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Puheen mukauttaminen

• Ihmisen kielitaidon, kommunikatiivisen kompetenssin, osana on kyky 
mukauttaa puhe kuulijan mukaan (recipient design, audience design, 
accomodation) 

• Voi olla ylimukauttamista tai alimukauttamista.

• Aina ei onnistu, koska puhuja luulee, että sitä ei tarvita tai ei halua, 
jaksa tai osaa tehdä sitä

• Taustalla mm.

• Egosentrisyys (kyvyttömyys nähdä maailma toisin silmin)

• Kognitiivisen energian säästö 

1

2



20.2.2019

Puheen mukauttamisen muotoja

Suullisia (dialogisia):

• Puhe lapselle (baby talk) (”sitten kun nukuttu yksi yö”)  

• Puhe ulkomaalaiselle (foreigner talk)

• Puhe niille joilla on alentunut vastaanottokyky

Kirjallisia:

• Lasten ja nuorten kirjat 

• Oppikirjat

• Tietokirjat ns. suurelle yleisölle (yleistajuistaminen)

• Selkokieli 

English as a lingua franca

• Kielessä toistuu piirteitä, jotka perinteisen käsityksen 
mukaan ovat virheitä: 

Verbien kolmannesta persoonasta jätetään s usein pois (he 
want to go)

Yksiköllisistä sanoista muodostetaan monikko (furnitures)

Sanat who ja which sekoitetaan sivulauseiden alussa

Helppoja prepositioita, kuten about, käytetään paikoissa 
johon se ei kuulu (comment about)
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Puheen yksinkertaistaminen

Puheen mukauttaminen on useimmiten (sisällön ja muodon) 
yksinkertaistamista.

Yksinkertaistamista tehdään kahdesta syystä:
• Puhuja ei osaa kieltä tarpeeksi hyvin (oppijan kieli)

• Puhuja ottaa huomioon kuulijan eli mukauttaa puhettaan

Sisällön yksinkertaistaminen: tehdään oletuksia siitä, mikä 
kuulija/lukija tietää, rajoitetaan aiheita

Muodon yksinkertaistaminen: valitaan sellaiset sanat, muodot 
ja rakenteet jotka ovat tuttuja kuulijalle/lukijalle

Selkokieli vs. monet muut yksinkertaistetut 

kielimuodot

• Selkokielellä on tai sitä varten pyritään luomaan 
virallinen normi (ylhäältä alaspäin), siinä mielessä se on 
kirjakielen variantti

• Monissa muissa kielimuodoissa toimii sosiaalinen normi: 
ne syntyvät, kun kielenkäyttäjät itse ”sopivat”, miten 
tulisi puhua
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