) ja kyl sanalle kyllä (n=13). Tämän ryhmän muiden 

sanojen (ks. esimerkki 13) esiintymistaajuus jää alle kymmeneen. 

 

Esimerkki 13  Ilkimys! Kyl mä sut viel palkitsen senkin söpöliini!;  

 Moi! niin siit tän iltasest viel et mitä syömist kannattas tuoda? ja ohan ok 

jos henri tulee? Soile 

 

Esimerkistä 13 on nähtävissä, että etenkin a- ja ä-loppuisissa sanoissa käytetään samassa 

viestissä toistuvasti loppuheittoja niissä kohdissa, joissa ne ovat mahdollisia. Tämä ei kuiten-

kaan ole säännönmukainen ilmiö. Tämän todistaa esimerkki 14, jossa on käytetty epäsään-

nönmukaisesti yleiskieltä ja erilaisia tekstismejä. 

 

Esimerkki 14  XD Säästän toki, en ajatellutkaan erityisemmin ahmia noita nyt. Tai öh 

koskaan xD Toisaalta mä en osaa sanoa onko ne vielä valmiita vai oonko 

kenties antanut niiden kasvaa liikaa vai mitä... Emt, en kyl toisaalta usko 

että ne olisivat piloilla, että ne siksi maistuisivat tuolta. Sinänsä ihan 

terveen ja reippaan makuisia, rapsakoita, eivätkä ole nahkeita. Kaiken 

lisäksi mä en ole mikään suuri tulisuuden ystävä, voi olla, että joku tykkää 

xD 

 

Loppu-n:n katoaminen useissa muotoryhmissä on aineiston suomalaisissa viesteissä myös 

yleistä (n=59). Tämän ryhmän yleisimpiä sanoja ovat ku sanalle kun (n=20) ja sit sanalle sit-

ten25 (n=16), muiden esiintymistaajuus on alle viisi.  

 

Seuraavaksi suurin ryhmä (n=37) koostuu loppuheitoista si-loppuisissa muodoissa. Näistä 

yleisimpiä ovat ois sanalle olisi (n=9) ja ens sanalle ensi (n=5). Loppuheitot translatiiveissa 

ovat varsin pieni ryhmä (n=5), jonka muut esiintymät ovat yksittäisiä, lukuun ottamatta muo-

toa onneks sanalle onneksi (n=2).  

                                                 
25 Esimerkki sikäli poikkeuksellinen, että sanasta on jätetty loppu-n:n lisäksi muitakin kirjaimia sanan lopusta 
pois. Sijoittuminen tähän ryhmään kuitenkin loppu-n:n vuoksi. 
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Sekalaiset kirjaimien poisjätöt sanojen lopusta muodostavat suppeahkon ryhmän (n=15). 

Tämän ryhmän esiintymät ovat hajanaisia: suurimmat esiintymistaajuudet ovat muodoilla 

ollu sanalle ollut (n=4) ja saanu sanalle saanut (n=3). Loput muodot ovat yksittäisiä 

esiintymiä. 

 

Kaikki suomalaisen aineiston lyhentämiset jättämällä kirjaimia pois sanan lopusta noudatta-

vat suomen kielen fonotaksia yhtä lukuun ottamatta: 

 

Esimerkki 15  Noottinootti en osannu taas mennä nukkuu ku et ollu kotona :( täytyy ehk 

nukkua päikkärit :> 

  

Saksalaisen aineiston kahdesta morfologisesta ryhmästä suurempi (n=78) on persoonapääte-

e:n muodostama loppuheitto, joka nykysaksassa on varsin yleisessä käytössä yleiskielessä ja 

on myös yleisesti hyväksytty (ks. esim. Babel 2011). Yleisimmät muodot tästä ryhmästä ovat 

ich komm ilmaisulle ich komme (n=12), ich geh sanoille ich gehe (n=9), ich würd sanoille ich 

würde (n=7) ja ich werd sanoille ich werde (n=7). Kuten suomalaisen aineiston esimerkissä 

14, on saksankielisessä esimerkissä 16 esitetty, että e-loppuheittojen käyttäminen voi olla 

epäsäännönmukaista yhden viestin sisällä. 

 

Esimerkki 16  hey johny,treffe mich nachher noch mit einem kumpel,der gerade aus zürich 

da ist,würde dann aber gegen später nachkommen.meld mich dann 

nochmal.lg kathrin;  

 Hi! Ich hab ihr noch eine sms geschrieben, sie antwortet nicht, ich ruf sie 

nachher an. Wir können dienstag fahren, komme dann aber erst morgen 

abend. Gruβ luke 

 

Sekalainen kirjaimien poisjätön ryhmä (n=46) on homogeenisempi kuin vastaava ryhmä suo-

malaisen aineiston tarkastelussa. Muoto heut sanalle heute (n=36) esiintyy ylivoimaisesti 

useimmiten, muodot no sanalle noch (n=3), au sanalle auch (n=2), is sanalle ist (n=2) ja ma 

sanalle mal (n=2) puolestaan harvemmin. Myös sanaa ich on lyhennetty muotoon i (n=1). Esi-

merkistä 17 on nähtävissä, että joissain tapauksissa samasta sanasta käytetään yhden viestin 

sisällä eri muotoja.  
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Esimerkki 17  Ich muss mal schaun. Mir geht's grad echt nicht gut. Will aber an sich auf 

jeden noch steil gehen. Fahr nur eben ma heim. Mff 

 
 
6.3 Lyhentäminen sanan keskeltä  
 

Tähän luokkaan lasketaan tässä tutkielmassa kuuluvaksi kooste- ja sisälyhenteet, kirjoitetut 

elisiot, synkopeet ja kiteytymättömät syntagmaattiset sulaumat. Sisälyhenne kuvaa sanan 

sisäistä lyhentämistä (Itkonen & Maamies 2007, 31), kuten klo (kello). Tämän työn aineiston 

viesteissä ei ole noudatettu sääntöjä, joiden mukaan suomen kielen sisälyhenteet ovat 

useimmiten pisteettömiä ja saksalaisten lyhenteiden perään tulee piste (paitsi akronyymien, 

initialismien ja SI-järjestelmän suureiden ja mittayksiköiden), ja tarkasteluun sisällytetään 

näin ollen myös aineiston pisteettömät lyhenteet.  

 

Koostelyhenteessä on yhdistetty kirjaimia sanan, yhdyssanan tai sanaliiton osista (Heikkilä 

2009, 21), kuten ks. (katso). Tämän määritelmän mukaan on mahdollista, että kooste-

lyhenteen määritelmän katsotaan sisältävän kaikki muut lyhennetyypit paitsi loppu- ja 

sisälyhenteet (vrt. Heinonen 2011). Tässä tutkielmassa on määritelmästä erotettu vielä alla 

esitetyt lyhentämisen tyypit sekä akronyymit ja initialismit (ks. luku 4.1.2). 

 

Elisio on termi, joka kuvaa peräkkäisten sanojen ääntämistä siten, että sanan lopun vokaali jä- 

tetään vokaalialkuisen sanan edeltä pois ja sanat äännetään saumattomasti yhteen (Kotus 

2005, s.v. elisio), kuten mullei (mulla ei). Synkopeessä sanasta tai sanaliitosta on kadonnut 

sanansisäinen vokaali (Forsman Svensson 2011, 12.2), esimerkiksi osote. Osassa synkopeen 

määritelmiä on lisäksi vaade, että kadonnut vokaali sijaitsee kahden konsonantin välissä (ks. 

esim. Duden 2012, s.v. Synkope), mutta tämän työn aineiston analyysissa ei tätä(kään) 

vaadetta ole huomioitu.  

 

Syntagmaattiset sulaumat ovat puolestaan sanoja, jotka ovat yhdeksi sanaksi miellettäviä 

kahden sanan kokonaisuuksia (VISK 2008, § 139), kuten saksan im, joka on muodostunut 

sanoista in ja dem.26 Syntagmaattisiin sulaumiin ei tässä työssä lasketa kuuluvaksi sellaisia 

                                                 
26 Tämän tapaiset yleiskielen sulautuneet sanat on tässä työssä jätetty huomiotta. 
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yhteen sulautuneita sanoja, joista ei ole kadonnut kirjaimia sulautumisen yhteydessä, 

esimerkkinä eikun (joita esiintyy aineistossa neljässä viestissä).  

 

Tässäkin tekstismin luokassa suomalaisen aineiston esiintymistaajuus on huomattavasti suu-

rempi (n. 138 %) kuin saksalaisen aineiston, kuten taulukosta 16 on nähtävissä. Suuren 

määrän vuoksi esiintymät on jälleen jaoteltu morfologisiin ryhmiin: persoonapronominien 

sisälyhenteisiin, yleisiin sisälyhenteisiin, predikaattien sisälyhenteisiin, sulautuneisiin 

sanoihin, synkopeisiin sekä koostelyhenteisiin. Kuten luokassa kirjaimien poisjättö sanan 

lopusta (ks. luku 6.2) ovat tässäkin yhteydessä suomalaisen aineiston lyhentämiset sanan 

keskeltä monivivahteisempia: kahta morfologista ryhmää ei esiinny saksalaisessa aineistossa 

lainkaan (ks. taulukko 16). Elisioita ei taasen esiinny yllättäen kummassakaan aineistossa. 

 

morfologiset ryhmät suomalaisessa aineistossa saksalaisessa aineistossa 

persoonapronominien sisälyhenteet 137 0 

yleiset sisälyhenteet 26 13 

predikaattien sisälyhenteet 29 0 

sulautuneet sanat 2 39 

synkopeet 16 2 

koostelyhenteet 4 3 

muut 3 34 

yhteensä 217 91 

Taulukko 16 Aineistoissa esiintyvät sanan sisäiset lyhentämiset 

 

Ylivoimaisesti suurimman ryhmän suomalaisen aineiston lyhentämisessä sanan keskeltä 

muodostavat persoonapronominien sisälyhenteet (n=137). Tämän ryhmän yleisimmin esiin-

ntyvät muodot ovat mä sanalle minä (n=58) ja mun sanalle minun (n=20). Loput muodot 

esiintyvät kukin alle kymmenessä viestissä. Huomionarvoinen seikka on, että suomalaisessa 

aineistossa on huomattavasti yleisempää kirjoittaa persoonapronominien eri muodot lyhen-

nettynä kuin kokonaisena. Persoonapronominien sisälyhenteitä aineistossa on jo mainitut 

137 kappaletta, yleiskielisiä persoonapronomineja vain 27 kappaletta. Yleiskielen mukaisesti 

kirjoitetut persoonapronominit sisältävät myös sellaisia pronomineja, joita ei fonotaksin mu-

kaan voi lyhentää: hän, me, te ja he. Fonotaksi lienee syynä myös siihen, ettei saksalaisessa 

aineistossa ole lainkaan sisälyhenteitä persoonapronomineissa. 
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Esimerkki 18  (a) Jos sulla ei ole kiire matkajärjestelyjen kanssa tai jotain vastaavaa, niin 

   jos haluat voidaan tehdä jotain huomenna. 

 (b) Uskaltaudun vastaamaan vielä tänään, kun teidän pitäisi olla pari 

   tuntia meitä jäljessä. Siis: Kuulostaa hauskalta. Jokohan olet ehtinyt 

   sinne vintage kauppaan. Ja ei minullakaan ole yleensä mitään ongelmia 

   matkustaessa, niin että kyse on varmaankin jonkinlaisesta  

   molemminpuolisesta vaikutuksesta. Toisaalta sä stressaat noista 

  'ongelmista' paljon enemmän kuin mä. Mulle riittää, että pääsen 

   määränpäähän enemmän tai vähemmän matkatavaroineni. :P Hyvää 

   loman jatkoa. T. Katja 

 

Esimerkistä 18 (a) ilmenee, että persoonapronominin muotoja saatetaan lyhentää, vaikka sa-

massa viestissä kirjoitettaisiin muut sanat kokonaisina asianmukaisten välimerkkien kera tai 

jopa kuten kohdassa (b), jossa osa persoonapronomineista on kirjoitettu kokonaisina, osa ly-

hennettynä. 

 

Seuraavaksi suurin ryhmä suomalaisessa aineistossa ovat yleiset sisälyhenteet (n=26), joista  

yleisin on klo sanalle kello (n=19). Muiden sisälyhenteiden esiintymistaajuus on alle viisi. 

Saksalaisen aineiston sisälyhenteiden, kuten evtl sanalle eventuell (n=3), ca. sanalle cirka 

(n=2) ja hbf sanalle Hauptbahnhof (n=2) esiintyvyys kaiken kaikkiaan (n=13) on varsin tasais-

ta; kutakin sisälyhennettä on alle viisi esiintymää.  

 

Suomalaisessa aineistossa on käytetty sisälyhenteitä myös predikaateissa (n=29), kuten esi-

merkiksi nähä sanalle nähdä (n=4), oisin sanalle olisin (n=3) ja meen sanalle menen (n=2). 

Myös tämän ryhmän esiintyvyystaajuudet ovat tasaisesti alle viidessä, poikkeuksena ainoas-

taan ilmaus ois sanalle olisi (n=9).  

 

Saksalaisessa aineistossa eniten sanan lyhentämistä keskeltä esiintyy syntagmaattisten 

sulaumien muodossa (n=39). Tästä ryhmästä osa (n=7) on yleiskielen mukaista es-pronomi-

nin liittämistä sitä edeltävään sanaan heittomerkin avulla (ks. luku 6.8), kuten gibt’s ja schaff’s. 

Suurin osa (n=21) tällaisista on kuitenkin muodostettu ilman heittomerkkiä, kuten gehts ja 

siehts. Loput ryhmän esiintymät (n=11) ovat sekalaisia, kuten aufm sanoille auf dem (n=3). 
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Suomalaisessa aineistossa sulaumia esiintyy kaksi kappaletta: olitsä ja olixää, jotka molemmat 

korvaavat kysymyksen olitko sinä. 

 

Synkopee-muotoja esiintyy suomalaisessa aineistossa 16 viestissä, saksalaisista viesteistä 

vain kahdessa. Tämä on yllättävä havainto, sillä molemmissa kielissä painottomia vokaaleja 

on runsaasti. Kaikkia muita synkopeen muotoja esiintyy suomalaisessa aineistossa yhden ker-

ran, paitsi muotoja haluis sanalle haluaisi (n=2), pitäs sanalle pitäisi (n=2) ja ilmottele sanalle 

ilmoittele (n=3).  

 

Koostelyhenteitä esiintyy sekä suomalaisessa (n=4) että saksalaisessa (n=3) aineistossa niu-

kanlaisesti. Suomalaisista koostelyhenteistä muotoa ym sanoille ynnä muuta esiintyy kaksi 

kertaa ja kpl sanalle kappale sekä tms sanoille tai muuta sellaista yhden kerran. Saksalaisessa 

aineistossa koostelyhenteistä on käytetty muotoja bzw27 sanalle beziehungsweise (n=2) ja 

usv.28 sanoille und so weiter (n=1). 

 

Taulukon 16 muut-ryhmä sisältää suomalaisessa aineistossa lyhenteet ees sanalle edes (n=2) 

ja kuis sanalle kuinkas (n=1). Saksalaisessa aineistossa tähän ryhmään sijoittuvat lyhenteet 

grad sanalle gerade (n=29), weist sanalle weißt (n=2) ja lisäksi yksittäisissä viesteissä esiinty-

vät lyhenteet, jotka eivät istu muihin edellä mainittuihin ryhmiin. 

 

 

6.4 Vieraskielisten ja -peräisten ilmausten käyttö 
 

Tässä tutkielmassa mielletään vieraskielisiksi sanoiksi kaikki sanat, jotka eivät ole kieliasul-

taan perinteistä suomen tai saksan kieltä, eivätkä ole vakiintuneet yleiskieleen. Myös slangi- ja 

murresanat lasketaan kuuluvaksi tähän luokkaan, mikäli ne on selkeästi lainattu toisesta kie-

lestä (kuten tiltata tai stadi) ja niille on mahdollista löytää yleiskielestä toinen, suomalaisempi 

tai saksalaisempi ilmaus. Erisnimiä ei ole laskettu kuuluvaksi tähän luokkaan (kuten Facebook 

tai Canal de la Villette) eikä myöskään vierasperäisiä yleiskieleen vakiintuneita sanoja, joille ei 

ole muuta yleiskielistä vastinetta (kuten TV tai metro). Sellaiset yleiskieleen vakiintuneet mu-

kautumattomat vierasperäiset sanat (etenkin saksalaisessa aineistossa), jotka on mahdollista 

                                                 
27 Molemmissa viesteissä lyhenne on kirjoitettu virheellisesti ilman pistettä. 
28 Tässä lyhenteessä piste on oikeaoppisesti kohdallaan, mutta w-kirjain on virheellisesti korvattu v-kirjaimella. 
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korvata kotimaisemmalla ilmauksella, on kuitenkin laskettu tähän luokkaan (kuten Sight 

seeing tai Party). Luokan ulkopuolelle on niin ikään jätetty vierasperäiset akronyymit ja initia-

lismit (kuten omg ja lol), joita tullaan myöhemmin tarkastelemaan (ks. luku 6.6). Tutkielmassa 

ei myöskään keskitytä käsittelemään vieraiden kielten vaikutuksia lauserakenteeseen, sillä 

yleisesti tekstiviestikielen lauserakenne poikkeaa yleiskielisestä muutoinkin niin suuresti, 

ettei tässä tutkielmassa ole mielekästä verrata sitä esimerkiksi englannin kielen vaikutuksen 

muokkaamaan lauserakenteeseen. 

 

Tässä tekstismin luokassa esiintymiä on saksalaisessa aineistossa yli kolme kertaa tiheäm-

mässä (ks. taulukko 17). Aineistojen esiintymät on jaettu taulukkoon 17 vieraskielisiin 

ilmauksiin, kuten Down Under ja showtime sekä vierasperäisiin ilmauksiin, kuten rispektiä ja 

digicam. Jaottelun periaatteena siis on, että vieraskieliset ilmaukset saattaisivat sellaisenaan 

esiintyä vieraskielisessä tekstissä, kun taas vierasperäiset ilmaukset on ainoastaan johdettu 

vieraskielisestä ilmauksesta, jolloin vierasta kieltä äidinkielenään puhuva ei välttämättä 

ymmärtäisi kyseistä ilmausta. 

 

suomalaisessa aineistossa saksalaisessa aineistossa 

vieraskielinen sana tai ilmaisu 16 141 

vierasperäinen sana tai ilmaisu 32 15 

yhteensä 48 166 

Taulukko 17 Aineistoissa esiintyvät vieraskieliset ja -peräiset ilmaukset 

 

Vieraskielisiä sanoja ja ilmauksia on saksalaisessa aineistossa suuri määrä (n=141), mutta ne 

jakaantuvat vain 21:een eri ilmaukseen. Niistä yleisimmät ovat tervehdyssanat hi (n=40), hey 

(n=40) ja ciao (n=6) sekä sanat sorry (n=17) ja party (n=16). Edellä mainituista jokainen on 

varsin vakiintunut saksalaiseen puhekieleen eikä niitä ensi näkemältä välttämättä edes miel-

täisi vieraskielisiksi. Ne ovat kirjoitusasultaan kuitenkin englannin ja italian kielen mukaisia, 

eivätkä kuulu saksan yleiskieleen, minkä myötä ne sijoittuvat tässä tutkielmassa tähän luok-

kaan. Toisin on esimerkiksi sanan Servus laita, joka on Etelä-Saksassa yleiskielinen tervehdys-

sana, mutta kirjoitusasultaan samanlainen kuin latinan kielen orjaa tarkoittava sana – tätä ei 

ole laskettu kuuluvaksi tähän luokkaan. 
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Tervehdyssanoja hi ja hey käytetään hieman toisistaan poikkeavasti, kuten esimerkistä 19 il-

menee. Niitä voidaan molempia käyttää viestin alussa, kuten esimerkissä 19 (a) ja 19 (b). 

Toisin kuin sanaa hi, sanaa hey voidaan kuitenkin käyttää myös viestin sisällä, kuten esimer-

kissä 19 (c). 

 

Esimerkki 19  (a) Hey du, wie siehts montags tagsüber aus? Muss erst um 5 arbeiten. XX 

 (b) Hi Süße. habe voll vergessen mich nochmal zu melden.sorry.komme 

   nicht mit essen.beso  

 (c) Hi Johny, hey ich bin jetzt bei einem Freund und glaube nicht dass ich bis 

   21:00 Uhr zu hause werden kann.. Ist es ok wenn heute abend zu dir 

   vorbeikomme 

 

Muita saksalaisen aineiston vieraskielisiä sanoja esiintyy alle viiden taajuudella, kuten esimer-

kiksi chillen (n=3), bitch (n=3) ja cool (n=2). Useimpia on kuitenkin käytetty vain yksittäisissä 

viesteissä, kuten ilmauksia au revoir (n=1), goodbye (n=1) ja city (n=1). Suomalaisessa aineis-

tossa esiintyy 14 eri vieraskielistä ilmausta, joista vain kahta esiintyy useammin kuin kerran: 

hola (n=2) ja info (n=2). Muita, kuten kaffe (n=1), night (n=1) ja mellan flickor (n=1) on käytet-

ty vain yksittäisissä viesteissä.  

 

Useimmissa tapauksissa sekä suomalaisen että saksalaisen aineiston viesteissä on käytetty se-

kaisin sekä oman äidinkielen että vieraan kielen ilmaisuja.  Osassa viestejä vieraskieliset sanat 

on ikään kuin sulautettu oman kielen sekaan, kuten esimerkeissä 20 (a) ja (b) ja osassa vieras-

kieliset ilmaukset taas ovat oma niin sanottu kokonaisuutensa, kuten esimerkeissä 20 (c) ja 

(d). Joissakin harvoissa viesteissä vieraskielinen ilmaus taas on viestin ainoa sisältö, kuten 

esimerkistä 20 (e) on nähtävissä.  

 

Esimerkki 20  (a) I hate bussin odottelua. 

 (b) Hi!meine home nummer hat sich nochmals geändert 

 (c) Up to you, voidaan mennä nyt tai huomenna 

 (d) Find ich ne gute sache,ich tanz auch noch.,you know my steez. 

 (e) Testing, testing, are you awake? 
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Vierasperäisiä sanoja tai ilmaisuja on saksankielisessä aineistossa sen sijaan vähemmän 

(n=15) kuin suomalaisessa aineistossa (n=32). Saksalaisessa aineistossa esiintyy 12 erilaista 

vierasperäistä sanaa tai ilmausta, joista ainoastaan sana handy29 (n=4) on useammassa vies-

tissä. Muut ilmaisut, kuten si-centrum (n=1) ja inphinity (n=1) esiintyvät kukin vain kerran. 

Saksalaisessa aineistossa esiintyy jossain määrin myös multietnolektisyyttä30, kuten isch 

nemme (n=1). 

 

Suomalaisessa aineistossa vierasperäisiä sanoja tai ilmaisuja on 25 erilaista, joista useammas-

sa kuin yhdessä viestissä esiintyy sanoja duuni (n=4), baari (n=3), leffa (n=2) ja kämppä (2). 

Muut tähän luokkaan ryhmiteltävät ilmaukset ovat varsin erilaisia: suurin osa on vieraan kie-

len äänteitä mukaillen kirjoitettu vierassana, kuten esimerkissä 21 (a), osa on slangisanoja, 

kuten esimerkissä 21 (b) ja loput ovat vieraskielisiä sanoja, jotka on sulautettu suomenkieli-

siin ilmauksiin, kuten esimerkissä 21 (c). 

 

Esimerkki 21  (a) Lähdeks kahville tänää ysin aikaa? Jos et pygee ni ei siin mitää, mut 

    meen enivei keskustaa. :-) 

 (b) Hola tyttökerho! perheemme lauantaina&sunnuntaina Hgissä. Oisko  

    jotain lapsystävällistä raflaa? Tai oispa puistosää! JA illalla viinille  

   mellan flickor? JA aamulla uusittu Engel ja teekannu? Su-ip syöpäsairas  

   pappani & Espoosta Turkuun. Tässä plään! 

(c) Hei überhieno homma, kiitos!! :) Ritva on kyl niin paras! Palataan netis 

  :) 

 

Kuten esimerkin 21 kaikista kohdista voi huomata, on yleistä että vierasperäisten ilmaisujen 

yhteydessä käytetään muutoinkin hyvin vapaata kieltä. Vaikkapa esimerkin 21 kohdassa (b), 

jossa on niin vieraskielisiä ilmauksia (hola ja mellan flickor), slangisana (rafla) kuin myös vie-

raskielisen sanan matkittua prosodiaa kirjoitettuna (plään). 

 

 

  

                                                 
29 Sanan etymologia on asiantuntijoiden keskuudessa kiistanalainen, mutta mielestäni teoria siitä, että käsite on 
johdettu, niin kutsutusti eingedeutscht, engl. käsitteestä handy on varsin uskottava. 
30 Multietnolekti on valtakieltä yksinkertaistava kielimuoto, joka kuuluu monietniseen kaupunkikulttuuriin, ja 
jossa eri kieliä sekoitetaan (Alho & Kauppinen 2008, 15). 
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6.5 Interjektioiden ja matkitun prosodian käyttö 
 

Interjektioiden ja matkitun prosodian käytöllä pyrkii tekstiviestin lähettäjä usein elävöittä-

mään tekstiviestikieltä. Hymiöiden ja asteriskien käytön ohella nämä ovat niitä keinoja, joiden 

avulla tavoitellaan puheenomaista tekstiviestikieltä. Tässä tutkielmassa interjektiot mielle-

tään samoin kuin VISKissä (2008, § 856): (1) affektiset reaktiiviset sanat, kuten huh, äh, oh, 

joiden avulla osoitetaan tapahtuman tai sattumuksen vastaanottoa, (2) sanat, joilla osoitetaan 

reaktiota toisen osapuolen sanomaan, kuten oho, höh, ach sekä (3) ei-affektista asennetta il-

maisevat sanat, kuten aha, ah, joiden avulla osoitetaan vastaanotettu tieto uutiseksi. VISK 

(2008, § 856) huomauttaa interjektioiden luokan olevan kuitenkin periaatteessa avoin31, 

minkä vuoksi myös sarjakuvakielimäiset kirjainyhdistelmät (ks. luku 4.2) mielletään tässä 

työssä interjektioiden luokkaan. Ok, okei, okay, okey ja muut vastaavat ilmaukset on tässä 

työssä jätetty niiden arkisuuden vuoksi tarkemman tarkastelun ulkopuolelle.32 Interjektiot ja 

matkittu prosodia on tässä tutkielmassa sijoitettu samaan tekstismi-luokkaan, koska niiden 

määrittelyt ovat varsin lähellä toisiaan: ääntelyn saatua vakiintunut fonologinen asu, se voi-

daan mieltää interjektioksi (VISK 2008, § 856) ja lisäksi sekä interjektio että matkittu 

prosodia ovat usein kytköksissä affektiivisuuteen. 

 

Interjektioita ja matkittua prosodiaa yhteensä esiintyy sekä suomalaisessa että saksalaisessa 

aineistossa täysin sama määrä (n=45). Taulukossa 18 on esitetty niiden ryhmittely objektii-

visesti. Objektiivisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että yksittäisiä – ilman konteks-

tia olevia – tekstiviestejä tulkittaessa on mahdotonta tulkita niitä täsmälleen samalla tavoin 

kuin viestin vastaanottaja saati sen kirjoittaja. Ristiriitaa saattaa esiintyä etenkin sellaisissa il-

mauksissa, jotka eivät ole vakiintuneet kielenkäyttöömme.  

  

                                                 
31 Tässä työssä ei VISKin (2008, § 856) määrittelyn tapaan ole mielletty tervehdys-sanoja interjektioiksi, vaan 
laskettu niiden kuuluvan matkitun prosodian piiriin, mikäli niissä esiintyy esimerkiksi pidennetty vokaali. 
32 Sanaa ok tai sen johdannaisia esiintyy niin suomalaisessa aineistossa (n=76) kuin saksalaisessa aineistossa 
(n=22). 
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kuvaavuuden ryhmät suomalaisessa aineistossa saksalaisessa aineistossa 

naurua kuvaavat 10 8 

turhautuneisuutta kuvaavat 4 8 

yllättyneisyyttä kuvaavat 7 10 

miettimistä kuvaavat 5 3 

surua kuvaavat 3 0 

innostuneisuutta kuvaavat 5 0 

muut 11 16 

yhteensä 45 45 

Taulukko 18 Aineistoissa esiintyvät interjektiot ja matkitut prosodiat 

 

Eri tunnetiloja kuvaavien ilmausten välillä on suomalaisessa ja saksalaisessa aineistoissa hy-

vin vähän eroa, kuten taulukosta 18 voi nähdä. Suomalaisessa aineistossa esiintyy yleisimmin 

naurua kuvaavia ilmauksia (n=10), ja myös saksalaisissa aineistossa ne ovat yleisiä (n=8). 

 

Esimerkki 22  (a)  Hahahaha nauroin ääneen!! aagh tulee kyyneleet silmist :'DD;  

  Hehe, sori ku lopetin niin äkkiä, mutta kassalla oli pitkä jono ja mua 

piipattiin paikalle :D tuli kiirus.; Ahahaha, hieno saavutus 

(b) Hehe!du arsch:) ich sitz hier in der vorlesung und er isst steak.ich bin

 neidisch aber gönn dirs;)genieβ die reise! Grüβe manuel;  

 Hi hi :-) Was machst du denn heute Abend?hdl Steffi 

 (c)  Tää ehkäpä vähän hirvittää mua. Tai ei välttämättä muu ehkä 

   niinkään, mut kämppä nyyh 

 

Esimerkki 22 mukailee aineiston kaikkia esiintymiä: useimmissa viesteissä, joissa kuvataan 

naurua kielellisesti, on tehostettu sanomaa vielä hymiöllä. Näin ei kuitenkaan ole kaikissa ta-

pauksissa, kuten edellä olevasta esimerkistä näkyy. Surua sanallisesti ilmaisevien viestien 

yhteyteen (n=3) ei esimerkin 22 (c) mukaisesti ole yhteenkään liitetty myrtsiötä. 

 

Taulukossa 18 esiintyvä ryhmä muut, sisältää varsin heterogeenisiä ilmauksia. Ryhmä sisältää 

sellaisia sarjakuvakielimäisiä kirjainyhdistelmiä (a), matkittuja prosodioita (b) sekä interjek-

tioita (c), jotka eivät sovi taulukon muihin ryhmiin. 
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Esimerkki 23  (a) Nähääks sit viielt vaikkis? Siin stockan ees taas esim?:) PUS ! 

(b) Waaas? Jetzt kann ich aber mal wirklich nichts dafür!! Dann komm 

  doch in die Sichtbar! Da gibts auch essen! 

(c) Cool! Dann komm ich jetzt vorbei :-D -- hier stinkt es nach toter Ratte, 

 igitt! 

 

 

6.6 Akronyymien ja initialismien käyttö 
 

Kuten tutkielman alkupuolella (ks. luku 4.1) jo selvisi, lyhenteisiin liittyviä käsitteitä 

määritellään kirjallisuudessa hyvinkin kirjavasti (vrt. esim. Itkonen & Maamies 2007, 35; 

Steinhauer 2000, 31, 33). Tässä työssä akronyymin määritelmä on ymmärretty sanaliiton tai 

yhdyssanan osien alkukirjaimista tai muista kirjaimista muodostuvana lyhennesanana, joka 

lausutaan sanana (vrt. Kielitoimiston sanakirja 2008 s.v. akronyymi). Initialismin määritelmä 

taas on mielletty sellaiseksi, että se muodostetaan samalla tavoin, mutta toisin kuin 

akronyymi se lausutaan kirjain kirjaimelta (Chalker & Weiner 1998).  

 

Tässä työssä yleiskielen mukaisia, sisälyhenteen määritelmän (ks. luku 6.3) täyttäviä lyhentei-

tä ei ole laskettu kuuluvaksi akronyymien ja initialismien luokkaan, vaan ne on sijoitettu 

lyhentäminen sanan keskeltä -luokkaan. Myös rajanveto koostelyhenteiden ja akronyymien 

sekä initialismien välille on yleisestikin aika ajoin pulmallista. Käsillä olevassa tutkielmassa 

raja on vedetty siihen, että koostelyhenteeseen tulee (oikeinkirjoitussääntöjen mukaisesti) ly-

hennepiste, mutta akronyymiin tai initialismiin ei.  

 

Tässä tekstismi-luokassa saksalaisen aineiston esiintymien määrä on yli kahdeksan kertaa 

suurempi kuin suomalaisen aineiston, kuten taulukosta 19 on havaittavissa. Etenkin initialis-

meja esiintyy saksalaisessa aineistossa (n=65) huomattavasti runsaammin kuin suomalai-

sessa aineistossa (n=7).  
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lyhennetyyppi suomalaisessa aineistossa saksalaisessa aineistossa 

akronyymit 1 2 

initialismit 7 65 

yhteensä 8 67 

Taulukko 19 Aineistoissa esiintyvät akronyymit ja initialismit 

 

Sekä suomalaisessa että saksalaisessa aineistossa akronyymeistä esiintyy vain yhtä lajia: jo 

edellä käsiteltyä lol-akronyymiä. Saksalaisessa aineistossa kyseistä akronyymiä esiintyy kah-

dessa viestissä ja suomalaisessa aineistossa  yhdessä viestissä. 

 

Initialismien kirjo on saksalaisessa aineistossa niiden määrän myötä monipuolisempi; erilai-

sia initialismeja löytyy 18. Niistä yleisimmät ovat lg sanoille liebe Grüße (n=26), mfg sanoille 

mit freundlichen Grüßen (n=7) sekä sms sanoille Short Message Service (n=7). Näistä kahta 

ensimmäistä initialismia käytetään poikkeuksetta viestin lopussa.  

 

Esimerkki 24  Hey Johnny,muss morgen arbeiten und bin recht müde,von daher leider 

nicht,aber danke für die Einladung!Euch viel Spaβ!lg Malte;  

 Wir sind am hauptbahnhof. Also kommt auch hier her, wir warten davor. 

Mfg ray 

 

Kumpaakin initialismia käytetään ensisijaisesti erisnimen yhteydessä, kuten esimerkissä 24, 

mutta myös yksinään, ilman erisnimeä, kuten esimerkissä 25. 

 

Esimerkki 25  bei uns geht di o mi. bei dir auch? lg; Was geht heut abend? :) mfg  

 

Muiden initialismien, kuten hdl sanoille hab dich lieb (n=2) tai wg sanalle Wohngemeinschaft 

(n=2), esiintyvyys jää saksalaisessa aineistossa alle viiteen. Suomalaisen aineiston initialis-

meja esiintyy kutakin yksi kappale: eta sanoille estimated time of arrival, emt sanoille en minä 

tiedä ja ip sanalle iltapäivä, lukuun ottamatta initialismia mm sanalle maailmanmestaruus, 

jota esiintyy kahdessa viestissä. 
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6.7 Lyhentäminen sanan lopusta  
 

Aineistoissa esiintyvät lyhentämiset sanan lopusta noudattavat pääosin yleiskielen loppuly-

henteiden kaavaa: suomen kielen lyhenteessä on viimeisenä sanan ensimmäisten tavujen 

alkukonsonantti, poikkeuksellisesti myös vokaali (Itkonen & Maamies 2007, 31). Saksan 

kielessä lyhentäminen tapahtuu puolestaan vapaammin jättämällä kirjaimia sanan ensimmäi-

sen kirjaimen tai ensimmäisten kirjaimien jälkeen pois. Oikeakielisyyden mukainen piste ly-

henteen lopusta kuitenkin puuttuu osasta aineiston lyhenteitä. (Werlin 1999, 11.) Kokonai-

suudessaan loppulyhenteitä esiintyy tutkimuksen niin suomalaisessa kuin saksalaisessa 

aineistossa huomattavasti vähemmän kuin kirjaimien poisjättöä sanan lopusta (ks. luku 6.2): 

Suomalaisessa aineistossa esiintymiä on 38 ja saksalaisessa 17.  

 

lyhennetyyppi suomalaisessa aineistossa saksalaisessa aineistossa 

viikonpäivälyhenteet 15 7 

muut loppulyhenteet 23 10 

yhteensä 38 17 

Taulukko 20 Aineistoissa esiintyvät loppulyhenteet 
 

Suomalaisessa aineistossa viikonpäivien loppulyhenteitä on käytetty noin neljässäkymmenes-

sä prosentissa (n=15) aineiston loppulyhenteistä. Muita loppulyhenteitä ovat seur seuraaval-

le, ope opettajalle, v. vuodelle, yht. sanalle yhteensä, jälk. sanalle jälkeen ja terv sanalle 

terveisin, joita esiintyy kutakin yhdessä viestissä, n. tai n sanalle neljässä ja t. tai T. sanalle ter-

veisin 13 viestissä.  

 

Esimerkki 26  Moi! Tennis ensi su klo 15-17 impparissa kenttä 10 terv;  

 Moips! Väliaikatietoja.. Mun esitys alkaa kohta, sen jälk. lounastauko 

varmaan n. tunnin päästä, laitan sit vielä vaikka uudestaan viestiä :) 

Kuten esimerkistä 26 ilmenee, on loppulyhenteiden käytön yhteydessä yleistä käyttää muu-

toinkin lyhennettyä kieltä. Mielenkiintoista kuitenkin on, että esimerkiksi esimerkin 26 

jälkimmäisen viestin sanat vielä vaikka on kirjoitettu kokonaisina, kun ne olisi ollut mahdollis-

ta – ja tekstiviestikielen konventioiden mukaan vieläpä tavanomaista (ks. luku 3) – lyhentää.   
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Saksalaisessa aineistossa viikonpäivien lyhenteet ovat yhtälailla loppulyhenteistä yleisimpiä: 

niitä esiintyy myös noin 41 prosentissa (n=7) loppulyhenteitä.  Muita loppulyhenteitä, joita 

ovat wirkl sanalle wirklich, geb sanalle Geburtstag, o sanalle oder ja gef. sanalle gefunden 

esiintyy jokaista yhdessä viestissä, paitsi lyhenteitä alk/alc sanalle alkohol ja mo sanalle 

morgen esiintyy kumpaakin kahdessa viestissä ja u. sanalle und kolmessa viestissä. 

 

 

6.8 Kirjaimien poisjättö sanan alusta  
 

Kirjaimien poisjättöä sanan alusta esiintyy yksinomaan saksankielisessä aineistossa (n=33). 

Suomen kielen jo edellä mainittu (ks. luku 4.1.5) sananalkuinen paino on syy siihen, ettei kir-

jaimien poisjättöä sanan alussa juurikaan esiinny33. Samainen ilmiö saksankielessä lienee 

puolestaan johtanut siihen, että kirjaimien poisjättöä sanan alusta esiintyy tämän tutkielman 

aineistossa ainoastaan epämääräisissä artikkeleissa.34 Tämä on yleinen tapa myös saksalai-

sessa puhekielessä. Saksan kielessä on mahdollista ilmaista kirjaimen tai kirjaimien 

puuttuminen sanasta heittomerkillä, mutta lyhentäminen on ymmärrettävissä myös ilman 

heittomerkin käyttöä (Duden 2012, s.v. Apostroph). Kerätyssä aineistossa esiintyy heittomer-

kin käyttöä pääosin ilmaisemassa es-pronominin sulauttamista edeltävän sanan kanssa (ks. 

luku 6.3). 

 

Artikkelia eine on lyhennetty aineistossa 14 viestissä (muodossa ne), artikkelia einen kahdek-

sassa (muodossa nen), artikkelia einer kuudessa (muodossa ner), artikkelia einem puolestaan 

kolmessa viestissä (muodossa nem) ja yhdessä viestissä myös artikkelia ein (muodossa n). 

 

Esimerkki 27  Wenn du noch ne flasche wein mitgehen lassen kannst pack sie dir.kannst 

auch noch frauen mitnehmen:) also ich hab halt einen sixpack bier;  

 Hi du! Wie geht's? Hast du schon ferien und packst deine sachen, oder kommt 

noch ne prüfung? Bin grad auf ner party an einem göttinger see. Schön hier. 

:-P 

 

                                                 
33 Poikkeuksena esimerkiksi puhekielinen tä korvaamaan mitä-sana. Kirjaimien poisjättöä sanan alusta ei 
kuitenkaan esiinny tämän tutkielman suomenkielisessä aineistossa. 
34 Tässä työssä ei ole otettu huomioon vakiintuneita lyhennesanoja, jotka muodostetaan sanan loppuosasta, 
kuten (omni)bus ja (polku)pyörä. 
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Kuten esimerkistä 27 on huomattavissa, myöskään lyhentäminen sanan alusta ei ole yhden 

viestin sisällä säännönmukaista. Liekö sillä merkitystä, että kirjaimien poisjätöt artikkelin 

alusta ovat kummassakin esimerkkiviestissä viestin alkupuolella ja kokonaan kirjoitetut artik-

kelit puolestaan viestien loppupuolella?  

 

 

6.9 Syntaktisten ellipsien käyttö 
 

Syntaktisia ellipsejä esiintyy suomalaisessa, ja etenkin saksalaisessa aineistossa niin runsaas-

ti, lähes joka viestissä jonkin asteisena, ettei ole mielekästä ryhtyä erittelemään niistä jokaista. 

Tarkoituksena on kuitenkin ryhmitellä aineistojen tämän tekstismi-luokan esiintymiä 

Androutsopoulosin ja Schmidtin (2001, 21) tekemän jaottelun mukaisesti (ks. taulukko 21). 

Kyseistä jaottelua on käyttänyt myös muun muassa Döring (2002, 12). 

 

syntaktiset ryhmät suomalaisen aineiston 
esimerkki 

saksalaisen aineiston 
esimerkki 

subjektipronominin poisjättö [ ] Haluu kans! Voin soitella! Komm! [ ] Freue mich. 
artikkelin tai possessiivipronominin 
poisjättö - Ach ja [ ] Zug kommt gleich 

an! 
preposition tai prepositio-artikkeli-
yhdistelmän poisjättö - Alder wo bist du? [ ] Kade? 

kopula-, apu- tai modaaliverbien 
poisjättö - Ich [ ] ohne dich gehen aber 

du hast den schlüssel 
verbin (ja subjektipronominien) 
poisjättö Soitan kun [ ] hesas.  Sichtbar. Hacienda [ ] zu voll 

sähkösanoma-tyylin käyttö Kohta ehkä kotoa avaimet 
treenikselle ja tivoliin :) Die hat keine handy 

Taulukko 21 Aineistoissa esiintyvät syntaktiset ellipsit35 
 

Subjektipronominien virheellistä poisjättöä ei suomenkielisessä aineistossa esiinny kovin- 

kaan runsaasti. Puhutussa kielessä verbien persoonamuotoja käytetään runsaammin kuin 

kirjoitetussa kielessä (mm. Lehikoinen 2005, 98). Ensimmäisen ja toisen persoonan subjekti-

pronominin käyttö ei lisäksi ole suomen kielessä välttämätöntä verbin persoonamuodon 

usein riittäessä osoittamaan lauseen subjektin (mm. VISK 2008, § 1268). Näissä persoo-

namuodoissa subjektipronominien ellipsejä esiintyykin aineistossa runsaamman puoleisesti. 

Kolmannessa persoonassa verbin yhteyteen taas sopii pronominin sijaan myös niin lausetäy-

                                                 
35 Käännökset J.V. 
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dennys kuin rinnasteinen lauseke (mm. VISK 2008, § 1269), kuten taulukon 21 esimerkissä. 

Puhekielessä subjektipronomia ei taasen esiinny säännönmukaisesti monikon ensimmäisessä 

persoonassa, sillä se esiintyy usein passiivin kaltaisena (mm. VISK 2008, § 1326). Saksankie-

lisessä aineistossa subjektipronominien kielioppisääntöjen vastaista poisjättöä sitä vastoin 

esiintyy lukuisissa viesteissä. Subjektipronominien puuttumiset ovat eräissä aiemmissakin 

saksalaisissa tutkimuksissa (ks. esim. Androutsopoulos & Schmidt 2001, 22) osoittautuneet 

syntaktisista lyhentämiskeinoista suosituimmaksi. 

 

Esimerkki 28  Ok.immer chillen. [ ] soll mitkommen; [ ] Sitz grad noch im Zug,[ ] bin um 

neun zu hause.also sind [ ] wahrscheinlich so um elf da.kommst [ ] auch mit? 

 

Possessiivisuffiksi on suomen puhekielessä taipuvaisempi jäämään pois kuin possessiivipro-

nomini. Luultavasti tämän vuoksi suomalaisessa aineistossa ei ole havaittavissa possessiivi-

pronomininkaan virheellistä poisjättöä. Saksalaisessa aineistossa puolestaan on melko useita 

viestejä, joissa esiintyy artikkelin virheellistä puuttumista. Myös possessiivipronominin 

poisjättöä on saksalaisessa aineistossa joissain määrin.  

 

Esimerkki 29  [ ] Habe morgen halb zehn Beachvolleyballturnier in Vaihingen.;  

 [ ] punsch war sehr lecker johny, bis dann! 

 

Suomen kielessä pre-. post- ja adpositiot (kuten luona, varten, vastoin) ovat lauseessa 

tärkeässä asemassa, ja niiden poisjättö tekisi viestistä todennäköisesti mahdottoman ymmär-

tää. Näin ollen suomalaisessa aineistossa ei esiinny ainuttakaan viestiä, josta puuttuisi 

prepositio. Saksan kielessä prepositioilla on paikallissijojen puuttuessa lauseopissa erilainen 

asema: useissa tapauksissa sanoman viesti säilyy vaikka preposition (tai artikkeli-prepositio-

yhdistelmän) jättäisi kirjoittamatta. 

 

Esimerkki 30  ich fahr jetzt [ ] stadt, seid ihr noch irgendwo? 

 

Kopulaverbin jäädessä suomenkielisestä lauseesta pois, tulee lauseesta varsin kömpelön kuu-

loinen ja kenties myös vaikeasti ymmärrettävä, kuten auto [on] hieno. Suomen kielessä 

apuverbin sisältävä lause menettää merkityksensä apuverbin jäädessä lauseesta pois vaikka 

varsinaisen merkityksen ilmaiseekin pääverbi. Esimerkkeinä [olen] tullut ja [tuli] käytyä, 
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joiden viesti on ilman apuverbiä epäselvä. Samoin käy modaaliverbin sisältävälle lauseelle: 

Esimerkiksi me [voimme] lähteä -lauseen sanoma ei välity ilman modaaliverbiä voimme. (Ks. 

esim. Alho & Kauppinen 2008, 107−108, 118−119.) Saksan kielessä asian laita on samantapai-

nen, mutta silti esimerkiksi Androutsopoulos ja Schmidt (2001, 21) löysivät aineistostaan 

muun muassa modaaliverbin poisjättöä, kuten [Kannst] Du mich holen oder was???. Tämän tut-

kielman aineistojen esiintymät ovat hyvin vähäisiä tässä luokassa, etenkin modaali- ja 

kopulaverbien osalta. Ne harvat esiintymät joita on, ovat esimerkin 31 tapaisia eli sellaisia, 

joiden viesti välittyy myös poisjätöstä huolimatta. 

 

Esimerkki 31  [ ] War früher aus als gedacht [ ]. 

 

Verbin (ja subjektipronominin) poisjättöä esiintyy edellistä huomattavasti runsaammin mo-

lemmissa aineistoissa. Androutsopoulosin ja Schmidtin (2001, 21) ja myöhemmin myös 

Döringin (2002, 12) käyttämän jaottelun mukaan tähän luokkaan kuuluisi ainoastaan verbi-

subjektipronomini-liittojen poisjättöjä, mutta tässä tutkielmassa tähän luokkaan on mielletty 

myös pelkkien verbien poisjätöt.  

 

Esimerkki 32 (a) [ ] Heute abend pfannkuchen [ ]?; [ ] im bett!!! [ ] feierabend!  

(b) Juna [ ] Hki:ssa 11.05; Matsi [ ] 1-1, karri teki maalin! 

 

Sähkösanoma-tyylin käyttöä esiintyy tutkielman aineistoissa todennäköisesti tämän 

tekstismi-luokan osalta ylivoimaisesti eniten. Kieliopillisesti virheet ovat toisistaan poikkea-

via, mutta yhteistä näille viesteille on kankea, pelkistetty kieliasu, kuten esimerkissä 33. 

 

Esimerkki 33  (a) Woah, weist du eigentlich wie zeit du weg wohnst? Nachmittag oder 

abend?; Hi!du gibt jetzt eigentich ein herbst lager?gruβ bomber 

(b) Haen. En muista, soitan sitte. Nyt suihku.; 

Osoitteita tarvitaan, jotta voi lähettää ylppärijuhlakutsut? 
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6.10 Yhteenveto 
 

Aiemmin tässä luvussa on esitetty tutkielman aineistojen jako tekstismi-luokkiin sekä tarkas-

teltu suomalaisten ja saksalaisten tekstismien eroja ja yhtäläisyyksiä aineistojen esiintymien 

perusteella. Aineistojen esiintymien perusteella luotu tekstismi-klassifikaatio sisältää yhdek-

sän luokkaa, joita ovat (a) symbolien ja grafeemien käyttö, (b) kirjaimien poisjättö sanan 

lopusta, (c) lyhentäminen sanan keskeltä, (d) vieraskielisten ja -peräisten ilmausten käyttö, 

(e) interjektioiden ja matkitun prosodian käyttö, (f) akronyymien ja initialismien käyttö, (g) 

lyhentäminen sanan lopusta, (h) kirjaimien poisjättö sanan alusta sekä (i) syntaktisten 

ellipsien käyttö. Tekstismi-luokkien otsikot ovat laskevassa suunnassa siinä järjestyksessä 

kuin niiden käsittelemän tekstismin yhteenlaskettu yleisyys aineistoissa on. Ainoastaan vii-

meisen luokan eli syntaktisten ellipsien käytön esiintymistaajuutta ei tässä tutkielmassa ole 

huomioitu, muiden luokkien esiintyvyys on laskettu ja esitetty kunkin alaluvun yhteydessä 

havainnollistamista auttavassa taulukossa. 

 

Hahmottamisen helpottamiseksi suurin osa tuloksista on lisäksi tekstismi-luokan sisällä 

jaettu ryhmiin. Symbolien ja homofonisten grafeemien käyttöä esittelevässä luvussa ainoas-

taan hymiöistä ja myrtsiöistä on koottu esiintyvyystaulukko, koska hymiöt ja myrtsiöt ovat 

tekstiviestikielen kontekstissa varsin keskeisessä asemassa. Homofonisten grafeemien ja 

muiden symbolien esiintyvyys on esitetty tekstin sisäisinä lukuina. Muiden symbolien tihein 

esiintymistaajuus on sekä saksalaisessa että suomalaisessa aineistossa numeroilla. Myös 

kahta tai useampaa perättäistä pistettä, versaaleja ja &-merkkejä esiintyy molempien kielien 

aineistoissa. Suomalaisessa aineistossa esiintyy lisäksi asteriskejä, sydäntä esittävää symbolia 

(<3) ja lainausmerkkejä, saksalaisessa aineistossa puolestaan +-merkki sekä useampia peräk-

käisiä x-kirjaimia kuvaamaan suudelmaa. Homofonisista grafeemeista on suomalaisessa 

aineistossa käytetty @-merkkiä korvaamaan essiivi-pääte ajanilmauksessa, q-kirjainta kor- 

vaamaan tavu ku sekä x-kirjainta korvaamaan ks-äänne, jota on käytetty myös saksalaisessa 

aineistossa. 

 

Kirjaimien poisjättö sanan lopusta -luokassa suomalaisen aineiston esiintymät on ryhmitelty 

(a) loppuheittoihin a- ja ä-loppuisissa sijoissa, konjunktioissa ja partikkeleissa, (b) loppu-n:n 

katoamiseen useissa muotoryhmissä, (c) loppuheittoihin si-loppuisissa muodoissa, (d) seka-

laisiin kirjaimien poisjättöihin ja (e) loppuheittoihin translatiiveissa. Esiintyvyys on laskevas-
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sa suunnassa samassa järjestyksessä kuin ryhmien otsikot on edellä esitetty. Saksalaisessa 

aineistossa esiintymiä on lähes puolet vähemmän ja ne on ryhmitelty ainoastaan kahteen ryh-

mään: (a) persoonapääte-e:n loppuheittoihin sekä (b) sekalaisiin kirjaimien poisjättöihin. 

 

Sanan keskeltä lyhentämisiä tarkasteltaessa on esiintymät jaettu seitsemään eri ryhmään: (a) 

persoonapronominien sisälyhenteisiin, (b) yleisiin sisälyhenteisiin, (c) predikaattien sisä-

lyhenteisiin, (d) sulautuneisiin sanoihin, (e) synkopeisiin, (f) koostelyhenteisiin ja (g) muihin 

sanan keskeltä lyhentämisiin. Kuten edellisiä tekstismejä, myös sanan lyhentämistä keskeltä 

esiintyy suomalaisessa aineistossa useammin kuin saksalaisessa – tällä kertaa yli kaksikertaa 

enemmän. Predikaattien ja persoonapronominien sisälyhenteitä ei saksalaisessa aineistossa 

esiinny lainkaan. 

 

Vieraskielisissä ilmaisuissa ja sanoissa saksalaisen aineiston esiintymät ovat huomattavasti 

suurilukuisempia kuin suomalaisessa aineistossa; saksalaisessa aineistossa on vieraskielisiä 

sanoja lähes yhdeksän kertaa enemmän kuin suomalaisessa aineistossa. Vierasperäisten il-

mauksien ja sanojen osalta suomalaisen aineiston esiintymät ovat taasen yli kaksi kertaa 

runsaslukuisempia. 

 

Interjektioiden ja matkitun prosodian ryhmittelyssä haasteita asetti niiden kontekstittomuus: 

vakiintumattomia ilmauksia analysoitaessa on hankala ilman kontekstia selvittää niiden 

todellista merkitystä sellaisena kuin niiden kirjoittaja on sen tarkoittanut. Objektiivisesti niis-

tä on mahdollista ryhmitellä seitsemän erilaista ryhmää: (a) naurua kuvaavat, (b) turhautu-

neisuutta kuvaavat, (c) yllättyneisyyttä kuvaavat, (d) miettimistä kuvaavat, (e) surua ku-

vaavat, (f) innostuneisuutta kuvaavat sekä (g) muuta tunnetilaa kuvaavat. 

 

Akronyymit ja initialismit tulivat seuraavaksi tarkastelun kohteeksi. Akronyymejä ei esiinny 

kummassakaan aineistossa kuin yksittäisissä viesteissä, mutta niiden tekstiviestikielessä 

luoman keskeisen aseman vuoksi ne ovat oma ryhmänsä. Initialismeja ei myöskään esiinny 

suomalaisessa aineistossa paljon, mutta saksalaisessa aineistossa initialismien määrä on jo 

suurehko. 

 

Sanan lopusta lyhentämiset on erotettu kirjaimien poisjätöstä sanan lopusta omaksi 

tekstismi-luokaksi, koska sanan lopusta lyhentämisen luokassa lyhentämiset noudattavat pää-
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osin yleiskielen loppulyhenteiden kaavaa. Vain oikeakielisyyden mukainen piste puuttuu 

osasta aineistojen lyhenteitä. Luokan esiintymät on ryhmitelty viikonpäivälyhenteisiin ja 

muihin loppulyhenteisiin, joita kumpaakin esiintyy suomalaisessa aineistossa tiheämmin kuin 

saksalaisessa aineistossa. 

 

Kirjaimien poisjättöä sanan alusta esiintyy kaikista tämän tutkielman tekstismi-luokista 

vähiten. Lisäksi kaikki esiintymät ovat saksalaisessa aineistossa ja koskevat ainoastaan epä-

määräisiä artikkeleita. Kirjaimien poisjättö epämääräisten artikkelien alusta on saksan 

kielessä varsin yleistä puheessa ja myös muussa kirjoitetussa kielessä, minkä lisäksi se on 

myös yleisesti hyväksyttyä. 

 

Syntaktisten ellipsien esiintymistiheyttä ei tässä tutkielmassa ole otettu huomioon niiden 

esiintymisrunsauden vuoksi. Luokan esiintymät on kuitenkin ryhmitelty kuuteen ryhmään: 

(a) subjektipronominien poisjättöön, (b) artikkelin tai possessiivipronominin poisjättöön, (c) 

preposition tai prepositio-artikkelin poisjättöön, (d) kopula-, apu- tai modaaliverbien pois-

jättöön, (e) verbin (ja subjektipronominin) poisjättöön sekä (f) sähkösanoma-tyylin käyttöön. 

Ryhmittely on perustettu saksalaisten tutkijoiden Androutsopoulosin ja Schmidtin (2001, 21) 

tekemään jaotteluun, joten tarkastelu on tässä tekstismi-luokassa painottunut saksalaiseen 

aineistoon. Osaa edellä esitetyistä ryhmistä ei esiinny lainkaan suomalaisessa aineistossa. 

 

Suomalaisen ja saksalaisen aineistojen esiintyvyyksien erot eri tekstismi-luokissa ovat paikoi-

tellen suuria. Ainoastaan interjektioita ja matkittua prosodiaa esiintyy kummassakin aineis-

tossa täsmälleen sama määrä. Myös aineistojen yhteenlasketussa esiintyvyydessä eri 

tekstismi-luokissa on eroja, esimerkiksi symboleita ja grafeemeja esiintyy aineistoissa yhteen-

sä 486 viestissä, kun kirjaimien poisjättöä sanan alusta esiintyy vain 32 viestissä. Vähäiseen 

määrään vaikuttaa tosin se, että kirjaimien poisjättöä sanan alusta ei esiinny ainoassakaan 

suomalaisen aineiston viestissä.  
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7 Analyysin tulokset käännösviestinnän näkökulmasta 
 

Edellisessä luvussa tutkimustulokset on jaettu tekstismi-luokkiin ja lisäksi ryhmitelty niiden 

esiintyvyyden mukaan. Tuloksista käy ilmi, että useimmat tekstismin tyypit ovat yleisempiä 

suomalaisessa tekstiviestikielessä kuin saksalaisessa, joskin poikkeuksiakin on ja joitain teks-

tismejä esiintyy runsaammin saksalaisessa aineistossa. Kuinka siis toimia tilanteessa, jossa 

tulisi kääntää tekstismi, jota ei ole yleistä käyttää kohdekielessä? 

 

Ongelman ratkaisuun vaikuttavat luonnollisesti konteksti ja lähtötekstin funktio – esiintyykö 

tekstiviesti esimerkiksi kaunokirjallisuudessa vai esitutkintapöytäkirjassa – sekä valittu kään-

nösstrategia (joka on puolestaan sidoksissa kontekstiin). Tekstiviestin todennäköisinä 

konteksteina voidaan mainita kaunokirjalliset tekstit, oikeudenkäynnin todistusaineisto ja 

tekstiviestiromaani, jotka ovat vain osa tekstiviestien hypoteettisia esiintymisyhteyksiä. Teks-

tiviestikielen ja siten myös tekstismien sujuvan käyttö on lisäksi merkittävässä osassa, kun 

kääntäjä on jokapäiväisessä työssään yhteydessä sidosryhmiinsä muun muassa tekstiviestitse. 

Seuraavissa alaluvuissa pyritään eri näkökulmista antamaan vastaus edellisessä kappaleessa 

esitettyyn kysymykseen, kuinka kääntää tekstismi, jota kohdekielessä ei ole yleistä käyttää. 

On syytä kuitenkin pitää mielessä, että tässä tutkielmassa on keskitytty ainoastaan teksti-

viestikielen kielelliseen sisältöön, kun kokonaisvaltaisessa käännösprosessissa on otettava 

huomioon myös kielenulkoiset piirteet, kuten reaaliat. 

 

 

7.1 Tekstiviestikielen kääntäminen kaunokirjallisuudessa 
 

Kaunokirjallisuudessa kielen eri variaatiot ovat usein kirjailijan käyttämiä tehokeinoja: 

puhekieltä käytetään tyylikeinona esimerkiksi romaanin henkilöiden repliikeissä. Myös 

tekstiviestin sijoittaminen kaunokirjalliseen teokseen voitaisiin mieltää vastaavanlaiseksi 

tyylikeinoksi. Tällainen keinottelu asettaa kuitenkin teoksen kääntäjälle haasteita, sillä kohde-

kielisen teoksen tulisi olla helposti luettavissa ja kohdekulttuurissa toimiva, mutta kääntäjän 

on silti myös asetuttava kirjailijan rooliin ja koetettava välittää tämän sanoma kohdekielisille 

lukijoille. Tekstismien osalta tämä on vielä astetta hankalampaa kuin kaunokirjallisen teoksen 

muiden tyylikeinojen osalta, sillä tekstiviesti on aina oma (lyhyehkö) kokonaisuutensa, jossa 

kääntäjän tekemät poistot eivät kenties ole se mielekkäin vaihtoehto.  
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Kaunokirjallisuuden kääntäjät varovat usein käyttämästä liikaa puhekielen piirteitä (ks. esim. 

Suojanen & Suojanen 1993, 137) ja pyrkivät muuttamaan tekstiä puhekielisestä enemmän 

yleiskielisen suuntaan tuntien, ettei heillä ole samanmoista arvovaltaa kielelliseen luovuuteen 

kuin kirjailijoilla. Käännösstrategisista päätöksistä ei tosin ole vastuussa yksin kääntäjä, vaan 

asiaan vaikuttavat usein myös kustantaja ja muut palautteen antajat (ks. esim. Englund 

Dimitrova 1997, 62−63). Tekstiviestikielellä, kuten kielillä yleensä, on taipumus muuttua ajan 

saatossa (ks. luku 3.1), joten tekstismit vanhenevat ajan myötä (vrt. Suojanen & Suojanen 

1993, 141). Lukijoiden voidaan kuitenkin olettaa osaavan sijoittaa teokset omaan aikakau-

teensa, joten kääntäjien ei tulisi pelätä kielen vanhentumista.  

 

Tämän tutkimuksen aineistojen valossa kääntäjille voidaan suositella tekstiviestikieltä 

kaunokirjallisuudessa käännettäessä kotouttamista, joskin on muistettava, että käännös-

strategian valinnassa on otettava huomioon myös konteksti ja skopos. Sellaiset tekstismit, 

joita esiintyy yhtäläisesti sekä lähtö- että kohdekielestä voinee huoletta kääntää sellaisenaan. 

Tästä esimerkkinä symbolit ja homofoniset grafeemit tai interjektiot ja matkittu prosodia. 

Interjektioiden ja matkitun prosodian osalta on vain käännettäessä otettava huomioon 

kohdekielen tekstismien konventiot: tämän tutkielman saksalaisessa aineistossa ei esimerkik-

si esiinny lainkaan surua kuvaavia interjektioita tai matkittuja prosodioita, joten suomen-

kielinen ilmaus nyyh voisi olla mielekkäämpi korvata myrtsiöllä, joka taas on saksalaisessa 

tekstiviestikielessä yleisessä käytössä. Näin ollen tekstismi-luokkia voi tietyissä tapauksissa 

olla järkevin korvata toisilla tekstismi-luokilla. 

 

Korvaaminen lienee paras tapa myös sellaisissa tekstismi-luokissa, joita ei löydy lainkaan tai 

vain harvakseltaan kohdekielestä – mikäli kääntäjä haluaa kuitenkin välittää tekstismien käy-

tön kohdekielen lukijalle. Jos saksalaisessa lähtötekstissä esiintyy vaikkapa kirjaimien 

poisjättöä sanan alusta, on kääntäjän mahdollista vaihtoehtoisesti joko jättää ilmiö huomiotta 

tai käyttää suomenkielisessä kohdetekstissä jotakin muuta tekstismi-luokkaa. Korvaavan 

teks-tismiluokan tulisi kuitenkin olla laadultaan alkuperäistä tekstismi-luokkaa muistuttava 

eli tässä tapauksessa yleiskielessä käytössä oleva ja täten melko vähän tulokielisen tekstin 

lukijan huomiota herättävä. 
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7.2 Tekstiviestikielen kääntäminen oikeudenkäynnin todistusaineistossa 
 

Tulkinnasta suuri osa jää aina lukijan vastuulle samoin kuin tulkintatilanteen varaan, ja oman 

tulkintansa tekee myös lähtötekstiä lukeva kääntäjä, joka välittää saamansa tulkinnan kohde-

kielelle (ks. esim. Kinnunen 2006, 20). Lakitekstien kääntämisessä tärkeintä on saada luotua 

sama oikeusvaikutus kuin lähdetekstissä. Kääntäjän olisi tuotettava siis teksti, jota tulkitaan 

samalla tavoin kuin lähdetekstiä. (Ks. esim. Šarcevic 2003, 5.) 

 

Tekstismit luovat tekstiviestiin omanlaisensa tyylin ja sävyn, ja voivat täten välittää arvokasta 

tietoa viestin osapuolista ja näiden välisistä suhteista. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että kään-

täjä kääntää todistusaineistoon kuuluvan tekstiviestin sisällön kohdekielelle säilyttäen sen 

tyylin muuttamatta kuitenkaan sanoman sisältöä. Tämä vaatimus asettaa kääntäjälle haasteita 

etenkin sellaisten tekstismien osalta, joita ei kohdekielessä juuri käytetä. Tämän tutkielman 

perusteella esimerkiksi suomi−saksa-kieliparissa initialismit voisivat muodostua haasteeksi, 

sillä saksalaisessa tekstiviestikielessä niiden käyttö on huomattavasti yleisempää kuin suoma-

laisessa (ks. luku 6.6). Mikäli initialismille ei löydy kohdekielistä vastinetta, lienee paras 

vaihtoehto initialismin avaaminen kohdekielellä ja erillisen maininnan lisääminen siitä, että 

kyseessä on initialismi. Tekstiviestin ollessa todistusaineistona ei liene mielekästä korvata 

tekstismiä toisen tekstismi-luokan tekstismillä, niin kuin on asian laita kaunokirjallisuuden 

kontekstissa. 

 

 

7.3 Tekstiviestikielen kääntäminen tekstiviestiromaanissa 
 

Tekstiviestiromaania käännettäessä lienee ensiarvoisen tärkeää välittää kohdekieleen tekstin 

tyyli. Esimerkiksi Suomen tiettävästi ensimmäisen tekstiviestiromaanin kirjoittajan Hannu 

Luntialan mielestä on äärimmäisen tärkeää, että romaanin tekstiviesteissä on autenttisen 

oloisia virheitä muiden tekstismien ohella (ks. Tischer 2007). Näin ollen kääntäjän tulisi välit-

tää virheiden luoma tunnelma myös kohdekieleen. Tekstiviestiromaania käännettäessä on 

muutoinkin oltava tarkempi kuin kaunokirjallisessa tekstissä esiintyvän yksittäisen teksti-

viestin kääntämisessä siinä, että kohdekielen tekstismit ovat autenttisen oloisia, sillä 

tekstiviestiromaanissa tekstismeillä on kokonaisuuden kannalta huomattavasti suurempi 

merkitys. 
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Tekstiviestiromaanin kääntämisessä on oma haasteensa myös tekstisegmenttien pituudella: 

jos romaanin kirjoittaja on halunnut jokaisen viestin maksimipituudeksi perinteiset 160 

merkkiä,  on myös kääntäjän noudatettava samaa ylärajaa. Koska eri kielissä sanojen pituus 

vaihtelee ja eri lyhenteille ei aina löydy vastinetta, voi käännösprosessi olla hyvinkin haastava.  

 

 

7.4 Tekstismien käyttö työelämässä 
 

Tekstiviesti on nykyään tehokas ja arkipäiväinen viestintäväline myös työelämässä. Sen 

vuoksi on oleellista osata käyttää tekstiviestiä oikealla tavoin. Vaikka kääntäjät ovat usein kor-

keasti koulutettuja, on tässä yhteydessä hyvä määritellä tekstiviestikielenkäytön perus-

konventiot. Konventiot ovat tosin suuresti sidoksissa viestin osapuolten keskinäiseen 

suhteeseen; mikäli suhde esimerkiksi asiakkaan kanssa on muodostunut läheiseksi, on 

luonnollista käyttää tämän kanssa vapaampaa puhekieltä ja siten myös vapaampaa teksti-

viestikieltä. Tekstiviestiä kirjoitettaessa on kuitenkin huomioitava myös vastaanottajan 

medialukutaito ja muistettava, että vaikkapa liika lyhenteiden käyttö saattaa käydä 

vastaanottajalle raskaaksi. 

 

Käsillä olevan tutkielman tulokset (ks. luku 6) antanevat hyvää yleistietoa niin suomalaisen 

kuin saksalaisen tekstiviestikielen konventioista. Tutkimuksen informantteina toimivat kor-

keakouluopiskelijat, joten heidän käyttämänsä tekstiviestikieli on hyvin verrattavissa suureen 

osaan tämän hetkisen ja etenkin tulevan työikäisen sukupolven käyttämään tekstiviesti-

kieleen. Tulokset eivät kuitenkaan anna yksiselitteistä vastausta siihen, kuinka suomalaisen 

kääntäjän tulee kirjoittaa tekstiviesti saksalaiselle sidosryhmän jäsenelle, sillä aineistojen 

tekstiviestit ovat suurimmaksi osaksi läheisten kesken lähetettyjä (ks. luvut 6.1 ja 6.2)36. 

Yksiselitteisen vastauksen antaminen lähentelee sitä paitsi mahdottomuutta, kun kyse on 

subjektiivisesta kielenkäytöstä henkilökohtaisessa viestinnässä. 

  

                                                 
36 Lomakkeen vastausvaihtoehtoihin olisi ollut syytä lisätä viestin toinen osapuoli -kysymykseen työelämästä 
tuttu -vaihtoehto (ks. luku 5.1.1). 
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8 Lopuksi 
 

Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä suomalaisella 

ja saksalaisella tekstiviestikielellä on. Lisäksi on pyritty kartoittamaan, mitä kääntäjän tulee 

tietää tekstiviestikielen kääntämisestä kieliparissa suomi−saksa. Tutkielma toteutettiin 

autenttisilla tekstiviestiaineistoilla, joista toinen on kerätty suomalaisilta korkeakoulu-

opiskelijoilta ja toinen saksalaisilta korkeakouluopiskelijoilta.  

 

Tutkielman aineistojen perusteella havaitut erot ja yhtäläisyydet suomalaisen ja saksalaisen 

tekstiviestikielen välillä ovat moninaiset. Sekä yhtäläisyyksiä että eroja on kyseisissä teksti-

viestikielissä useita. Toisin kuin tutkielman alussa oletettiin, eivät lyhentämisen keinot ole 

saksalaisessa tekstiviestikielessä suhteessa suomalaiseen tekstiviestikieleen yleisiä, pikem-

minkin päinvastoin. Jotkin tekstismi-luokat ovat yhtäläisessä käytössä molempien kielten 

tekstiviesteissä, kuten interjektiot ja matkittu prosodia sekä lyhentäminen sanan lopusta. 

Toisissa tekstismi-luokissa taas on huomattavia eroja niiden yleisyydessä, kuten vieraskieliset 

ja -peräiset ilmaisut ja lyhentäminen sanan keskeltä, joista ensimmäistä käytetään saksalai-

sessa tekstiviestikielessä runsaammin ja jälkimmäistä puolestaan suomalaisessa tekstiviesti-

kielessä. Tuloksia suhteutettuna käännösviestintään on puolestaan tarkasteltu luvussa 7, jos-

sa on myös pohdittu sitä, mitä kääntäjän tulee tietää tekstiviestien kääntämisestä kieliparissa 

suomi-saksa. 

 

Jos irtaannutaan tarkastelemasta tekstiviestikielien tekstismien taajuuksia, huomataan 

suomen ja saksan tekstiviestikielen olevan melko lähellä toisiaan: selkeää säännönmukaisuut-

ta ei suomalaisessa eikä liioin saksalaisessa tekstiviestikielen tyylissä tai tekstismien käytössä 

ole havaittavissa. Jo saman viestin sisällä saattaa esiintyä erilaisia tyylejä sekä tekstismien 

käyttöä yhtälailla kuin käyttämättä jättämistä tilanteissa, joissa niitä olisi mahdollista käyttää. 

 

Tutkimusote on tässä tutkielmassa ollut induktiivinen eli yksittäisistä havainnoista on päädyt-

ty yleisiin merkityksiin. On kuitenkin huomattava, että käsillä olevan tutkielman tulokset eivät 

luultavasti olisi samat, mikäli informantteina olisi ollut huomattavasti nuorempia tai vanhem-

pia henkilöitä tai vaihtoehtoisesti täysin eri yhteiskunnallisen aseman omaavia henkilöitä. 

Tutkielman filosofisena ohjenuorana on toiminut postpositivistinen tieteenfilosofia, jolle on 

ominaista että tutkimuksessa saatuja vastauksia ei voi pitää absoluuttisena totuutena, vaan 
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pikemminkin ohjaavina vastauksina. On myös otettava huomioon, että tässä saadut tulokset 

ovat kyllä totta, mutta tuloksien ulkopuolelle on saattanut jäädä jotain, mitä ei tässä ole ollut 

mahdollista saavuttaa. Oman haasteensa asettaa myös tutkimusongelma eli tässä tapauksessa 

kielen tutkiminen, jonka yhteydessä on otettava huomioon, ettei täysin objektiivisia tuloksia 

ole ollut mahdollista saavuttaa – etenkin, kun tarkastelun kohteena olivat yksittäiset viestit 

ilman kontekstia eivätkä viestisekvenssit. Myös muutoin ovat tutkijan esiymmärrys sekä hen-

kilökohtaiset näkemykset ja arvostukset merkittävässä osassa tutkimuksen tuloksia. 

 

Tekstiviestikielien kontrastiivisen vertailun ja kuvailevuuden tematiikassa on laajalti jatkotut-

kimusaiheita. Vaikka varsinainen tekstiviestikieli saattaa jatkossa olla harvemmin esiintyvää, 

käytetään samantapaista kieltä myös muissa viestimissä. Näin ollen yleistyksiä voidaan tule-

vaisuudessa tehdä entistä paremmin rajattujen aihealueiden välillä, kuten Engblomin (2008, 

88) tutkielmassa ehdotetun käsitteen tekstipuhe37 sisällä. 

 

Tässä tutkielmassa aihetta lähestyttiin survey-tutkimuksen muodossa tavoitteena kerätä 

mahdollisimman laajat aineistot niin määrällisesti kuin laadullisesti. Myös monet muut mene-

telmät tarjoavat oivan alustan aiheen tutkimiselle. Tekstiviestikielien tulevaisuuden kehitystä 

voisi pohtia delfi-tekniikan avulla, joskin kielien kontrastiivinen osuus jäisi tällöin vähemmäl- 

le huomiolle. Haastatteluin kerätystä aineistosta olisi mielenkiintoista selvittää tekstiviestien 

kirjoittajien suhdetta ja suhtautumista viestin kirjoittamiseen ja vertailla suomalaisten ja 

saksalaisten viestisekvenssien rakenteita.  

 

Toisaalta tässä tutkielmassa käytetty tutkimusasetelmakin tarjoaa hedelmällisiä jatkotutki-

musaiheita, sillä käytetyt menetelmät osoittautuivat tutkielman kulun aikana valideiksi. 

Ainoastaan kysymysten asettelua on jatkossa tarpeen suunnitella huolellisemmin, mikäli 

tutkimuksen avulla halutaan selvittää esimerkiksi yksittäisten viestien lähettäjän ja vastaan-

ottajan suhdetta tai ennakoivan tekstinsyötön aiheuttamia vaikutuksia. Sikäli kuin kysymys-

ten tarkkuutta täsmennetään, on pyrkimys sukupuolijakauman tasapainottamiseenkin 

aiheellista. Tämän tutkielman yhteydessä kysymysten asettelun tietty vajavaisuus ei osoittau-

tunut ongelmaksi, sillä kysymysten asettelu mahdollisti tässä haluttujen aineistojen 

keräämistä. Myöskään sukupuolijakauman pienehkö epätasapaino ei ollut haitaksi, sillä 

                                                 
37 Tekstipuhe-käsite kattaisi Engblomin (2008, 88) ehdotuksen mukaisesti mm. tekstiviesteissä, chat-
keskusteluissa ja sähköpostiviestinnässä esiintyvän kielen. 
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informantit ilmoittivat myös vastaanottamistaan tekstiviesteistä, jolloin viestin kirjoittaja on 

hyvin voinut olla toista sukupuolta kuin itse informantti. Kysymysten asettelun muokkaami-

sessa on myös otettava huomioon, että saman kokoisen aineiston kerääminen vaatinee 

suuremman perusjoukon, sillä yksittäisiltä vastaajilta ei välttämättä tule niin useita viestejä 

kuin tämän tutkielman aineistojen keruussa, mikäli kyselylomakkeesta tehdään monimutkai-

sempi täyttää.  

 

Tässä käytetty tutkimusasetelma tarjoaa mielenkiintoisen tutkimusalustan sellaisenaankin 

esimerkiksi supistamalla tekstismi-luokkien tarkastelun ainoastaan yhteen38 tai vaihtamalla 

informanttien ikäryhmää. Mielenkiintoista näkökantaa aiheeseen toisi myös kääntäjien ja 

tulkkien tekstiviestikielien vertailu ensinnäkin keskenään ja toisekseen vaikkapa tämän tut-

kielman aineistoihin.  

                                                 
38 Esimerkiksi syntaktisten ellipsien luokka on hyvä jatkotutkimuksen kohde. 
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Liitteet 
 

Liite 1 a) Tutkimukseen osallistumispyyntö suomalaisille henkilökunnille 
 
Pyyntö saada sähköpostilistanne osoite gradun aineiston keruuta varten 
 
Hei, 
 
teen parhaillaan Tampereen yliopiston käännöstiede saksan pro gradu -tutkielmaa, aiheenani 
saksalaisen ja suomalaisen tekstiviestikielen kontrastiivinen vertailu.  
 
Tarvitsisin aineistokseni mahdollisimman paljon tekstiviestejä mahdollisimman usealta eri 
opiskelijalta. Näinpä tiedustelen voisinko saada sähköpostilistanne osoitteen, jotta voisin 
kutsua opiskelijoitanne mukaan tutkimukseen. 
 
Parhain terveisin 
 
Julia Vetter 
Julia.Vetter@uta.fi 
 
 
        
 
Liite 1 b) Tutkimukseen osallistumispyyntö suomalaisille opiskelijoille 
 
Auttaisitko naista mäessä? 
 
Hei sinä opiskelija! 
 
Olen Tampereella tekemässä pro gradu -tutkielmaani käännöstiede saksasta ja aiheeni on 
saksalaisen ja suomalaisen tekstiviestikielen kontrastiivinen vertailu. Tarvitsisin 
aineistokseni erittäin paljon tekstiviestejä ja hyvän vertailupohjan saavuttaakseni erittäin 
monelta eri ihmiseltä. 
Täten pyytäisin sinua auttamaan naista mäessä ja klikkaamaan itsesi osoitteeseen 
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/4916/lomake.html. Yksikin vastaanottamasi tai 
lähettämäsi suomenkielinen viesti auttaa suuresti, mutta mitä useamman jaksaisit kirjata, sitä 
kiitollisempi olisin. Viestin sisällöllä ei ole mitään merkitystä, sillä välität ne minulle 
anonyymisti. Kerään viestejä 27.6.2011 asti. 
 
Iso kiitos ja syvä niiaus 
 
Julia Vetter 
Julia.Vetter@uta.fi
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Liite 2 a) Tutkimukseen osallistumispyyntö saksalaisille henkilökunnille 
 
Ersuchen um Hilfe für meine Masterarbeit 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich studiere an der Universität Tampere (Finnland) im Fachbereich Sprach-, Translations- und 
Literaturwissenschaften. Zurzeit schreibe ich meine Masterarbeit, deren Thema ein 
kontrastiver Vergleich der finnischen und deutschen SMS-Sprache ist.  
 
Zum Analysieren bräuchte ich nun deutschsprachige Kurzmitteilungen von möglichst vielen 
Studierenden. Hiermit bitte ich Sie höflich um Ihre Mailinglisten-Adressen, so dass ich eine 
Umfrage schicken könnte. Oder könnten Sie möglicherweise meine Botschaft per E-Mail an 
Ihre StudetInnen schicken? Die Internet-Seite ist folgend:  
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/4917/lomake.html. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Julia Vetter 
Julia.Vetter@uta.fi 
 
 
 
        
 
Liite 2 b) Tutkimukseen osallistumispyyntö saksalaisille opiskelijoille 
  
Bitte hilf mir die Kuh vom Eis zu holen  
 
Hey Du Studierende! 
 
Ich studiere an der Universität Tampere im Fachbereich Sprach-, Translations- und 
Literaturwissenschaften und schreibe derzeit meine Magisterarbeit, deren Thema ein 
kontrastiver Vergleich der finnischen und deutschen SMS-Sprache ist. Zum Analysieren 
bräuchte ich nun extrem viele Kurzmitteilungen von möglichst vielen Studenten und 
Stundentinnen. 
 
So wäre es toll, falls Du einen Moment Zeit hättest und dich auf die Seite 
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/4917/lomake.html klicken könntest. Schon eine 
deutschsprachige SMS, die Du entweder empfangen oder gesendet hast ist mir wertvoll, aber 
je mehrere Du dort einträgst desto dankbarer wäre ich. Der Inhalt macht nichts aus, denn Du 
übermittelst mir die SMS völlig anonym. Ich sammle sie bis zum 29.8.2011.  
 
Ich knickse und danke von Herzen 
 
Julia Vetter 
Julia.Vetter@uta.fi 
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Liite 3 Suomalaisten informanttien täyttämä e-lomake 
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Liite 4 Saksalaisten informanttien täyttämä e-lomake, jonka he saivat yliopistonsa kautta 
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Liite 5 Saksalaisten informanttien täyttämä lomake, jonka saivat foorumeiden kautta 
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Liite 6 Suomessa opiskelevien saksalaisten informanttien täyttämä e-lomake 
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Universität Tampere 

Fachbereich Sprach-, Translations- und Literaturwissenschaften 

Multilinguale Kommunikation und Translationswissenschaften 
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VETTER, JULIA: KVDSMSS: Ein kontrastiver Vergleich der SMS-Sprache  
 

Masterarbeit: 86 Seiten 
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Deutsche Kurzfassung: 13 

Mai 2012 

        

 

1 Einleitung 
Kurzmitteilungen haben sich in den letzten Jahrzehnten weit verbreitet. Ein kontrastiver Ver-

gleich der finnischen und deutschen SMS-Sprache ist Thema dieser Arbeit. Kurzmitteilungen 

können in der Belletristik, als Beweismaterial vor Gericht (siehe z.B. Tapaus Knutby 2004) 

wie auch in Form eines SMS-Romans (siehe z.B.  Luntiala 2007) vorkommen. Sowohl in Deut-

schland wie auch in Finnland ist das „Simsen“ eine sehr beliebte Kommunikationsform. In 

beiden Ländern sind die SMS-Sprache sowie deren Einflüsse in den letzten Zeiten ein gängiges 

Thema auch in der Forschung gewesen (z.B. Kasesniemi & Rautiainen 2001; Androutsopoulos 

& Schmidt 2004)  – nur ein kontrastiver Vergleich fehlt bislang.  

 

Der Akzent dieser Arbeit liegt auf der Aufgabe, Unterschiede und Ähnlichkeiten der finnischen 

und deutschen SMS-Sprache aufzuzeichnen, sowie ferner herauszufinden, was Übersetzer39 

über das Übersetzen von SMS-Sprache sowie über Textismen im Sprachenpaar Finnisch-

Deutsch wissen sollten. Zu diesem Zweck wurden 387 finnische und 387 deutsche SMS von 

Hochschulstudenten gesammelt. Aus diesen Kurzmitteilungen wurden zwei Korpora gebildet, 

und aus diesen wiederum die augenfälligsten Textismen herauszukristallisieren. 

                                                 
39 In Namen des Lesekomforts wird in dieser Kurzfassung nur die maskuline Form verwendet, obschon sowohl 
weibliche wie männliche Personen gemeint sind. 
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2  SMS als Kommunikationsform 
Kurzmitteilungen erreichten die europäischen Konsumenten Mitte der 1990er mit einem Mo-

biltelefon-Modell des Herstellers Nokia (Smith 2007). Wer Kurzmitteilungen jedoch ur-

sprünglich erfunden hat, darüber gibt es keine übereinstimmenden Ansichten. In Finnland 

herrscht die Meinung vor, dass die Erfindung von dem finnischen Diplomingenieur Matti 

Makkonen stammt (Juurus 2002, 40–49), in Deutschland denkt man wiederum, dass die Ehre 

dieser Erfindung dem damaligen Angestellten der Deutsche Bundespost Friedhelm Hillebrand 

zukommt (Limbrock 2011). 

 

Es wurde prognostiziert, dass die Zahl der Mobiltelefone Anfang nächsten Jahres in Finnland 

im Verhältnis zur Einwohnerzahl über 100 Prozent sein wird (STT 2011). Die Hochkonjunk-

tur der SMS hat aber ihr Zenit bereits überschritten, denn am Heiligabend 2011 wurden in 

vielen Ländern weniger SMS verschickt als im Jahr zuvor (Kuittinen 2011). Hierzu trägt unter 

anderem bei, dass die Eigenschaften der Mobiltelefone immer vielseitiger und dass Smart-

phones immer alltäglicher werden, sowohl in Finnland (vgl. Tilastokeskus [finn. 

Statistikzentrale] 2011) als auch in Deutschland (vgl. BITKOM 2010). Die Möglichkeit, mithilfe 

von Smartphones zum Beispiel E-Mails zu schreiben oder verschiedene Instant Messaging-

Programme zu verwenden, werden bestimmt die Bereitwilligkeit der Anwender verringern, 

gebührenpflichtige SMS zu schicken. 

 

Kurzmitteilungen sind eine Kommunikationsform der eigenen Art, die nicht direkt mit einem 

anderen vergleichbar sind. Der Kontakt via SMS unterliegt – wie jede andere Interaktion – 

gewissen ungeschriebene Regeln. Kukko (2003, 11) differenziert vier Regeln: die Beantwor-

tungspflicht, Erkundigung nach dem Befinden („wie geht‘s?“), Anbieten von weiteren Erklä-

rungen und Verwendung der Smileys.  

 

Eine Beantwortungspflicht ergibt sich in Situationen, in denen eine Kurzmitteilung von ihrer 

Substanz her eine Antwort erfordert, wie zum Beispiel bei Fragen. Obwohl man annehmen 

könnte, dass die primäre Funktion der SMS die Übermittlung einer Information wäre, ist es 

laut Kukko (2003, 12) üblich, dass vor allem Frauen über ihr eigenes Wohlbefinden berichten 

beziehungsweise das Wohlsein von anderen nachfragen oder kommentieren.  Eine Erklärung 

wird angeboten im Falle einer Absage oder zum Beispiel, wenn es um eine Nachfrage geht. 

Dies ist eines der am stärksten ausgeprägten Prinzipien der Interaktion. Kukko (ebd. S. 13) 
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meint, dass es eine gewisse Logik in der Erscheinung der Smileys gäbe. Sie werden im Zu-

sammenhang mit heiklen oder unhöflichen Aussagen gebraucht, aber auch im Sinne von 

Solidaritätsbekundungen.  

 

 

3 Allgemeines zur SMS-Sprache 

Die SMS-Sprache unterscheidet sich stark von der gesprochenen Sprache als auch von der 

geschriebenen. In der Fachliteratur gibt es abweichende Ansichten dazu, ob die SMS-Sprache 

näher an der gesprochenen Sprache (siehe z.B. Kukko 2003, 11; Androutsopoulos & Schmidt 

2004, 52) oder der geschriebenen Sprache ist. Es muss allerdings betont werden, dass die ge-

sprochene nicht als getrennte Sprachform von der geschriebenen Sprache betrachtet wird, 

denn alle Textproduzenten und -empfänger sind ebenso Verfasser und Leser wie auch Redner 

und Zuhörer. 

 

Bei der SMS-Sprache handelt es sich oft um eine sogenannte Neosprache, in der die am besten 

geeignete Äußerung eines beliebigen Sprachsystems gewählt wird, das der Anwender be-

herrscht. Ein fremdsprachiger Ausdruck wird oft wegen seiner kurzen Form benutzt, bezie-

hungsweise auch um eine Gefühlsäußerung einfacher zu machen. (Kasesniemi & Rautiainen 

2001, 180.) Die Eigenartigkeit der SMS-Sprache wird von vielen Umständen beeinflusst, die 

wichtigsten sind der Bedienungskomfort der Tastatur am Mobiltelefon, die Umstände der 

Sendesituation und auch der Umstand, dass jede Periodengesamtheit von 160 Zeichen be-

rechnet wird, unabhängig davon, ob eine Botschaft zwei oder 159 Zeichen umfasst. So kann 

eine sparsame Kurzmitteilung weniger auf Kostenreduktion zurückgeführt werden, sondern 

auf „Tippökonomie” (Siever 2005, 144).  

 

 

4 Textismen 

In der Auswertung der Ergebnisse dieser Arbeit wird als Hilfsmittel die Klassifikation von 

Plester, Wood und Joshi (2009) über Textismen verwendet (siehe Tabelle 1), die sie auf die 

Klassifizierung von Thurlow und Brown (2003) beruhen. Thurlow und Braun (ebd.) erforsch-

ten die SMS-Sprache der britischen Jugend und haben mit Hilfe der Inhaltsanalyse drei For-

schungsschwerpunkte ausgemacht: (1) die Länge der Mitteilung, (2) die wesentlichsten typo-

graphischen und sprachlichen Inhalte, wie Smileys, Abkürzungen und homophone Buchsta-
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ben sowie (3) die vorwiegend funktionale Orientierung. Plester et al. (2009) haben wiederum 

die Kenntnisse britischer Kinder über Textismen untersucht und wie diese mit der Entwick-

lung ihrer Lese- und Schreibfertigkeit in Verbindung stehen.  

 

Typ des Textismus Beispiel 

1. Shortening 
Kürzen am Ende eines Wortes 

bro, sis, tues 

2. Contraction 
Kürzen in der Mitte eines Wortes 

txt, plz, hmwrk 

3. G-clipping 
Weglassen des Buchstaben g am Ende eines Wortes 

swimmin, goin, comin 

4. Other clipping 
Weglassen anderer Buchstaben am Ende eines Wortes 

hav, wil, couldn 

5. Omitted apostrophe 
Weglassen des Apostrophs 

cant, wont, dads 

6. Acronym 

Benutzung von Akronymen 

BBC, UK 

7. Initialism 

Benutzung der Initialismen 
ttfn, lol, tb 

8. Symbol 

Benutzung von Symbolen 

@, &, :-O 

9. Letter/number homophone 
Benutzung homophoner Grapheme 

2moro, l8r, wuu2 

10. Misspelling 
Benutzung der Schreibfehler 

comming, are[for our], bolinase 

11. Non-conventional spelling 
Benutzung unkonventioneller Schreibweisen 

fone, rite, skool 

12. Accent stylization 
Benutzung umgangssprachlicher Formen 

wiv, elp [for help], anuva 

Tabelle 1 Die Textismen, die im Material von Plester et al. (2009, 151) vorkommen40 
 

                                                 
40 Übersetzt von J.V. 
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In diese Untersuchung wird die Aufteilung nach Plesters et al. (2009, 151) nicht direkt über-

nommen. Hinzu kommen unter anderem Interjektionen, imitierte Prosodie und comicähnliche 

Buchstabengliederungen. 

 

 

5 Forschungsmethoden und Erhebung des Materials 
In dieser Masterarbeit werden sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden 

berücksichtigt. Das empirische Material wurde mit Hilfe einer quantitativen Survey-

Forschung gesammelt. Daraus wurden Korpora gebildet, in denen die Frequenzen der Wörter 

und Kürzungen untersucht wurde. Weil es im Rahmen einer Masterarbeit nicht möglich ist, 

sich in alle denkbaren Erscheinungen einzuarbeiten, werden nur die gewöhnlichsten Textis-

men berücksichtigt. 

 

Als Informanten wurden Universitätsstudenten gewählt, da es in dieser Gruppe Informanten 

aus unterschiedlichen Altersklassen gibt, und die Geschlechter in etwa gleich verteilt sind. 

Ferner wurde berücksichtigt, dass ein typischer Student von heute ein Teenager war, als die 

SMS-Sprache entstanden ist. Daher ist er bereit, die SMS-Sprache weiter zu entwickeln und 

ständig mehr zu lernen. Ziel war, einen möglichst breiten demografischen Bereich zu wählen, 

aus dem die Informanten kommen, so dass die Materialien möglichst umfangreich und ver-

gleichbar sind. So wurden aus beiden Ländern vier Universitäten und drei Fachbereiche ge-

wählt: aus Deutschland die Universitäten Stuttgart, Bremen, Köln und die Humboldt-

Universität zu Berlin, aus Finnland die Universitäten Helsinki, Turku, von Lappland und von 

Ostfinnland. Als Fachrichtungen waren Wirtschafts- oder Betriebswissenschaften, Sprach- 

oder Translationswissenschaften und Medizin vertreten. Die Querschnittmethode kann als 

Klumpenauswahl betrachtet werden (siehe Heikkilä 2010, 39f.). 

 

Das Material in Finnland ließ sich relativ leicht sammeln, es kamen letztlich 415 finnische 

Kurzmitteilungen von 135 Informanten zusammen. Von den finnischen Informanten waren 

etwa 90 Prozent Frauen und der größte Teil (ca. 60 %) 23 bis 27 Jahre alt. Am häufigsten (ca. 

86 %) waren Sprach- und Translationswissenschaftler dabei und die Majorität (ca. 62 %) stu-

diert in Südfinnland. Der andere Partner der Botschaft (Sender oder Empfänger) war in den 

meisten Fällen (ca. 62 %) ein Freund oder eine Freundin. 
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Aus Deutschland war es wiederum ein wenig umständlicher, das Material zu bekommen und 

es zeigte sich, dass es erforderlich ist, auch andere Universitäten als die eingangs genannten 

zu kontaktieren, ebenso wie Foren für Studenten. Schließlich kamen 387 Kurzmitteilungen 

von 35 Informanten zusammen. Als ein „Retter“ erwies sich ein deutscher Informant, der in-

nerhalb von fünf Jahren alle seine Kurzmitteilungen aufbewahrt hatte, die er entweder gesen-

det oder empfangen hat. So ist es nicht so störend, dass es nur 35 deutsche Informanten gibt, 

denn der genannte eine Informant hatte in diesen Jahren von vielen Leuten SMS empfangen, 

was die Breite des Materials sicherstellte.41 Auch von den deutschen Informanten war der 

größte Teil (ca. 69 %) Frauen und um die 66 Prozent 23 bis 27 Jahre alt. Auch hier studierte 

eine Mehrheit, etwa 66 %,  Sprach- oder Translationswissenschaften. Der Standortverteilung 

war relativ gleichmäßig: etwa 31 Prozent studierten in Westdeutschland und ebenso viele in 

Süddeutschland, um die 23 Prozent studierte in Ostdeutschland und etwa 14 Prozent in 

Norddeutschland. Auch in Deutschland ist der Partner zumeist (ca. 71 %) ein Freund oder 

eine Freundin gewesen. 

 

 

6 Die Forschungsmethoden und die Behandlung des Materials 
Die qualitative Inhaltsanalyse bietet das Mittel, sich auf lexikalische (teilweise auch auf syn-

taktische) Elemente der Kurzmitteilungen zu konzentrieren und zeigt gleichzeitig auch, wie 

sich das deutsche und das finnische Material voneinander unterscheiden. Die Ergebnisse der 

quantitativen Inhaltsanalyse machen es leichter, ein Gesamtbild zu erkennen. Der quantitative 

Teil macht es auch einfacher, einen kontrastiven Vergleich auszuführen. 

 

Die Analysierungsphase begann damit, dass das ganze Material in das Programm Excel trans-

feriert wurde. Jede Kurzmitteilung bekam eine eigene Zelle und alle Textismen wurden dabei 

fett gedruckt. Die Hintergrundinformationen wurden in die Statistik-Software SPSS transfe-

riert, so dass ein kontrastiver Vergleich ermöglicht wurde. Die Hintergrundinformationen 

wurden nur gesammelt um festzustellen, dass es genügend Informanten von beiden Ge-

schlechtern gibt und aus einem ausreichend breiten geografischen Bereich.  

 

 

                                                 
41 Er hatte jeder Botschaft auch die Telefonnummer hinzugefügt, so konnte man kontrollieren, dass maximal 
zehn Kurzmitteilungen pro Sender gewählt wurden. 
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7 Ergebnisse 
Ein Teil der Textismenklassen entsprechen der Klassifizierung von Plester et al. (2009, 151), 

ein weiterer Teil erstand aus den Materialien selbst. In der Tabelle 2 sind alle Klassen ersicht-

lich, die in dieser Arbeit beleuchtet werden. Es werden auch syntaktische Ellipsen analysiert, 

aber wegen ihrer Häufigkeit werden die Frequenzen nicht gezählt und werden auch nicht in 

der Tabelle 2 eingefügt.  Einige Textismenklassen wurden nicht beachtet, und zwar solche, die 

nur gering in den Materialien vorkommen. Solche sind unter anderem Dialektausdrücke, wie 

im finnischen Material das Personalpronomen mie (n=3) und im deutschen das verneinende 

Wort nee (n=5); das Auslassen sämtlicher Spatien in Verbindung mit der Großschreibung von 

Wortanfängen, zum Beispiel vergeblich..grüßAlle,habtsSchön(sindGradInHomersDorf!), das nur 

in einzelnen deutschsprachigen Mitteilungen vorkommt; grammatikalische Veränderungen, 

wie me mennää, weil sie zum größten Teil schon in anderen Textismenklassen eingefügt sind; 

die Kleinschreibung der deutschen Substantive, die in fast jeder Kurzmitteilung des Materials 

erscheinen, aber die verständlich sind wegen der neueren Mobiltelefontechnologie42. 

. 

 
Tabelle 2 Die Textismen in den Materialien 

 

                                                 
42 In den älteren Mobiltelefonmodellen kommen die Majuskeln automatisch (d.h. Minuskeln mussten separat 
gewählt werden) während die Majuskeln in den neueren Modellen separat gewählt werden müssen falls man sie 
in der Mitte eines Satzes verwenden möchte. 
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7.1 Benutzen der Symbole und homophone Grapheme 

Die am häufigsten vorkommenden Symbole sind Smileys und Downies. Sie werden in beiden 

Materialien recht oft benutzt, aber die Frequenz ist im finnischen Material etwa 37,5 Prozent 

häufiger. Von den anderen Symbolen werden am häufigsten Nummern benutzt: im finnischen 

Material in 57 Kurzmitteilungen und im deutschen in 46 Kurzmitteilungen. Auch zwei- oder 

mehrmals hintereinander gesetzte Punkte (sog. Auslassungspunkte) werden häufig verwen-

det: in den finnischen Kurzmitteilungen 45 Mal und in den deutschen 52 Mal. Dazu werden in 

beiden Materialien mehrere Ausrufezeichen hintereinander verwendet, ebenso Versalien in 

einem ganzen Wort oder Satz und auch das &-Zeichen. Weiterhin kommen im finnischen Ma-

terial Asteriske vor, um einen Ausdruck einer Reaktion zu betonen (z.B. *vilkutus*), ein Sym-

bol für das Herz (<3) und Anführungszeichen. Im deutschen Material befinden sich dagegen 

+/-Zeichen sowie sukzessive x-Buchstaben um ein Küsschen auszudrücken. Im finnischen 

Material kommen auch homophone Grapheme vor: das @-Zeichen für die englische Präpositi-

on at (z.B. @torstaina), der Buchstabe q, um die Silbe ku zu ersetzen (z.B. ihq43) und der Buch-

stabe x, um den ks-Inlaut zu ersetzen (z.B. olixää). Das Letzterwähnte wird auch im deutschen 

Material verwendet, in dem Wort nix. 

 

7.2 Weglassen von Buchstaben am Ende eines Wortes 

Im finnischen Material (n=216) werden Textismen aus der Klasse Weglassen von Buchstaben 

am Ende eines Wortes beinahe doppelt so oft benutzt wie in dem deutschen Material (n=124). 

Im finnischen Material sind diese Vorkommen auch nuancenreicher und können deswegen in 

fünf Gruppen aufgeteilt werden:  

(a) Kasusformen, Konjunktionen und Partikeln mit der Endung -a/-ä (n=100), wie kaupun-

gilt[a] (aus der Stadt) 

(b) das End-n (n=59), wie kaupunkii[n] (in die Stadt) 

(c) Formen mit der Endung -si (n=37), wie autos[i] (dein Auto) 

(d) Translative (n=5), wie isäks[i] (zu einem Vater) 

(e) Mischformen (n=15) 

während die deutschen Vorkommen nur in zwei Rubriken aufgeteilt werden können: 

(a) das Personalsuffix-e (n=78), wie ich würd[e]  

(b) Mischformen (n=46). 

 
                                                 
43 Ihq heißt in der finnischen „Teenagersprache“ etwas wie toll oder super. 
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7.3 Kürzen von der Mitte eines Wortes 

Zur Klasse Kürzen von der Mitte eines Wortes werden all solche Kürzungen gezählt, die ein 

Wort im Stamm verkürzen und nicht die Bedingungen einer anderen Klasse erfüllen. Auch in 

dieser Klasse sind die Vorkommen häufiger in dem finnischen Material (n=217) als in dem 

deutschen (n=91). Und auch hier lassen sich die Vorkommen in kleinere Gruppen einteilen (in 

diesem Fall in beiden Materialien dieselbe Anordnung):  

(a) Kürzungen bei den Personalpronomina (f n=137, d n=0)44, wie m[in]ä (ich) 

(b) allgemeine Kürzungen (f n=26, d n=13), wie c[irk]a 

(c) Kürzungen in den Prädikaten (f n=29, d n=0), wie näh[d]ä (sehen) 

(d) Wortverschmelzungen (f n=2, d n=39), wie gibt[ e]‘s 

(e) Synkopen (f n=16, d n=2), wie schau[e]n 

(f) Zusammenfassungsabkürzungen (f n=4, d n=3), wie b[e]z[iehungs]w[eise] 

(g) übrige (f n=3, d n=34). 

 

7.4 Benutzen von fremdsprachigen und -stämmigen Ausdrücken 

Als fremdsprachige Ausdrücke werden all solche Äußerungen betrachtet, die von der sprach-

lichen Form her nicht der traditionellen finnischen oder deutschen Sprache entsprechen und 

nicht in der Gemeinsprache etabliert sind, wie im deutschen Material ciao. Als fremdstämmige 

Ausdrücke werden wiederum solche Vorkommen eingeordnet, die aus einer fremdsprachigen 

Fügung hergeleitet werden, die ein Sprecher dieser fremden Sprache aber nicht ohne weiteres 

verstehen würde, wie zum Beispiel inphinity. In dieser Klasse sind die deutschen Vorkommen 

(n=166) häufiger als die finnischen (n=48).  

 

7.5 Benutzen von Interjektionen und imitierte Prosodie 

Mit Hilfe von Interjektionen und imitierter Prosodie strebt der Sender eine Vitalisierung der 

SMS-Sprache an. Interjektion wird hier wie VISK (2008, § 856) verstanden als 

(a) affektive reaktive Wörter, wie huh, äh, oh, die das Empfangen eines Anlasses oder eines 

Ereignisses andeuten,  

(b) Wörter, mit denen eine Reaktion ausgedrückt wird zu dem, was vom Anderen erörtert 

wird, z.B. oho, höh, ach und 

(c) nicht-affektive Wörter, wie aha, ah, mit deren Hilfe eine Botschaft als Nachricht angenom-

men wird.  
                                                 
44 f steht für das finnische Material, d für das deutsche. 
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Nachdem Prosodie eine eingebürgerte phonologische Form bekommen hat, kann sie als Inter-

jektion betrachtet werden (VISK 2008, § 856). Deswegen werden sie in der vorliegenden Ar-

beit in dieselbe Klasse eingeordnet. Die Menge der Vorkommen in dieser Klasse ist in beiden 

Materialien identisch: 45. 

 

7.6 Benutzen von Akronymen und Initialismen 

In der Literatur ist es möglich, viele unterschiedliche Definitionen für Akronym und Ini-

tialismus zu finden (vgl. Steinhauer 2000, 31ff.). In dieser Arbeit haben sie wegen ihrer star-

ken Präsenz in diesem Kontext eine eigene Klasse erhalten, obwohl Akronyme in dem finni-

schen Material nur ein Mal vorkommen, in dem deutschen zwei Mal; und Initialismen werden 

in dem finnischen Material sieben Mal benutzt, in dem deutschen hingegen 65 Mal. In der vor-

liegenden Arbeit wird das Akronym als ein solches Wort betrachtet, das sich aus den An-

fangsbuchstaben eines Kompositums oder einer Wortverbindung beziehungsweise aus ande-

ren Buchstaben zusammensetzt, wie lol (Lots of Laughing / Laughing out Loud). Auch Initial-

ismen werden auf dieselbe Weise gebildet, aber im Unterschied zu Akronymen, werden sie 

Buchstabe für Buchstabe ausgesprochen (Chalker & Weiner 1998), wie pc (Personal Compu-

ter). Der größte Unterschied zwischen den zwei Kürzungstypen ist also, dass ein Akronym ein 

neues Wort bildet45, ein Initialismus hingegen nicht. 

 

7.7 Kürzen am Ende eines Wortes 

In den Materialien vorkommende Kürzungen vom Ende eines Wortes her befolgen weithin die 

Regeln der allgemeinen Abbrechungen. Demnach steht im Finnischen als Letztes der Anfangs-

konsonant der ersten Silben, ausnahmsweise auch ein Vokal (Itkonen & Maamies 2007, 31), 

und im Deutschen werden die Kürzungen frei gebildet, indem Buchstaben nach der oder den 

ersten Silben weggelassen werden (Werlin 1999, 11). In dem finnischen Material werden 

Kürzungen vom Ende eines Wortes in 38 Kurzmitteilungen angewendet, zum Beispiel 

yht.[eensä] (insgesamt) in dem deutschen Material in 17 Mitteilungen, wie geb[urtstag]. 

 

7.8 Weglassen von Buchstaben am Anfang eines Wortes 

Diese Textismentypen befinden sich ausschließlich in dem deutschen Material (n=33). Wegen 

der Betonung in der finnischen (Umgangs)sprache, ist es nicht üblich, dass Buchstaben vom 

                                                 
45 An sich gestaltet auch ein Akronym kein neues Wort, sondern eine Variante des abgekürzten Wortes (siehe 
Donalies 2005, 139).  
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Anfang eines Wortes wegfallen (siehe z.B. Savolainen 2001, 1.7.2). In der deutschen Sprache 

ist es dagegen schon deswegen üblicher, Buchstaben vom Anfang eines Wortes wegzulassen, 

da das Neuhochdeutsche dadurch entstanden ist, dass Buchstaben / Laute am Anfang in alt-

hochdeutschen Wörtern ausgelassen wurden (Runkehl, Schlobinski & Siever 2011, s.v. 

Äpherese). Heutzutage ist die Reduktion in der deutschen Sprache bei bestimmten Artikeln 

gängig, wie [ei]ne oder [ei]nem. Das Wegfallen von einem oder mehreren Buchstaben kann mit 

Hilfe von einem Apostroph angezeigt werden, die Botschaft ist aber auch ohne verständlich. 

(Duden 2012, s.v. Apostroph.) 

 

7.9 Benutzen von syntaktischen Ellipsen 

In den Materialien werden syntaktische Ellipsen dermaßen häufig verwendet, dass es nicht 

sinnvoll erscheint, alle Vorkommen einzeln aufzulisten. So fehlt diese Klasse auch in Tabelle 2, 

in der die Frequenzen aller Textismenklassen aufgeführt sind. Diese Textismenklasse wird 

aber im Licht der Einteilung von Androutsopoulos und Schmidt (2001, 21) in Betracht ge-

nommen. Sie hatten in ihrer Forschung die Phänomene syntaktischer Reduktion in fünf 

Gruppen eingeteilt:  

(a) Subjektpronomen, wie [ ] Freue mich!46 

(b) Artikel bzw. Possessivpronomen, wie Ach ja [ ] Zug kommt gleich an! 

(c) Präposition bzw.  Präposition-Artikel-Fügung, wie Alder wo bist du? [ ] Kade? 

(d) Kopula-, Hilfs- , Modalverb, wie Ich [ ] ohne dich gehen aber du hast den schlüssel 

(e) Verb und Subjektpronomen, Sichtbar. Hacienda [ ] zu voll 

(f) „Telegrammstil“, wie Die hat keine handy. 

 

 

8 Die Ergebnisse im Licht der Übersetzungskommunikation 
Bei den Ergebnissen zeigte sich, dass viele Textismenklassen im finnischen Material üblicher 

sind als in dem deutschen, wenngleich es auch Ausnahmen gibt. Wie sollte aber in einem Fall 

gehandelt werden, in dem ein Textismus übersetzt werden sollte, der nicht im anderen 

Sprachraum existiert? Natürlich beeinflussen der Kontext und die Funktion des Ausgangstexts 

sowie die gewählte Übersetzungsstrategie die Antwort. Kurzmitteilungen können unter ande-

rem in der Belletristik, als Beweismaterial vor Gericht oder in der Form eines SMS-Romanes 

auftreten, die alle völlig unterschiedliche Kontexte anbieten.  
                                                 
46 Beispiele aus der vorliegenden Arbeit. 
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Kurzmitteilungen in der Belletristik können als Effektmittel angesehen werden, da sich dort 

viele Effektmittel in Form von sprachlichen Variationen befinden. Das zielsprachige Werk soll-

te leicht zu lesen sein und auch ansonsten sich in die Zielkultur einfügen, und deswegen stel-

len die Kurzmitteilungen spezielle Herausforderungen an den Übersetzer. Beim Übersetzen 

von Kurzmitteilungen ist es nicht sehr sinnvoll etwas auszulassen, denn Kurzmitteilungen bil-

den immer eine Gesamtheit. Aus der Sicht der Ergebnisse dieser Arbeit scheint es am sinn-

vollsten zu sein, jene Textismen einzubürgern, die in der Zielkultur nicht üblich sind. Dies 

könnte zum Beispiel so erfolgen, indem eine Textismenklasse durch eine andere ersetzt wird. 

Textismen, die es in beiden Sprachbereichen gibt, können auch so übersetzt werden.  

 

Bei der Übersetzung von Gesetzestexten ist es wesentlich, die gleiche Wirkung wie in der Aus-

gangskultur zu schaffen (vgl. Kinnunen 2006, 20). Der Übersetzer soll also einen Text produ-

zieren, der auf dieselbe Weise wie der Ausgangstext interpretiert wird. Textismen können 

wichtige Informationen vom Sender und den Beziehungen zwischen den Parteien der Mittei-

lung enthalten, und so ist es wichtig, dass Stil und Tonfall der Übersetzung übereinstimmen. 

In solchen Fällen, in denen eine Textismenklasse in der Zielsprache nicht üblich ist, wäre die 

beste Lösung, bezüglich Textismen aufzuklären. 

 

Beim Übersetzen eines SMS-Romans ist es sehr wichtig, den Stil im Zieltext zu vermitteln. Alle 

Fehler sollten so zum Beispiel auch in die Zielsprache vorkommen. Auch mit den Textismen 

soll der Übersetzer wachsam sein, denn sie bilden in einem SMS-Roman einen großen Teil der 

Gesamtheit. Die Längen der Textsegmente stellen ebenfalls Herausforderungen: Falls der 

Schreiber beschlossen hat, dass alle Segmente maximal 160  Zeichen lang sind, sollte sich der 

Übersetzer ebenfalls zurückhalten. 

 

Kurzmitteilungen sind heutzutage eine effiziente und gängige Kommunikationsform im Ar-

beitsleben. Deswegen ist es immens wichtig, dass Übersetzer mit dieser Kommunikationsform 

umgehen können und deren Grundkonventionen kennen. Die Konventionen sind auch stark 

von der Beziehung der Kommunikationspartner abhängig: Falls ein Verhältnis zum Beispiel 

mit einem Kunden zu einem Vertrauensverhältnis geworden ist, kann die SMS-Sprache freier 

sein. Es soll aber die Medienerziehung der Empfänger in Betracht gezogen und beachtet wer-

den, dass möglicherweise die Benutzung allzu vieler Abkürzungen den SMS-Partner irritieren 

kann. 
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9 Schlussfolgerungen 
Die finnische und die deutsche SMS-Sprache wurde in dieser Arbeit in erster Linie auf Grund-

lage von Textismen beurteilt und ein kontrastiver Vergleich mit Hilfe von Frequenzen durch-

geführt. Es wurde eine Textismen-Klassifizierung gebildet, die neun Klassen beinhaltet: (a) 

Benutzung der Symbole und Grapheme, (b) Weglassen von Buchstaben am Ende eines Wor-

tes, (c) Kürzen in der Mitte eines Wortes, (d) Benutzen von fremdsprachigen und -stämmigen 

Ausdrücken, (e) Benutzen von Interjektionen und imitierte Prosodie, (f) Kürzungen am Ende 

eines Wortes, (g) Weglassen von Buchstaben am Anfang eines Wortes, (h) Benutzen von syn-

taktischen Ellipsen.  

 

Die vorliegende Arbeit bringt zum Vorschein, dass es in den Textismenfrequenzen bedeuten-

de Unterschiede zwischen der finnischen und der deutschen SMS-Sprache gibt. Auch zwischen 

den Textismenklassen gibt es erhebliche Unterschiede in den Frequenzen, da zum Beispiel 

Symbole und Grapheme in den Materialien in insgesamt 486 Kurzmitteilungen erscheinen, 

während das Weglassen von Buchstaben am Anfang eines Wortes nur in 32 Kurzmitteilungen 

auftritt. Wenn aber von der Betrachtung der Frequenzen ausgegangen wird, so wird klar, dass 

es weder in der finnischen noch in der deutschen SMS-Sprache exakte Regeln für das Benut-

zen der Textismen oder für den Stil der Mitteilung gibt. 

 

Die SMS-Sprache ist ein Thema das weiterer kontrastiver Vergleiche und Beschreibungen  

bedürft. Obwohl sich die Menge der Kurzmitteilungen zukünftig wahrscheinlich verringern 

wird (siehe Abschnitt 2), wird eine ähnliche Sprache auch in anderen Kommunikationsmedi-

en verwendet werden. In dieser Arbeit wurde sich dem Thema mit Hilfe einer Survey-

Forschung genähert. Unter ähnlichen Forschungskonstellationen können Untersuchungen 

erfolgreich auch in der Zukunft durchgeführt werden, da sich diese Methoden als valid erwie-

sen haben. Auch manche andere Forschungsmethode bietet eine fruchtbare Basis für das 

Thema an. 

 


