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TIIVISTELMÄ 
Tampereen ammattikorkeakoulu Muusikko (AMK) Musiikkiteatteri  LAURAPEPPI VÄÄNÄNEN: Musiikkiteatteri erilaisella ärrällä Haittaavatko puheviat laulamista ja näyttelemistä?  Opinnäytetyö 56 sivua, joista liitteitä 16 sivua Toukokuu 2021 
Tämä opinnäytetyö käsittelee aihetta puheviat esittävissä taiteissa, ja työ keskittyy musiikkiteatterin kahteen pääosa-alueeseen, eli lauluun ja näyttelijäntyöhön. Työssä tutkaillaan asiaa siitä näkökulmasta, että haittaavatko puheviat laulua tai näyttelijäntyötä, ja ovatko ne este alalla toimimiselle.  Opinnäytetyön alussa määritellään ensin se, mitä puheviat konkreettisesti ovat, miten niitä hoidetaan ja kuinka yleisiä ne ovat. Sen jälkeen päästään pohtimaan sitä, kuinka ne vaikuttavat lauluun ja näyttelijäntyöhön ja sitä kautta myös työllistymiseen esittävien taiteiden kentällä.  Opinnäytetyötä varten haastateltiin asiantuntijoita sekä pedagogiselta puolelta, että esittävältä puolelta, ja pyrittiin keräämään mahdollisimman laaja-alaisesti tietoa sekä näiden haastattelujen pohjalta, että aiheesta kirjoitetuista artikkeleista.  Haastattelujen pohjalta voidaan vetää johtopäätös, että puheviat eivät merkittävästi vaikuta lauluun tai näyttelemiseen, kunhan tekstistä saa selvää. Puheviat voivat kuitenkin toimia joissain laulun ja teatterin lajeissa hidasteena, ja joissain harvoissa tapauksissa ne voivat myös olla täysin esteenä sujuvalle ilmaisulle.  Lopuksi tehdään johtopäätöksiä haastatteluista ja artikkeleista, ja pohditaan niistä opittua. Lisäksi mietitään sitä, miten tutkimusta voisi tulevaisuudessa jatkaa, jos siihen joskus tulee mahdollisuus. 
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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Culture and Arts, Music Musical Theatre  LAURAPEPPI VÄÄNÄNEN: Musical Theatre with a different kind of R Do speech impediments disturb singing and acting?  Bachelor's thesis 56 pages, appendices 16 pages May 2021 
This Bachelor’s thesis addresses the topic speech impediments in the performing arts, and the focus is on the two major disciplines of musical theatre: singing and acting. The thesis tries to examine the questions; do speech impediments disturb singing and acting, and are they a hindrance for working on the arts field.  In the beginning of this thesis, it is defined what exactly a speech impediment is, how are they treated, and how common they actually are. After that, the thesis reflects on how speech impediment affects singing and acting and through that, also the work prospects in the field of performing arts.   Professionals from both the pedagogy field and the performance field were interviewed for this thesis.  A conclusion could be drawn that speech impediments do not significantly affect singing and acting, as long as the diction is understandable. However, speech impediments can slow a career down in some genres of theatre, and in few cases, they can be a real obstacle for proficient self-expression.  Finally, a final conclusion is drawn about the interviews and the articles. The thesis also focuses on how the research could be continued in the future, if given the chance. 
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ERITYISSANASTO tai LYHENTEET JA TERMIT (valitse jompikumpi) 
 
 
TAMK Tampereen ammattikorkeakoulu 
äännevirhe ihminen ääntää jonkin äänteen kielen normien mukaan 

väärin. 
toiminnallinen puhevika eli funktionaalinen puhevika. Puhevika johtuu 

toiminnallisesta häiriöstä, suu ei ole oppinut sanomaan 
äännettä oikein. 

elimellinen puhevika eli orgaaninen puhevika. Puhevika johtuu elimellisestä 
poikkeamasta. 

klusiili äänne, joka syntyy, kun ulos tuleva ilmavirta ensin 
pysäytetään, ja pysäytyksen jälkeen annetaan sen 
purkautua äkillisesti 

nasaali äänne, joka tuotetaan nenäontelossa, suuontelon 
ollessa kiinni 

lateraali eli laideäänne. Äänne tuotetaan suuontelossa, kun 
ilmavirta kulkee kielen jommaltakummalta tai 
kummaltakin laidalta 

Ankyloglossia Kieli liimautunut suunpohjaan kiinni, koska kielijänne 
on niin tiukka, tai olematon. 

huulihalkio Kehityksellinen häiriö, jossa huuli on kohdussa 
kehittynyt vajaaksi. Huulessa on siis sananmukaisesti 
halkeama. 

Afasia Aivoperäinen puhehäiriö 
understudy Roolin näyttelijän tuuraaja. Tekee roolin, jos roolin 

oikea näyttelijä on sairaana tai muusta syystä poissa 
Näty Tampereen yliopiston näyttelijäntyönlaitos 
addentaalinen S S-äänne tuotetaan alaetuhampaissa 
diktio lausuntatapa, ääntämys 
TEAK Teatterikorkeakoulu 
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1 JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyöni käsittelee puhevikoja esittävässä taiteessa, ja sitä haittaavatko 
ne loppupeleissä ollenkaan esiintymistä, tai ammattilaisena toimimista. 
 
Ideani opinnäytetyöhöni sain ihan omasta elämästäni. Minulla on ollut r-vika 
koko elämäni ja olen aina aika ajoin miettinyt, vaikuttaako se uraani ja unelmiini 
esiintyvänä taiteilijana. Nyt kun korkeakouluopinnoissa on joutunut miettimään 
paljon kriittisemmin itseään, taiteilijuuttaan ja omaa osaamistaan, on myös r-
vika ja siitä kumpuava epävarmuus nostaneet päätään. Siksi päätinkin selvittää 
asiaa vähän syvällisemmin, ja näin opinnäytetyöni sai aiheensa. 
 
Puheviat koskettavat yllättävän monta suomalaista jossain kohtaa elämänsä 
aikana, mutta jostain syystä taiteessa, viihteessä ja mediassa ei ole juurikaan 
näkynyt puhevikaisia ihmisiä kuin vasta viime vuosien aikana, muualla kuin 
sketseissä. Siksi itselleni onkin herännyt ajatus siitä, onko olemassa jotkin 
kirjoittamattomat säännöt siitä, millainen ääni ja ääntämys pitäisi tällä alalla olla, 
vai onko käsitys siitä puhtaasti subjektiivinen. 
 
Tässä opinnäytetyössä aion ensin pohtia, mikä oikeastaan on puhevika ja miten 
se määritellään. Mietin myös, miten puhevikoja hoidetaan ja kuinka montaa 
suomalaista ne koskettavat.  
 
Kun nämä asiat on määritelty, voin lähteä tutkimaan sitä, vaikuttavatko puheviat 
oikeasti esiintymiseen, millään tavalla. Voiko puhevikainen laulaja toimia 
samalla tavalla työssään kuin normaalisti puhuva henkilö? Entä vaikuttavatko 
puheviat ja äännevirheet jotenkin suoritukseen näyttelijänä? 
 
Musiikkiteatteri on parhaimmillaan niin sanottua kolmikärkiosaamista, ja se 
kattaa alleen laulun, tanssin ja näyttelijäntyön. Olemme keskittyneet jokaiseen 
osa-alueeseen opintojeni aikana tasaisesti, mutta nyt aion tässä 
opinnäytetyössäni keskittyä vain kahteen musiikkiteatterin pääosa-alueeseen: 
lauluun ja näyttelijäntyöhön. Keskityn myös näihin kahteen osa-alueeseen 
erikseen, koska tietoa vain musiikkiteatterikentältä ei löydy, ja uskon 
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puhevikojen vaikuttavan hieman eri tavalla sekä laulun että näyttelijäntyön 
maailmassa. 
 
Tanssiin ja liikkeeseen osa-alueena en luonnollisesti aio tässä opinnäytetyössä 
keskittyä, vaikka musikaaliartistin näkökulmasta työtäni teenkin. Koska 
tanssissa ei puhetta pääsääntöisesti käytetä, en koe sen käsittelyä 
tarpeellisena. 
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2 PUHEVIAT 
 
 
2.1 Mikä on puhevika 
 
Puhevika on yleiskielinen yleiskäsite, joka kattaa alleen suuren osan erilaisia 
puheen ongelmia. Puheen tuotto voi olla virheellistä muun muassa silloin, jos se 
on epämiellyttävää puhujalle, erilainen ääntämys herättää huomiota, tai puhe ei 
jostain syystä ole ymmärrettävää. Virheellisyyttä voi kuitenkin olla vaikea 
määritellä, sillä se riippuu usein täysin kontekstista, määritelmästä ja itse 
määrittelijästä. (Pilbacka-Rönkä) 
 
Yleisesti puhevikoihin määriteltyjä ongelmia ovat muun muassa äännevirheet 
sekä änkytys. Äännevirheet kuuluvat foneettisiin häiriöihin (Holopainen, 1994).  
Foneettisissa häiriöissä ihmisellä on ongelmia artikulaatiossa juuri äännetasolla 
ja itse äänteiden tuottamisessa. Äännevirheissä äänne tavallisimmin vääristyy, 
mutta se voidaan myös korvata jollain toisella äänteellä tai se voi puuttua 
kokonaan (Pilbacka-Rönkä) 
 
Suomessa konsonanttien artikulaatiovirheet ovat kaikista yleisimpiä ja kaikista 
yleisimmät konsonantit, joissa virheitä esiintyy, ovat s- ja r-äänteet. S-äänteen 
virheitä ovat muun muassa addentaalinen s, joka suhisee alaetuhampaissa, 
interdentaalinen s, joka suhisee hampaiden välissä sekä viheltävä s. R-äänteen 
virheitä ovat puolestaan muun muassa uvulaarinen r eli ”kurkku r”, buccaalinen 
eli ”poski r” sekä friktatiivinen r eli sellainen r-äänne, jossa kieli on oikeassa 
paikassa, mutta se ei kuitenkaan tärise. Yleisiä konsonanteissa tapahtuvia 
virheitä ovat äänteen poisjääminen, äänteen korvaaminen jollain toisella 
äänteellä (tämä on yleistä esimerkiksi pikkulapsilla), äänteen sulautuminen 
johonkin toiseen äänteeseen tai äänteen vääristyminen. Äänteen vääristyminen 
kattaa kaikista yleisimmät äännevirheet. (Pilbacka-Rönkä) 
 
Myös vokaaleissa esiintyy artikulaatiovirheitä. Tällaisia ovat suomen kielessä 
muun muassa pitkän ja lyhyen vokaalin sekoittaminen (mm. Tiina Syrjä, 2021. 
Liite 1.), virheet diftongeissa, vokaalien liika nasaaliuus sekä vokaalien 
puuttuminen. 
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Muita puheentuotollisia ja kielellisen sujuvuuden ongelmia, joita ei itsessään 
lasketa suoraan puhevioiksi ovat muun muassa mutismi, afasia, dysfasia sekä 
erilaiset kehityshäiriöt ja puheentuoton viivästyminen. Myös autismiin voi liittyä 
erilaista puheentuoton problematiikkaa. 
 
Mutismi tarkoittaa puhumattomuutta, ja se voi olla joko pysyvää tai valikoivaa 
puhumattomuutta. Valikoiva puhumattomuus on sosiaalisen vuorovaikutuksen 
häiriö, ja sitä hoidetaan usein joko toiminta- tai puheterapialla. 
(Mielenterveystalo ja Lämsä & Erkolahti, 2013.) 
 
Afasia tarkoittaa vaikeutta joko tuottaa tai ymmärtää puhuttua tai kirjoitettua 
kieltä (Atula, 2019). Se on aivoperäinen häiriö, ja se syntyy useimmiten jo kielen 
oppimisen jälkeen aikuisiällä, esimerkiksi aivohalvauksen seurauksena. 
 
Kehityksellinen kielihäiriö eli vanhalta nimeltään dysfasia on neurologinen 
häiriö, jonka seurauksena lapsen kielen kehitys viivästyy muuhun kehitykseen 
nähden (Aivoliitto.fi). Kehityksellinen kielihäiriö on noin 7 % suomalaisista 
lapsista. 
 
Sokellus eli takyfemia tarkoittaa puheen epäselkeyttä ja nopeatempoisuutta, 
jolloin tavuja voi jäädä pois, tai tavut voivat vaihtaa paikkaa keskenään. 
(Suomen änkytysyhdistys ry) 
 
Dysartria tarkoittaa puhemotorista häiriötä, joka vaikuttaa useaan 
puheentuoton osa-alueeseen, kuten hengitykseen ja artikulaatioon. 
Artikulaatiosta voi tulla epäselvää ja hidasta, ja puheentuoton lihaksista voi tulla 
heikkoja. Dysartria voi olla seurausta esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöstä tai 
jostain neurologisesta sairaudesta. (Cognimed & Terveyskylä.fi) 
 
Tässä opinnäytetyössäni käsittelen puhevikojen alueelta lähinnä äännevirheitä 
sekä änkytystä. 
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2.1.1 Mistä puheviat johtuvat? 
 
Puheviat voivat johtua useista syistä, ja yleensä eri puheviat juontavat juurensa 
myös eri lähteisiin. Puheviat voivat johtua jostain toiminnallisesta häiriöstä, 
minkä seurauksena kieli ja suu eivät vain osaa tuottaa jotain tiettyä äännettä.  
Myös rakenteelliset virheet ja psykologiset syyt voivat vaikuttaa puhevikoihin 
(Jokela, 2000). Monissa tapauksissa äännevirheiden taustalta ei kuitenkaan 
löydy mitään selkeää syytä (Kunnari & Savinainen-Makkonen) 
 
Äännevirheen syy voi olla joko elimellinen eli orgaanien, tai toiminnallinen eli 
funktionaalinen. (Jokela, 2000) Toiminnallisessa puheviassa ihmisen 
ääntöelimet ovat oppineet jonkin väärän liikeradan, josta äännevirhe johtuu. Se 
pitää korjata oikeanlaisen äänteen tuottamiseksi. Tällainen tapaus on 
esimerkiksi Yle Mixin toimittaja Kiia Keskikylällä, joka käy puheterapeutin luona 
korjaamassa leukansa virheasentoa, mistä hänen L-vikansa juontaa juurensa. 
(YLE MIX. Keskikylä, 2021) Elimellisessä puheviassa puolestaan ääntöelimissä 
on jokin sellainen fysiologinen poikkeama, minkä takia jonkin äänteen 
sanominen voi olla mahdotonta. Tällaisia poikkeamia ovat esimerkiksi liian kireä 
kielijänne, huuli- tai suulakihalkio tai muutokset hammasvallissa. 
 
Kuitenkin esimerkiksi änkytykselle on usein neurologinen tausta. On olemassa 
kolmenlaista änkytystä. Änkytys voi olla kehityksellistä, psykogeenistä tai 
neurogeenistä. Näistä yleisin änkytyksen muoto on kehityksellinen, ja se alkaa 
usein jo lapsena. Sen alkaminen johtuukin yleensä monien tekijöiden 
yhteisvaikutuksesta. Psykogeeninen ja neurogeeninen änkytys alkavat 
puolestaan yleensä kielenkehityksen jälkeen, eli vasta aikuisena. 
Psykogeenisen änkytyksen syyt löytyvät usein jostain traumasta tai ne saattavat 
liittyä johonkin mielenterveyden häiriöön. Neurogeeninen änkytys taas johtuu 
jostain neurologisesta sairaudesta tai aivovammasta. (Suomen Änkytysyhdistys 
ry).  Myös Epilepsia voi laukaista änkytyksen. (Haapanen, 2009). 
 
Myös äännevirhe voi olla neurologinen. Se voi myös olla kuulovammasta 
johtuvaa (Pilbacka-Rönkä) 
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Yksi syy äännevirheiden yleisyyteen voi olla myös se, etteivät resurssit riitä 
siihen, että kaikkiin äännevirheisiin tarjottaisiin esimerkiksi lapsena 
puheterapiaa. Apu puheen ongelmiin ohjataan sellaisille ihmisille, joilla on 
isompia kielellisiä vaikeuksia kuin yksittäiset äännevirheet. Jos puheesta saa 
selvää, se riittää lääketieteellisesti, eikä puhetta tarvitse enää kunnallisella 
puolella työstää enempää (YLE, Länkinen, 2016) 
 
2.1.2 Miten eri äänteet muodostuvat? 
 
Ihmisen puheentuottamismekanismi muodostuu keuhkoista, henkitorvesta, 
kurkunpäästä sekä ääntöväylästä. Kaikki ihmisen tuottama puhe ja laulu 
pohjautuu uloshengitykseen. Ilma lähtee uloshengityksen mukana keuhkoista, 
ja siirtyy henkitorven ja kurkunpään kautta suuhun, joka on ihmisen tärkein 
ääntöelin. Kaikki suomen kielen äänteet muodostetaan suu- tai nenäväylässä. 
(Savolainen, 2001) 
 
Kun nenäportti on kiinni ja ilma kulkee vain suun kautta, ovat äänteet oraaleja. 
Kaikki suomen kielen vokaalit ovat oraaleja. Jos taas nenäportti pidetään auki, 
mutta suuväylä suljetaan jostain kohdasta, syntyy nasaaleja äänteitä. Tällaisia 
äänteitä ovat esimerkiksi m- ja n-äänteet. Jos taas ilma pääsee kulkemaan sekä 
suu- että nenäväylän kautta ovat äänteet silloin naso-oraaleja. (Savolainen, 
2001). Jotkin äänteet tuotetaan huulilla, kielellä tai sulkemalla ääntöväylä jostain 
kohtaa. Ohessa vielä taulukko suomen kielessä käytettävien konsonanttien 
muodostumisesta. Taulukosta on jätetty osa vierasperäisistä konsonanteista 
pois. 
 
TAULUKKO 1, Suomen kielen konsonanttien ääntäminen. 

Ääntöpaikka  
Ääntötapa 

Huulet Huuli ja 
hammas 

Kielen 
kärki 

Kielen 
selkä 

Kurkunpää 
klusiili /p/, /b/  /t/, /d/ /k/  
nasaali /m/  /n/ /ng/  
lateraali   /l/   
täry   /r/   
puolivokaali  /v/  /j/  
hankaus  /f/ /s/  /h/ 
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Kurkunpäässä puolestaan syntyy ihmisen puhe- sekä lauluääni. Siellä 
sijaitsevat äänihuulet, joiden värähtely synnyttää edellä mainitut äänet. Myös 
kurkunpään asennolla ja korkeudella pystytään vaikuttamaan äänen 
sävelkorkeuteen ja äänen väriin. 
 
NORMAALI ÄÄNTÖVÄYLÄ: 
 

 KUVA 1. Ihmisen ääntöväylä. (Complete Vocal Technique Institute). Kuvassa 
näkyy normaali ihmisen ääntöväylä aina kurkunpäästä huuliin asti. Kuvaan on 
merkattu kurkunpää, (jonka sisältä löytyvät muun muassa äänihuulet), 
kurkunkansi, ääntöväylä, nenäportti, pehmeäkitalaki, kieli ja huulet. 
 
Jos missään kohtaa puheentuottomekanismia on ongelmia, voi se vaikuttaa 
myös puheeseen. Puhevaikeuksia aiheuttavia poikkeamia itse ääntöväylässä 
ovat muun muassa huuli- ja suulakihalkiot sekä liian kireä kielijänne. 
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Huuli- ja suulakihalkioilla tarkoitetaan synnynnäistä rakennepoikkeamaa, jossa 
joko huulessa, suulaessa tai molemmissa on kirjaimellisesti halkeama lapsen 
syntyessä. Huuli- ja suulakihalkiot korjataan lapsilla kirurgisella toimenpiteellä, 
ja sillä yritetään saavuttaa mahdollisimman hyvä puhe ja ulkonäkö. Lapsi 
saattaa kuitenkin leikkausten jälkeen tarvita puheterapiaa ja kärsiä esimerkiksi 
honotuksesta. (HUS). Tämä ei kuitenkaan päde kaikkiin halkiolapsiin. 
 
Kireä kielijänne on synnynnäinen ja yleinen lievä suun rakennepoikkeavuus, 
jonka syytä ei tunneta (Klockars, 2013). Vaikka syytä tälle 
rakennepoikkeavuudelle ei tiedetä, ovat tutkimukset kuitenkin osoittaneet sen 
olevan usein perinnöllinen. Kireä kielijänne vaihtelee vaikeudeltaan lievästä 
rakennemuutoksesta erittäin vakavaan ja harvinaiseen täydelliseen 
ankyloglossiaan, jossa kieli on täysin sulautunut suunpohjaan kiinni. Lievä 
rakennemuutos on kuitenkin niin yleinen, että jopa 4 % vastasyntyneistä 
lapsista on liian kireä kielijänne. Tällöin kielijänne rajoittaa kielen liikettä ja 
aiheuttaa usein kielen kärkeen niin sanotun ”sydänkielen”, kun kielijänne vetää 

kieltä kasaan. Liian kireä kielijänne saattaa johtaa myös äännevirheisiin kuten r-
, s- ja d-vikoihin, jos se rajoittaa kielen liikettä huomattavasti. Tällöin kieli ei 
pääse nousemaan kunnolla hammasvalliin kiinni ja näin tuottamaan tarvittavia 
äänteitä. (Klockars, 2013.) 
 
 
2.2 Puhevikojen yleisyys Suomessa 
 
Äännevirheet vaikuttavat sekä aikuisiin että lapsiin. Vuonna 1982 tehdyn 
tutkimuksen (Larmola (Jokela, 2000)) mukaan on arvioitu, että kolmivuotiaista 
noin 65 %, 4–5- vuotiaista 35–40 % ja 7–8-vuotiaista noin 25 % eivät osaa 
sanoa jotain suomen kielen äännettä. Ulkomailla tehdyn tutkimuksen mukaan 
puheterapiassa käyvät useimmin juuri lapset, joilla on erilaisia ongelmia muun 
muassa fonologisessa kehityksessä tai artikulaatiossa (Lass & Pannbacker, 
2008) 
Erään kuopiolaisen tutkimuksen mukaan (Kunnari & Savinainen-Makkonen 
(heidän tekstissään Qvarnström, Laine & Jaroma, 1991)), tutkittavista 
äännevirheisistä lapsista 60 % oli virhe s-äänteessä ja 38 % lapsista r-
äänteessä. Virheet muissa äänteissä, kuten l, t ja d, olivat tilastollisesti vähäisiä. 
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Änkytystä puolestaan esiintyy noin 5 % lapsista, kun taas aikuisväestöstä vain 
enää noin 1 % änkyttää. Änkytys on myös viisi kertaa yleisempää miehillä kuin 
naisilla. (SÄY) Lasten kehityksellinen änkytys saattaa myös mennä ohi 
itsestään, mutta 20 % - 30 % änkyttäjistä, se jää pysyväksi (Haapanen, 2009.) 
 
 
2.2.1 Yleisimmät puheviat Suomessa 
 
Suomessa yleisimmät puheviat ovat tilastollisesti äännevirheitä (mm. Kunnari & 
Savinainen-Makkonen ja Jokela), ja niitä esiintyy monilla suomalaisilla jossain 
vaiheessa elämäänsä.  
 
Suomessa yleisimmät äänteet, joissa ihmisillä on vaikeuksia, ovat l-, s- ja r-
äänteet. Ylempänä mainitun tutkimuksen (Qvarnström, Laine & Jaroma, 1991) 
mukaan s- ja r-äänteet ovat yleisimmät äännevirheet Suomessa. 
 
Jokelan vuonna 2000 esikoululaisille tekemän tutkimuksen mukaan s-vikaisista 
lapsista 44 % lapsista käytti postdentaalista s-äännettä, 32 % lapsista 
interdentaalista s-äännettä ja 14 % addentaalista s-äännettä. Loput käyttivät 
joko lateraalista s-äännettä tai korvasivat äänteen kokonaan. R-vikaisilla lapsilla 
puolestaan uvulaarinen r-äänne oli yleisin (43 %), minkä jälkeen tulivat 
lateraalinen r-äänne (17 %) ja friktatiivinen r-äänne (15 %). 
 
 
2.2.2 Miten puhevikoja hoidetaan 
 
Puhevikoja hoidetaan Suomessa pääosin puheterapialla.  
 
Ylen Mixin haastattelussa puheterapeutti Katja Koski vastaa kysymyksiin siitä, 
miksi jotkut oppivat jonkin äänteen puheterapiassa, ja toiset eivät. Hänen 
mielestään se on vaikea kysymys, johon ei välttämättä löydy selkeää vastausta. 
Toiset saattavat harjoitella todella ankarasti, ja näin oppia oikeaoppisen 
äänteen, sillä äänteen opettelu on todella raskasta ja vie paljon aikaa. Toisilla 
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taas saattaa olla niin kireä kielijänne, että esimerkiksi oikean s-, r- tai l-äänteen 
oppiminen ei ole edes mahdollista. 
 
Jo edellä mainitsemassani Kuopiossa tehdyssä tutkimuksessa (Qvarnström, 
Laine, Jaroma, 1991) havaittiin myös ”tilastollisesti merkitsevä yhteys r-
virheisyyden ja ennen kouluikää aloitetun puheterapian välillä. Tästä pääteltiin, 
että r-virheet eivät korjaannu helposti puheterapiassa”. (Kunnari & Savinainen) 
Ärrävikaa toisaalta koetetaan myös korjata herkemmin puheterapiassa, kuin s-
äännettä, sillä s-äänteen annetaan helpommin olla persoonallisempi (Länkinen, 
2016). 
 
Puheterapia ei myöskään ole mikään taikakeino uuden äänteen oppimiseksi, 
edes toiminnallisessa puheviassa. Äännettä pitää harjoitella paljon ja tiiviisti 
omalla ajallaan, että uuden äänteen voi saada sujuvaksi. Puheterapeutti voi 
vain antaa ohjeet ja harjoitukset toivotun tuloksen saavuttamiseksi, mutta työ on 
tehtävä itse. (mm. YLE MIX ja Länkinen) 
 
Äänteiden oppiminen on puheterapeutti Katja Kosken mukaan myös 
psykologista. Yleensä äännevirhe on jo osa omaa persoonallisuutta, eikä siitä 
välttämättä halua päästää irti, eikä tarvitsekaan, jos puhe on ymmärrettävää ja 
on itse tyytyväinen omaan puheeseensa. Ongelmia äännevirheet aiheuttavat 
vasta sitten, kun ihminen ei uskalla enää puhua julkisesti puhevian luoman 
paineen takia. Puheviasta opettelu voi myös kuulostaa oppilaasta 
kummalliselta, vaikka tuotettava äänne olisi oikea, koska oppilas ei ole itse 
tottunut itsensä sanovan äännettä sillä tavalla. Se ei siis välttämättä kuulosta 
niin sanotusti omalta. (YLE MIX) 
 
Puhevika voi myös olla iso asia ihmisen itsetunnolle (mm. Syrjä ja Länkinen) ja 
silloin sille yritetään aina tehdä jotain. 
 
Änkytystä kuntoutetaan pääasiassa kunnallisella puolella (Änkytys.fi). Kuitenkin 
joitain tapauksia hoidetaan myös erikoissairaanhoidon puolella (Haapanen, 
2009). Jos änkytys on vaikeaa tai keskivaikeaa, tulisi siihen hakea hoitoa myös 
alle kouluikäisille. Jos lapsen änkytys kuitenkin on lievää ja kehityksellistä, ei 
siihen välttämättä tarvitse hakea hoitoa (Haapanen, 2009) 
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Änkytystä hoidetaan puheterapiassa, kuten muitakin puhevikoja, ja sitä 
kuntoutetaan yleensä kahdella eri tavalla: joko apuvälineitä käyttävillä 
menetelmillä ja behavioraalisilla menetelmillä. Behavioraalisilla menetelmillä 
tarkoitetaan hoitoa, jossa henkilö itse pyrkii vaikuttamaan puheeseensa muun 
muassa erilaisten käyttäytymisterapeuttisten kuntoutusten avulla. Selkeytettynä, 
ihmisen suhtautumista omaan änkytykseen pyritään siis muuttamaan. 
Apuvälineellisiä hoitoja ovat taas sellaiset hoitotyypit, joissa puheentuottoa 
häiritään jonkin ulkoisen ohjelman tai laitteen avulla. (Haapanen, 2009) 
 
Änkytystä voidaan kuntouttaa myös ryhmäpuheterapiassa perinteisenä pidetyn 
yksilöpuheterapian tilalla (mm. Tempokeskus). Ryhmäpuheterapiassa ihmiset 
saavat helpommin vertaistukea änkytykseen ja siihen liittyviin epävarmuuksiin. 
Änkytystä pääsee siis käsittelemään monipuolisemmin ja näin ollen myös 
hyväksymään sen paremmin omassa puheessaan. 
 
Lääkehoitoa änkytykseen ei yleensä käytetä, koska sopivia lääkkeitä siihen ei 
ole tarjolla. 
 
 
2.2.3 Omia kokemuksia puhevikojen hoidosta 
 
Minulla on koko elämäni ollut ongelmia r-äänteen kanssa, enkä ole missään 
vaiheessa elämääni osannut sanoa oikeaoppista r-äännettä vaivattomasti ja 
ponnistelematta. Myös isälläni ja siskollani on R-vika, joten uskon tämän 
virheen olevan myös jossain määrin perinnöllinen, vaikka asiaa ei virallisesti 
olekaan ikinä tutkittu. 
 
Aloitin puheterapiataipaleeni jo viisivuotiaana, kun neuvolassa huomattiin, ettei 
r-äänteeni ole muotoutunut oikeanlaiseksi. Kävin puheterapiassa lapsena jonkin 
aikaa, kunnes äitini veti minut pois sieltä. En silloin oppinut tuottamaan 
minkäänlaista kielitäryä. 
 
Ala-asteen ensimmäisillä luokilla minut otettiin jälleen syyniin muutaman muun 
luokkalaiseni kanssa. Koulun erityisopettaja, joka oli koulutukseltaan myös 
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puheterapeutti, piti meille r-opetusta sekä ryhmä- että yksilöopetuksena. 
Jossain vaiheessa puheterapiani kuitenkin lopetettiin, koska en edistynyt r-
kirjaimen kanssa minnekään, eikä koululla ollut enää resursseja pitää 
puheopetusta. 
 
Pari vuotta myöhemmin, ala-asteen viimeisillä luokilla, aloitin taas puheterapian. 
Tällä kertaa yksityisen sairaanhoidon kautta. Olin aloittanut vähän vakavamman 
kuoroharrastuksen, ja vanhempani olivat sitä mieltä, että R olisi opeteltava, jos 
haluaisin jatkaa laulamista. Kävin puheterapiassa noin vuoden ajan, ja tällä 
kertaa sain puheterapeutin kanssa kehitettyä itselleni jonkinasteisen kielitäryn. 
Kieltäni myös stimuloitiin sanomaan oikeanlainen ärrä sähköhammasharjaan 
kiinnitettävällä rautalangasta tehdyllä lisäosalla. Puheterapia lopetettiin, koska 
puheterapeutin mielestä nyt olisi vain minusta kiinni, oppisinko sanomaan 
äänteen sujuvasti oikein. Vaikka tein kovasti harjoituksia, ei kielitäry vieläkään 
luonnistunut kunnolla, eikä oikeaoppinen r-äänne jäänyt puheeseeni. 
 
Kun menin lukioon, päädyin vihdoin oikomishoitoon, sillä purentavikani oli niin 
paha. Oikomishoidossa hoitava hammaslääkärini kysyi minulta suoraan 
osaanko sanoa r-kirjainta, kun hän katsoi suuhuni. Kun vastasin, että en osaa, 
hän kertoi minulle, että se ei ole millään tavalla ihme, sillä minulla oli liian kireä 
kielijänne. Hammaslääkäri sanoi, että kielelläni ei olisi ollut edes mahdollista 
tuottaa kunnon kielitäryä, sillä se ei noussut tarpeeksi hyvin ja korkealle 
hammasvalliani vasten, missä r-äänne pitäisi tuottaa. Minulle varattiin 
kielijänneleikkaus, ja kielijänteeni katkaistiin.  
 
Valitettavasti ensimmäinen leikkaus ei toiminut, ja tuottanut toivottuja tuloksia, 
sillä kielijänteeni arpeutui takaisin kiinni. Jouduin siis uuteen leikkaukseen, jossa 
kielijänteeni katkaistiin jälleen. Tällä kertaa leikkaus onnistui, ja jänne arpeutui 
hyvin.  
 
Kielijänteen katkaisun jälkeen kieltäni piti alkaa kuntouttamaan uudestaan, kun 
elimellinen este äänteen tuottamiselle oli vihdoin poistettu. Kävin kaksi kertaa 
kunnallisella puolella puheterapiassa, sillä enempää ei kunnan puolesta 
kustannettu. Puheterapia kerroilla varmistettiin, että kielijänteeni oli parantunut 
hyvin, ja minulle annettiin ohjeet kuntoutusta varten, ja erilaisia harjoituksia 
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kielitäryn harjoittelemista varten. Kunnallinen puoli ei kustantanut enempää 
puheterapiaa, koska kielijänteeni oli parantunut hyvin, ja puheestani sai r-viasta 
huolimatta selvää. Lääketieteellisesti puheeni oli siis tarpeeksi hyvää, eikä sen 
pitäisi haitata elämääni. 
 
Nykyään osaan tuottaa oikeanlaisen kielitäryn. Laulaessa tuotan aina r-äänteen 
kielitäryllä, mutta arkipuheessani käytän edelleen itselleni ominaista 
kielenkannalla tuotettua täryä. Näyttelijäntyössä pyrin kuitenkin keskittymään ja 
saamaan kielitäryn myös puheeseen, ja välillä onnistunkin siinä. 
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3 PUHEVIKOJEN VAIKUTUS ESIINTYMISEEN 
 
 
3.1 Puhevikojen vaikutus lauluun 
 
Laulu on, ainakin omasta mielestäni, musiikkiteatterin tärkein osa-alue, koska 
juuri se erottaa musiikkiteatterin genrenä muusta teatterista, ja laulu antaa vielä 
yhden lisäkeinon ilmaisun edistämiseksi. Siksi onkin täysin luonnollista miettiä 
vaikuttavatko puheen ja ääntämisen ongelmat tähänkin osa-alueeseen. 
 
Teksti on yhtä tärkeä osa laulamista kuin itse melodia, varsinkin 
musikaalilaulussa ja oopperassa, joissa laulujen tarkoitus on yleensä myös 
viedä tarinaa eteenpäin. On siis tärkeää, että kuulija saa sanoista selvää. 
Artikulaatio ja diktio vaikuttavatkin siis äänenkäyttöömme, halusimme sitä tai 
emme. Selkeään artikulaatioon vaikuttavat useat eri seikat, joihin myös puheviat 
kuuluvat, ja tätä kautta nämä puheviat voivat vaikuttaa myös äänen sointiin. 
(Antikainen, 2021) ”Jotta äänenkäyttö rakennettaisiin pitkälle aikavälille 
kestäväksi, ja sitä kautta ilmaisuvoimaiseksi, tulisi kaikessa äänenkäytössä 
kiinnittää huomiota terveisiin perusteisiin, joihin myös hyvä diktio kuuluu.” 
(Antikainen, 2021) 
 
Vaikka usein mietitään sitä, voiko puhevika olla este tai hidaste laulamiselle, voi 
lauluharrastuksella olla itseasiassa positiivinen vaikutus ääntämiseen. Vuonna 
2017 tehdyssä tutkimuksessa (Heikkola & Alisaari) tutkittiin sitä, voiko laulu ja 
rytmikäs lausuminen parantaa ihmisen ääntämystä ja kielen oppimista. 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että laulaminen oli tehokkain tapa oppia lausumaan ja 
kirjoittamaan kieltä. Vaikka tutkimuksessa keskityttiinkin pääasiassa ei suomea 
äidinkielenään puhuvien ihmisten ääntämykseen, voi sitä mielestäni hyödyntää 
myös muihin ääntämisen vaikeuksiin. 
 
Lausumalla laulun sanoja ja laulamalla voidaan parantaa kielentuottamisen 
mahdollisuuksia (Alisaari). Myös laulun sävelkorkeus lisää kuulijan 
tarkkaavaisuutta (Schön & muut), jolloin ääntämiseenkin kiinnittää enemmän 
huomiota. 
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Kansainvälisten tutkimuksen mukaan opettajat ulkomailla käyttävät laulamista ja 
rytmikästä puhetta ääntämisen opettamisessa (mm. Alisaari) Suomessakin 
samaa käytäntöä pidetään hyödyllisenä keinona oppia, mutta opettajat 
käyttävät laulua oppimisen välineenä vain harvoin (Heikkola & Alisaari) 
 
Myös laulunlehtori ja TAMK:in musiikkiteatterilinjan vastaava Hanna Hurskainen 
(2021) on sitä mieltä, että laululla voi olla positiivinen vaikutus puhevikojen 
kuntoutuksessa. Laulaessa ääntäminen voi selkeytyä ja muuttua paremmaksi, 
vaikka esimerkiksi äännevirhe olisikin välillä läsnä edelleen puheessa. Hänen 
mukaansa puheviat eivät myöskään vaikuta yleensä merkittävästi 
äänenmuodostukseen. 
 
Laulaja ja lauluntekijä Heidi Simelius, (2021) oli sitä mieltä, että myös hänen 
änkytyksensä helpottaa laulaessa. Laulaessa tekstin tuotto on soljuvampaa, 
eikä sitä tarvitse sävelkorkeuksien kanssa miettiä liikaa. Vain aloitussanan 
kanssa saattaa ilmetä ongelmia, jos siitä tekee itselleen ongelman, jolloin 
esimerkiksi kappaleen alku saattaa mennä pieleen. Se on ainoa ongelma, jonka 
Simelius oli oman änkytyksensä kanssa huomannut laulaessa. 
 
Laulua pidetään myös yhtenä kieltä kehittävänä keinona yleisestikin (Kaure & 
Rauhala-Vahervaara). Laulut, runot ja riimit voivat olla arkea tukevia keinoja 
kielen kehityksessä, ja esimerkiksi änkyttäjälle laulusta ja runoista voi olla suuri 
hyöty kuntoutuksessa, koska ne tukevat vuorovaikutusta. (Drachman, 2008) 
 
 
3.1.1 Onko eri tyylilajeissa eroja 
 
Klassisen laulun ja pop/jazz -laulun välillä on paljon eroavaisuuksia ihan jo itse 
musiikinkin puolesta. Klassisessa laulussa noudatetaan usein vielä tänäkin 
päivänä tarkasti satoja vuosia vanhoja perinteitä, mitä tulee äänen kvaliteettiin 
ja laulutekniikkaan, kun taas pop/jazz -laulun lainalaisuudet ovat paljon 
vapaammat. Kevyen musiikin puolella, mihin myös musikaalilaulu kuuluu, 
otetaan paljon enemmän vapauksia niin fraseerauksen kuin 
äänenmuodostuksenkin kanssa, ja tarkoituksena on löytää omanlainen sointi. 
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Vaikka kevyen musiikin puolellakin on oma laulutekniikkansa, ei se kuitenkaan 
ole yhtä kurinalaista kuin klassisen laulun saralla. 
 
Sama jaottelu pätee karkeasti myös oikeaoppisen ääntämyksen puolella. 
”Klassisen laulun hyveisiin kuuluu tietenkin äänen soinnin tasaisuuteen 
pyrkiminen” ja ”puutteellinen ja estynyt artikulaatio vaikuttaa myös äänen 

sointiin epäedullisesti”. (Antikainen, 2021). Klassisessa laulussa tavoitteena on 
siis kaikilla yhteneväinen, esteetön ja tasainen äänenkäyttö, johon puheviat 
voivat vaikuttaa epäedullisesti. Ammattiin johtavassa koulutuksessa tulisi 
puhevika myös ottaa huomioon koko koulutuksen ajan, ja yrittää kuntouttaa sitä 
(Antikainen, 2021) 
 
Kevyen musiikin puolella taas hyväksytään helpommin erilaiset äänelliset ja 
äänteelliset variaatiot. Jos nykypäivänä kuuntelee radiota, voi siellä kuulla 
musiikkia laulajilta, joilla on äännevirheitä, ja erilaisilla äännevariaatioilla ja 
murteilla myös leikitellään. Esimerkiksi Antti Tuisku on tunnettu tällaisesta 
leikittelystä, ja hänen kappaleessaan ”Treenaa” kuullaan oikeaoppisen r-
äänteen sijasta englannin kielestä tuttu pienempi täryinen r-äänne. (Myllymäki, 
2021) Puheviat eivät siis automaattisesti tee musiikista tai laulusta huonoa. 
 
Tästä on samaa mieltä myös Hurskainen (2021). Ennen puhevikoja saatettiin 
katsoa hieman pahalla musiikkiteatteripiireissä, mutta nykyään esimerkiksi 
äännevirhe ei ole este opiskella musiikkiteatteria tai pop/jazz -laulua. 
Äännevirhe ei välttämättä vaikuta kevyen musiikin puolella 
äänenmuodostukseen ollenkaan, mutta tietenkin tekstistä tulee saada selvää. 
 
Toisaalta ääni instrumenttina ei tiedä, millaista musiikkia me laulamme. 
(Antikainen, 2021) joten siinä mielessä, olisi tärkeää kaikenlaisessa laulussa 
kiinnittää huomiota hyvään äänenkäyttöön ja ääntämykseen. 
 
Omassa laulussani en ole huomannut suurta eroa minkään tyylilajin välillä 
äännevirheeni näkökulmasta. 
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3.1.2 Onko eri kielten välillä eroavaisuuksia? 
 
Siinä missä puheessakin, myös laulussa tekstiä tuotettaessa kaikista tärkeintä 
on tekstin ymmärrettävyys. (Tiina Syrjä, Petri Antikainen, Hanna Hurskainen). 
Vaikka eri kielet asettavatkin erilaisia haasteita puheeseen ja lauluun, tulisi 
tavoitteen aina olla ”mahdollisimman ymmärrettävä ja kommunikatiivinen 
ilmaisu”. (Antikainen, 2021) 
 
Ongelmia erilaisten äännevirheiden kanssa syntyy kaikista eniten silloin, kun 
kielessä löytyy useampi kuin yksi tapa ääntää yksi äänne tai kirjain, ja se äänne 
muuttaa sanan merkitystä. (mm. Syrjä, 2021) Suomen kielen yleisimmät 
äännevirheet ovat s-vika ja r-vika. Useassa kielessä varsinkin s-äänteitä on 
useita, ja silloin s-äännevariaation kanssa voi tulla haasteita ymmärrettävyyden 
kanssa. Yleisiä laulukieliä, joista löytyy useampi s-äänne ovat muun muassa 
italia, saksa ja englanti. (mm. Peda.net). Tässäkin voi kuitenkin olla variaatiota 
sen kanssa, millainen s-äännevirhe laulajalla on. 
 
R-äännevariaation kanssa samoja ongelmia ei välttämättä synny. Suomessa 
yleisimmin käytetyissä laulukielissä vain ruotsi on sellainen, jossa saatetaan 
käyttää Suomessa vakiintunutta kielitäryä. Kuitenkin joissain osissa Ruotsiakin 
r-äänne on paljon vähemmän energinen kuin Suomessa käytettävä r-äänne. 
Osassa Ruotsia jopa puhutaan ja lauletaan friktatiivisella r-äänteellä. (Kuronen, 
2010) Myös Saksan kielessä r-äänne varioi paljon alueen mukaan (Peda.net) ja 
siksi useammallakin äännevariaatiolla pärjää, vaikka yleiskieliset 
ääntämisohjeet löytyvätkin laulua varten. Englannin kielessä r-virhettä ei 
välttämättä edes kuule (Hurskainen, 2021), koska äänne on niin erilainen 
suomalaiseen r-äänteeseen verrattuna.  
 
Klassisen laulun kaanoniin kuuluu hyvin vahvasti myös italialaisen 
lauluperinteen Vaccai-laulukokoelma ja Vaccai-koulu. Vaccaissa on selvät 
ohjeet, miten jokin sana, äänne tai kirjain kuuluisi hyvän Italian kielen mukaan 
lausua. Ohjeet onkin painettu jokaiseen Vaccai-lauluvihkoon. Ohessa kuva 
oman vihkoni ääntämisohjeista. 
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KUVA 2: (Vaccai, N. Vaccai, Metodo Practico, Medium Voice). Kuvassa on 
Vaccai-lauluvihkosta löytyvät italian kielen ääntöohjeet. 
 
Myös muilla kielillä on tarkat ääntämisohjeet laulussa, joita varsinkin klassisen 
laulun puolella kuuluisi noudattaa. Tätä varten myös TAMK:issa oli kurssi 
”Vieraiden kielten fonetiikka”, jossa käytiin läpi eri kielten ääntämisohjeita. 
 
Änkytys puolestaan ei ole kieleen sidonnainen ilmiö, vaan sitä esiintyy ympäri 
maalimaa (International Stuttering Association) ja maailmassa noin 7,77 
miljoonaa aikuista ihmistä änkyttää, mikä on noin yksi prosentti maailman 
aikuisväestöstä. 
 
 
3.1.3 Oma kokemus 
 
Oma kokemukseni on, että puhevikani ei ole vaikuttanut lauluuni millään tavalla. 
Kun opettelin tekemään oikeaoppista kielitäryä, ensimmäinen paikka, jossa sain 
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sitä hyödynnettyä arjessani, oli laulu. Koenkin, että laulaessa minun on paljon 
helpompi tuottaa oikeaoppinen r-äänne, kuin puheessa 
 
Laulaessa oikeaoppisen r-äänteen tuottaminen itselläni helpottuu 
huomattavasti. Tämä tapahtuu pääosin siksi, että laulaessa on usein 
yksinkertaisesti enemmän aikaa artikuloida kuin normaalissa puheessa. 
Laulaessa artikulaatiota myös hieman liioitellaan ja korostetaan, jotta teksti 
tulee paremmin ulos. Tällöin pystyn myös helpommin keskittymään hieman 
painokkaammin r-äänteen tuottamiseen, eikä se korostu liikaa muusta tekstistä. 
Lisäksi laulaessa ulospäin liikkuva ilmavirta on myös isompi kuin puhuessa, 
jolloin kielitäryn tuottaminen helpottuu jo itsessään. Tiedän myös, että 
lihasmuistikin kehittyy koko ajan paremmaksi, jolloin liikeradat helpottuvat, ja 
muuttuvat automaattisiksi. 
 
Korkeakouluopinnoissani äännevirheeseeni ei ole kiinnitetty lähes lainkaan 
huomiota laulutunneilla. Ensimmäisenä opiskeluvuotenani lauluopettajani 
mainitsi asiasta ohimennen, mutta siihen ei takerruttu. Omissa opinnoissani 
äännevirheeni ei näy muuten kuin äänenavausharjoitteissa: Olemme 
lauluopettajieni kanssa vaihtaneet kielitäryliu’un huulitäryyn. Muita muutoksia 

äännevirheeni takia ei ole tarvinnut opinnoissani tehdä. 
 
Ennen korkeakouluopintojani minulle kuitenkin huomautettiin aika ajoin 
äännevirheestäni eri lauluopettajien toimesta. Tätä ei kuitenkaan tehty ennen 
kuin ilmaisin halukkuuteni opiskella musiikkiteatterista ja laulusta itselleni 
ammatin. Tästä syystä ajattelin pitkään, että laulussa on ammatillisella kentällä 
erilaiset kriteerit ääntämykselle kuin amatööritasolla, mikä myös oli yksi syy 
tämän opinnäytetyön syntyyn. Varmasti tämä pitääkin jossain määrin 
paikkaansa, mutta yhteiskunta on muuttunut jo muutamankin vuoden aikana 
niin paljon, että en usko esimerkiksi äännevirheen olevan enää minkäänlainen 
este laulajana toimimisessa ainakaan musiikkiteatterin tai kevyen musiikin 
puolella. 
 
 
3.2 Puhevikojen vaikutus näyttelijäntyössä  
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Puhe on yksi suuri osa-alue näyttelijäntyössä ja näyttelijänä toimimisessa. 
Tietenkään kaikessa näyttelijäntyössä, kuten mimiikassa tai viittomakielellä 
näyteltäessä, ei välttämättä puhetta tarvita, mutta se on silti suuri osa omaa 
itseilmaisuamme. Siksi onkin tärkeää miettiä, vaikuttavatko puheviat siihen 
ilmaisuun ratkaisevasti. 
 
Tätä opinnäytetyötä varten haastattelemani entinen musiikkiteatteriharrastaja, 
medianomi Noora Hakola (2021) toi esille ajatuksen siitä, että näyttelijän tulisi 
olla niin sanotusti tyhjä paperi, jota voi lähteä muokkaamaan sitten siihen 
suuntaan, jota sen hetkinen roolisuoritus vaatii. Jos näyttelijällä on jokin 
fyysinen ominaisuus, joka ei mahdollista tätä, rajoittaa se mahdollisesti niitä 
rooleja, joita tämä voi uskottavasti näytellä. Jos näyttelijällä siis on esimerkiksi r-
vika, ei hän mitä luultavimmin voi uskottavasti näytellä sellaista henkilöä, jolla ei 
tätä kyseistä äännevirhettä ole. Normaalin ääntämyksen omaava henkilö taas 
voi esittää sekä sellaisia rooleja, joilla on normaali ääntämys tai jokin 
äännevirhe. Useimmissa tilanteissa ei roolihenkilön ääntämystä ole kuitenkaan 
määritelty käsikirjoittajan tai kirjailijan toimesta, vaan se on ohjaajan 
päätettävissä, millaisen näyttelijän hän teokseensa palkkaa. 
 
Läheskään aina puhevika ei kuitenkaan ole negatiivinen asia. Puhevika voi 
itseasiassa olla hyvä ja pikantti lisä myös puheeseen. (Syrjä, 2021) Muun 
muassa englantilaisella näyttelijällä Jeremy Ironsilla on s-vika, ja se tuo vain 
lisää ilmaisuvoimaa ja karismaa hänen puheeseensa. Myös esimerkiksi Oscar-
palkitulla näyttelijällä Emma Stonella on hieman erilainen s-äänne kuin muilla, 
eikä se ole ollut hänelle esteenä urallaan. 
 
Erilaisia puhevikoja voidaan myös käyttää hyödyksi esittävissä taiteissa. 
Esimerkiksi änkytys on vahvasti läsnä teatteriteoksessa Kuninkaan puhe, sillä 
koko teos kertoo käytännössä änkytyksestä ja sen voittamisesta. Kyseisestä 
tekstistä on tehty myös samanniminen elokuva, ja koko teos pohjautuu oikeasti 
eläneeseen Englannin kuningas Yrjö V:een. Tätä teosta tehdessä on muun 
muassa Helsingin Kaupunginteatteri käyttänyt pääroolin koulutusta varten 
änkytyskonsulttia, että roolityöstä saisi mahdollisimman aidon vaikutelman. 
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Tämä siis tarkoittaa sitä, että oikeasti änkyttävä ihminen on toiminut näyttelijälle 
opettajana siinä, miltä änkytys tosielämässä tuntuu (Lehmusruusu, 2013) 
 
Puheviat ja ihmisen puhetapa ovat myös suuressa roolissa henkilöhahmon 
luomisessa. Kun elokuvaan, tai lavalle luodaan henkilöhahmoa, ovat hänen 
luonteensa ja virheidensä miettiminen yksi osa prosessia. Liian täydellinen 
henkilöhahmo ei ole samaistuttava, eikä se toisi syvyyttä tarinaan. Siksi 
henkilöhahmolle pitää luoda virheitä, jotka tekevät hänestä inhimillisemmän. 
(Kuitunen, 2013). Tällaisia virheitä voivat olla esimerkiksi puheviat ja murteet. 
 
Myös monissa sketseissä on käytetty puhevikoja hyväksi, mutta ne ovat osassa 
tapauksia valitettavasti haitallista representaatiota puhevikaisille, enkä aio asiaa 
käsitellä tässä opinnäytetyössä enempää. 
 
  
3.2.1 Onko eroavaisuuksia tyylilajeissa ja eri aikakausien teoksissa? 
 
Yleisesti ottaen näyttelijän työtä voi harjoittaa minkä vain tyylilajin tai 
aikakauden teoksessa puhevioista tai äännevariaatioista huolimatta. Suomessa 
tärkeintä yleisölle on se, että tekstistä saa selvää, ja katsoja ymmärtää mistä 
puhutaan (Syrjä, 2021) 
 
Englannissa ääntämisen kanssa voidaan olla paljon tarkempia kuin Suomessa. 
Varsinkin Shakespearen tekstejä pitää vieläkin ääntää ja puhua tietyllä tavalla, 
ja siihen on ajan saatossa syntynyt todella tarkat puhetekniikan kriteerit (Syrjä, 
2021). Shakespearen ajan teokset voisivat siis Englannissa olla sellaisia, että 
niitä ei kaikilla puhevioilla voisi esittää, mutta Suomessa siitä ei olla niin 
tarkkoja, sillä sanojen merkitykset eivät muutu. 
 
Haastattelemani Tiina Syrjä oli myös sitä mieltä, että farssi voisi Suomessa olla 
sellainen tyylilaji, jossa voisi puhevikaisella olla vaikeuksia ihan vain jo 
rytmityksen kanssa. Farssi vaatii muutenkin vikkelää puheen käyttöä ja 
reagoimista, niin tietyt puheviat voisivat vaikuttaa tähän. 
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Myös lukemieni lehtiartikkelien mukaan (mm. Länkinen ja Kunnari & 
Savinainen-Makkonen) juontajana toimiminen saattaa vaatia parempaa 
ääntämystä kuin muut näyttelijäntyötä vaativat alat. Samoin radiossa 
puhuminen tai äänikirjojen lukeminen voidaan laskea samaan kategoriaan. 
Toisin sanoen puheviat näyttävät vaikuttavan katsojien näkökulmasta eniten 
silloin, kun puheilmaisun tukena ei ole muuta kehollista ilmaisua, vaan kaikki 
ilmaisu tapahtuu ainoastaan ääntä käyttämällä. Samoin internetin 
keskustelupalstoilta löytyy paljon mielipiteitä siitä, että puhevikaista ihmistä ei 
haluta juontajaksi, selostajaksi tai oikeastaan mihinkään äänityöhön. Toisaalta 
internetin keskustelupalstoilla ei ole tarpeeksi suurta otantaa koko Suomen 
kansalaisista, että niitä voisi pitää luotettavina lähteinä koko kansan mielipidettä 
mietittäessä. 
 
 
3.2.2 Omia kokemuksia 
 
Uskon, että suurin este, mitä olen näyttelijäntyössä puheviastani kokenut, on 
ollut enemmänkin henkinen, kuin oikeasti konkreettisesti puhevikaani liittyvä. 
Epävarmuus on monesti läsnä, kun alkaa tekemään vain puheteatteria, koska 
silloin en saa vielä piilotettua äännevariaatiotani niin tehokkaasti kuin laulussa. 
 
Korkeakouluopinnoissani puhevikaani ei ole kuitenkaan puututtu lainkaan 
näyttelijäntyöntunneilla, eikä edes Näty:llä, kun teimme musikaalia Hair – 50 
Years After Tampereen musiikkiakatemian ja Näty:n yhteistyöproduktiona. Tein 
musikaalissa Sheilan roolia, eli yhtä naispääosaa, ja roolissani oli jonkin verran 
puhuttuakin tekstiä. Jännitin useasti, milloin r-vikani huomattaisiin, ja siihen 
puututtaisiin, mutta niin ei koskaan käynyt. Nyt kun tein haastattelua tähän 
opinnäytetyöhön Näty:n puhelehtori Tiina Syrjän kanssa, kysyin häneltä vihdoin 
asiasta. Hän oli sitä mieltä, että puheviallani ei ollut mitään merkitystä silloin, 
eikä ole nytkään, koska sanojen merkitykset eivät muutu, ja puheestani saa 
vallan hyvin selvää. 
 
Koen siis, että puhevikani, tai puheviat yleisestikään, eivät itsessään vaikuta 
itse näyttelemiseen tai ilmaisemiseen millään tavalla, niin kauan kun puhe on 
ymmärrettvää tai ilmaisu muuten hyvää. Ongelmia tulee vastaan vasta sitten, 



28 
kun puhevika alkaa vaikuttaa omaan itsetuntoon ja itsevarmuuteen esimerkiksi 
työnhakutilanteessa tai lavalla, ja tällä lailla hankaloittaa ilmaisua.  
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4 PUHEVIAN VAIKUTUS TYÖELÄMÄSSÄ 
 
 
4.1 Onko puhevika aina este työllistymiselle esittävällä alalla? 
 
Kaikkien tekemieni haastattelujen ja tutkimukseni valossa lyhyesti sanottuna: ei 
ole. 
 
Työllistymistä on kuitenkin vaikea tutkia puhevian näkökulmasta, koska oikeaa 
dataa ja tietoa asiasta ei löydy. Myöskään minkäänlaisia tilastoja puhevioista 
näyttelijöillä tai laulajilla ei ole tehty. Oikeastaan yhtä oikeaa vastausta 
työllistymiskysymykseen ei edes ole, koska musiikkiteatterin maailmassa, ja 
taidekentällä yleisestikin, teoksen taiteellinen työryhmä, ja viime kädessä 
ohjaaja, tekee lopulta päätöksen siitä, millaisia ihmisiä hän haluaa palkata. 
 
Käsittelen tässä kappaleessa kuitenkin joitain näkökulmia siitä, miten puheviat 
voivat vaikuttaa työelämässä näin esittävien taiteiden näkökulmasta. 
 
4.1.1 Vaikutus laulussa 
 
Laulun lehtori Hanna Hurskainen (2021) oli vahvasti sitä mieltä, että vaikka 
ennen äännevirheet ja puheviat yleisestikin ovat saattaneet olla este kouluun 
pääsylle ja työllistymiselle musiikkiteatterin maailmassa, eivät ne enää sitä ole. 
Jos äänne on sellainen, että sitä pystyy kuntouttamaan, laulusta saa selvää, 
eikä se vaikuta äänen käyttöön, ei se ole mikään este esiintymiselle. 
 
Haastattelemani laulaja/lauluntekijä Heidi Simelius (2021) oli samoilla linjoilla 
siitä, että äännevirheet ja änkytys tuskin vaikuttavat niin sanottuihin live-
esiintymisiin millään tavalla. Kuitenkin studiossa voi oman ääntämyksensä 
kanssa joutua olemaan hieman tarkempi. Studiomikrofoni nappaa pienimmätkin 
eroavaisuudet ääntämisessä, ja korostaa niitä. Studiossa myös pyritään 
saamaan paras mahdollinen otto, kun taas yleisölle esiintyessä ei kaikki ole 
aivan niin tarkkaa. 
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Kuitenkin studiossakin voi työskennellä, vaikka olisikin puhevika. Räppäri 
Uniikki on tästä hyvä esimerkki. Silloin omasta äännevirheestä pitää tehdä oma 
juttu, ja näin tuoda se ylpeästi esille (YLE MIX). Sitä voi jopa korostaa, ja se voi 
tuoda hauskan lisän musiikkiin. 
 
Klassisen laulun maailmassa ollaan luultavasti kaikista tiukimpia asian suhteen, 
ja työllistymiseen vaikuttaa puhevian vaikeusaste, ja se, vaikuttaako se muuten 
haitallisesti äänenmuodostukseen. Myös maa ja kieli vaikuttavat asiaan. 
 
 
4.1.2 Vaikutus näyttelijäntyössä  
 
Vielä vuonna 2016 on Yle Radio 1:en pitkäaikainen toimittaja Jari Aula sanonut 
haastattelussaan, että ärrävikainen tai ässävikainen ihminen ei edelleenkään 
pääse radiokuuluttajaksi tai -juontajaksi puhevikansa takia (YLE, Länkinen). 
Myös Puheterapeutti-lehden artikkelissa ”Lasten äännevirheet ja niiden 

kuntoutus” (Kunnari & Savinainen-Makkonen) todetaan, että on tiettyjä 
ammatteja, kuten televisio- ja radioesiintyminen, joissa artikulaatiolle voidaan 
edelleen asettaa todella tiukat kriteerit. Vielä 80-luvulla ei puhevikaisella 
ihmisellä ollut asiaa ollenkaan televisioon juontajaksi tai saati sitten radioon 
(YLE, Myllymäki).  
 
Myös vuonna 2021 tehdyssä tutkimuksessa hyvästä ja huonosta radioäänestä 
(Valtanen, 2021) kävi ilmi, että puhevikoja ja murteita pidetään edelleen yhtenä 
huonon radioäänen tunnusmerkkinä. Varsinkin s- ja r-viat saattavat muuttaa 
kuuntelukokemuksen negatiiviseksi. 
 
Asiat ovat kuitenkin muuttuneet siinä määrin, että nykyään etsitään esittäville 
aloille enemmänkin persoonia, ja persoona ylittää useimmissa tapauksissa 
täydellisen ääntämyksen (YLE, Länkinen). Tämä tulee esille esimerkiksi siinä, 
miten esimerkiksi r-vikaisten ihmisten määrä mediassa on noussut viime 
vuosien aikana. Urheiluselostaja Tero Karhu sekä rap-artisti Uniikki ovat tästä 
hyviä esimerkkejä. Myös r-vikainen missi Lola Odusoga toimii televisiossa 
juontajana. Esimerkiksi r-vikaa ei välttämättä koeta enää esteeksi esiintymiselle, 
vaan sitä voidaan pitää myös rikkautena. Muun muassa Uniikki sanoo r-viasta 
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olleen hänelle urallaan enemmänkin hyötyä kuin haittaa, koska se tekee 
hänestä tunnistettavan esiintyjänä (YLE, Korhonen) 
 
Hyvin samoilla linjoilla oli myös haastattelemani Tampereen yliopiston 
näyttelijätaiteen linjan puheopettaja ja lehtori Tiina Syrjä. Hänen mukaansa nyt 
eletään tietynlaista kulttuurin murrosta. Siinä missä puhevika, kuten 
äännevirheet tai erilainen suomen kielen ääntämys, saattoivat ennen olla 
esteitä näyttelijänä toimimisessa ja Näty:lle pääsyssä, eivät ne enää sitä ole. 
Teatterin lavoille etsitään nykyään monipuolisemmin erilaisia näyttelijöitä, eikä 
ääntämys ole enää sellainen asia, jonka vuoksi pelkästään voisi hylätä muuten 
onnistuneen pääsykokeen. (Syrjä, 2021) 
 
Olemme myös alkaneet hyväksymään erilaisia tapoja ääntää tiettyjä äänteitä, ja 
varsinkaan nuori sukupolvi ei välttämättä enää kiinnitä erityistä huomiota 
esimerkiksi s-äänteen suomenkieliseen oikeaoppisuuteen. Toleranssi on siis 
kasvanut suomen kielen monimuotoisuuteen hurjasti viime vuosien aikana. 
 
Ihminen on ennen kaikkea kokonaisuus, ja näyttelijän ammattia voidaan 
harjoittaa monella eri tavalla. Kaikista ei tarvitse tulla juontajia tai 
musikaaliartisteja, vaan oman paikkansa teatterimaailmasta voi löytää myös 
ilman täydellistä ääntämystä.  Jos puheviat olisivat kynnyskysymys, tai niistä 
alettaisiin niin sanotusti ”nillittämään” saattaisi se sulkea näyttämöt esimerkiksi 

vammaisilta tai autistisilta ihmisiltä, samoin kuin ei natiiveilta suomen puhujilta, 
mikä taas sotii näyttämöjen avaamista ja diversiteetin lisäämistä vastaan (Syrjä, 
2021). 
 
Kuitenkin on poikkeuksia, joiden takia näyttelijänä toimiminen vaikeutuu. 
Tällaisia ovat esimerkiksi vaikeat äänelliset ongelmat, joiden hoitamiseen voi 
mennä vuosia, ja todella paha änkytys. (Syrjä, 2021) Näyttelijän työ on pääosin 
rytmin kanssa leikkimistä, ja näyttelijän rytmi lavalla vaikuttaa myös 
vastanäyttelijöihin ja yleisöön. Jos näyttelijällä on paljon ongelmia rytmin 
kanssa, kuten pahasti änkyttävällä ihmisellä saattaa olla, voi se myös haitata 
ilmaisua näyttämöllä. 
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Moni nuori änkyttävä ihminen saattaa myös miettiä ammatinvalintaa ja jatko-
opiskeluja änkyttämisen pohjalta (Suomen änkytysyhdistys ry). Ihminen saattaa 
esimerkiksi miettiä sitä, olisiko helpompaa valita sellainen työ, jossa ei tarvitsisi 
puhua oman intohimoammattinsa tilalle. Saatetaan myös miettiä sitä, voiko 
tiettyjä ammatteja edes harkita, jos änkyttää. Samoja ajatuksia oli käynyt läpi 
laulaja Heidi Simelius (2021) nuoruudessaan.  
 
Hollywoodista asti kuitenkin löytyy änkyttäviä näyttelijöitä, kuten Samuel L. 
Jackson, joka on tehnyt todella pitkän ja menestyksekkään kansainvälisen uran 
näyttelijänä. Änkytys ei siis välttämättä ole este työllistymiselle näyttelijänä. 
 
 
 
4.2 Oma kokemukseni äännevirheen vaikutuksesta työelämässä 
 
Olen saanut elämäni aikana monenlaista palautetta omasta äännevirheestäni. 
Koska puhevikani on alun perin ollut orgaaninen, eli elimellinen, eikä näin ollen 
ole ollut vältettävissä omalla toiminnallani, olen vain joutunut totutella elämään 
sen kanssa. Olen rakentanut äännevirheestäni osan omaa identiteettiäni, ja 
nykyään osaan myös hyödyntää sitä monissa tilanteissa omaksi hyödykseni.  
Lisäksi osaan nykyään tuottaa oikeaoppisen kielitäryn ja hyödyntää sitä 
laulaessani. Laulaessani kuulostan siis täysin samalta kuin äännevirheetön 
henkilö, mutta arkipuheeseen en oikeanlaista äännettä ole vielä saanut. 
Näytellessä kuitenkin pyrin ottamaan ”oikeaa” r-äännettä käyttöön aina kun 
mahdollista. 
 
Koen kuitenkin äännevirheen olevan itselleni iso epävarmuustekijä hakiessani 
töitä. Kuten Tiina Syrjäkin haastattelussaan toi esille, on puhevian suurin 
vaikutus emotionaalinen ja henkinen, eikä niinkään fyysinen, ja se saattaa 
vaikuttaa suuresti itsetuntoon, koska puhe on niin suuri osa omaa ilmaisuamme 
ja kommunikaatiotamme. 
 
Minulle on suoraan sanottu esittävien taiteiden harrastuksissani ennen 
korkeakouluun pääsyä että, jos en opettele puhumaan oikein, en tule luultavasti 
työllistymään tällä alalla. Näin minulle on sanottu useammalta taholta, sekä 
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klassisen musiikin että musiikkiteatterin puolelta, enkä ole keneltäkään kuullut, 
että puhevikani ei tulisi vaikuttamaan millään tavalla työelämässä. Kuitenkin kun 
pääsin Teatterikorkeakoulun valintakokeissa jatkoon, oli lauluopettajani sitä 
mieltä, että ei äännevirheeni ehkä olekaan niin iso rajoite, kuin mitä oli luullut. 
Voisin ehkä tehdä nykymusikaaleja, mutta esimerkiksi puheteatteria tai 
varsinkaan Shakespearea tulisin tuskin koskaan tekemään. Tämän nielin ilman, 
että kyseenalaistin ollenkaan hänen sanomisiaan.  
 
Korkeakouluopinnoissani äännevariaatiooni ei ole kuitenkaan kiinnitetty 
juurikaan huomiota. 
 
Olen myös työllistynyt oman alani töihin sekä ennen korkeakouluopintojani että 
niiden aikana, äännevariaatiostani huolimatta. Tein Helsingin 
Kaupunginteatterissa Teini-Fionan roolia musikaalissa Shrek, sekä useita 
ensemble- ja understudytehtäviä vuonna 2016, eli vuosi ennen kuin pääsin 
opiskelemaan TAMK:iin. Roolissani oli solistista laulua, ja 
understudytehtävässäni replikoin lavalla. Lavalla puhuin aina itselleni normaaliin 
tapaan, mutta laulaessa kuitenkin pyrin tuolloin käyttämään oikeaoppista 
ovulaarista r-äännettä. Kukaan ei missään vaiheessa kysynyt puheviastani 
mitään tai edes maininnut sen olemassaolosta. Sama tilanne oli viime vuoden 
työharjoittelussani Tampereen Työväenteatterissa. Olin mukana rock-
musikaalissa Hamlet, ja tein ensemble-tehtävää, jossa on yksi repliikki. Tein 
myös pikapaikkauksen pieneen rooliin yhdessä pääharjoituksessa. Kaiken 
tekstin puhun käyttäen omaa r-äännettäni, ja laulaessa käytän kielitäryä. 
 
Vaikka olenkin yrittänyt kantaa äännevirhettäni ylpeästi, olen kuitenkin opetellut 
myös työelämää varten puhetavan, jolla koitan peitellä äännevirhettäni 
mahdollisimman hyvin. Mielestäni on surullista, että olen joutunut näin 
tekemään, vain sen takia, että oma kokemukseni on aikaisemmin ollut se, että 
yhteiskunta ja taideala ei ole ollut valmis erilaisiin ihmisiin esittävien taiteiden 
tekijöiksi. Onneksi se tuntuu nyt muuttuvan. 
 
Kaiken kaikkiaan en siis usko puhevikojen tai oman äännevirheeni vaikuttavan 
ratkaisevasti omaan työllistymiseeni. Aina taidealalla työllistyminen on monen 
tekijän summa, ja pienetkin asiat voivat vaikuttaa omaan työnsaantiin, mutta 
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tämän opinnäytetyön myötä en usko äännevariaationi olevan usein yksi niistä 
tekijöistä. 
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5 POHDINTA 
 
 
Kun aloin tekemään tätä opinnäytetyötä, olin varma siitä, että puheviat ovat 
edelleen suuri este, tai ainakin hidaste esittävän taiteen alalla. Omaksi ilokseni 
huomasin kuitenkin olleeni hyvin pitkälti väärässä. On ihanaa huomata, että 
puhevioille ja äännevirheille alkaa vihdoin löytymään paljon sallivampi 
ympäristö, kuin mitä se vielä muutamakin vuosi sitten oli.  
 
Kun elän omaa henkilökohtaista elämääni, en kiinnitä juurikaan huomiota 
omaan r-vikaani ja siihen, että miten puhun. Perheeni on aina kuullut minun 
puhuvan sillä tavalla kuin puhun, ja muutenkin kolmella neljästä 
perheenjäsenestäni on r-vika, joten se tuntuu jopa luontaisemmalta kuin niin 
sanottu oikea ärrä. Samoin ystäväni ovat tottuneet siihen, millä tavalla puhun, ja 
suurin osa heistä ei enää edes huomaa tai kiinnitä huomiota äännevariaatiooni. 
Tiedän kuitenkin, että moni lähipiirissäni edelleen kokee esimerkiksi oman 
äännevirheensä arkana paikkana. 
 
Tietenkin samaistun myös tähän. Aina jos minun pitää esittäytyä uudelle 
ihmiselle, saatan arastella esimerkiksi oman nimeni sanomista, ja menen 
hämilleni aina, jos joku alkaa vitsailla puheviallani, tai vastaa minulle r-äänteen 
muka hauskasti vääntäen. En myöskään kestä vitsejä, tai sketsejä, joissa se 
ainoa ”hauska” asia on se, että jollain on puhevika. Harmittavan usein tällaiseen 
törmää edelleen esitettävässäkin viihteessä, esimerkiksi television 
sketsiohjelmissa. Puhevikaa voi mielestäni vallan hyvin käyttää hahmon 
rakentamisessa, ja se voi olla hahmon yksi ominaisuus. Kuitenkin, jos hahmon 
puhevika on ainoa hauska tai määrittävä asia, esimerkiksi sketsihahmossa, on 
jossain menty pieleen. 
 
Tällaisesta toiminnasta syntyy ongelma juuri siksi, että esimerkiksi televisiossa 
tai teatterilavoilla ei ole vielä tarpeeksi representaatiota sellaisista ihmisistä, 
joilla on oikeasti jokin puhevika. Näin tällainen puhevioilla ”hassuttelu” saattaa 

antaa väärän ja haitallisen kuvan suuresta osasta väestöä, ja näin myös 
kasvattaa puhevikojen ympärillä olevaa stigmaa ja puhevikaisten epävarmuutta. 
Uskon tällaisen hyvän representaation puutteen olevan myös yksi syy 
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ennakkoasenteisiini siitä, ettei puhevikaisilla ihmisillä olisi asiaa Suomen 
taidekentälle. 
 
Uskon, että klassisen musiikin maailmassa jumitetaan vielä pitkään siinä 
uskossa, että puheviat ja äännevirheet tekevät laulettavasta materiaalista 
jotenkin huonompaa, kuin mitä se olisi ilman niitä. Klassinen balettikin on 
jämähtänyt todella pahasti menneisyyteen, ja se ylläpitää edelleen samoja 
kriteerejä tanssille ja tanssijoille, kuin pari sataa vuotta sitten. Olisi tärkeää, että 
näissäkin klassisissa taidemuodoissa alettaisiin avaamaan ovia myös 
erilaisuudelle, vaikka niitä pidetäänkin korkeakulttuurina, jolla on pitkät 
perinteet. Mielestäni olisi korkea aika kaikessa taiteessa hieman koetella 
vanhoja rajoja, ja tuoda lavalle erilaisia ihmisiä. Askel oikeaan suuntaan on 
otettu sillä, että esimerkiksi suuret ja kuuluisat balettiryhmät ovat alkaneet 
palkkaamaan enemmän tummaihoisia ihmisiä esitanssijoiksi. Matkaa on 
kuitenkin vielä paljon edessä monimuotoisuuden lisäämiseksi varsinkin näillä 
klassisilla taiteen aloilla. 
 
Jos aiheen tutkimista haluaisi jatkaa, pyrkisin luultavasti tekemään kattavaa 
kyselytutkimusta Suomen musiikki- ja taidekentällä siitä, kuinka monella 
esiintyvällä taiteilijalla oikeasti on puhevikoja, ja kuinka moni heistä on kokenut 
niistä haittaa työssään. Mielenkiintoista olisi myös toteuttaa tutkimus siitä, 
kuinka moni lapsi tai nuori on hylännyt ajatuksen esittävistä aloista 
puheongelmien takia. Tällaisen tutkimuksen tekeminen olisi kuitenkin hyvin 
laaja ja vaikea toteuttaa, koska tarvittaisiin tarpeeksi iso otanta, jotta tutkimus 
olisi kattava ja luotettava. Samanlainen tutkimus olisi myös hienoa tehdä eri 
sukupolvilla, ja tutkia näkyisikö tässä opinnäytetyössä ilmi tullut kulttuurin 
muutos selvästi myös tuloksissa. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelu, Tiina Syrjä, Tampereen yliopiston lehtori, puhe ja 
äänitekniikka 

(1/11) 
Minä: Mun ensimmäinen kysymys on nyt näin pääsykokeiden alla, että miten 
puhevikoihin kiinnitetään huomiota esimerkiks just Nätyn pääsykokeissa? 
 
Tiina: Tässä on tapahtunu aika iso muutos. Eli niihin kiinnitetään vähemmän 
huomiota kuin aikasemmin. Mutta toki siis jonkun verran, sillä tavalla että… Että 

kyl mä niinkun katon vähän, että jos on jotain, että onks se niinkun korjattavissa, 
tai onko se… onko syytäkään korjata. Tietysti niinkun tänkin tyyppisiä asioita. Ja 
siis toleranssihan on lisääntynyt ylipäätään, ei ainoastaan minulla, vaan 
muutenkin. Että tosiaan niihin ei ehkä kiinnitetä ihan niin paljon kuin 
aikaisemmin huomiota, mutta siis siltä osin, jos aattelee esim jotain äänen… Mä 
en tiedä siis liittyykö tää sun tutkimusaiheesi myös ääneen liittyviin vikoihin, eikä 
niinkään pelkästään puheeseen. Niin esimerkiksi, jos on niinkun hyvin käheä, ja 
ääni menee toistuvasti ja niin edelleen, niin se on usein semmonen aika iso 
itsetuntoa syövä asia. Me ei useinkaan ajatella, että äänellä on sellasia 
vaikutuksia, mutta sillä on todella iso vaikutus. Niin sitten, jos se on tosi tosi 
huonossa kunnossa se ääni, ja näyttää siltä, että sitä vois olla vaikee niinkun 
ainakaan kovin nopeesti korjata, niin sillon sitä niinkun, väistämättä miettii, että 
kuinka paljon se sit haittaa sen ihmisen opiskelua. Koska jos on esimerkiks 
niinkun, pahat vaikka äänihuulikyhmyt, niin sitten joutuu olee vähän aikaa pois 
laulutunneilta todennäköisesti ja ei pysty tekee ihan kaikkia samoja asioita, kun 
muut opiskelijat ja näin, niin se saattaa myös olla sellanen vähän niinkun 
erottava vaikutus. Ja sitten toisaalta sit pitää ottaa myös huomioon se, että 
minkä tyyppinen ihminen on. Et jos on niinkun sellanen ihminen, että siitä tulee 
sellanen fiilis, että okei, toi kyllä hoitaa tän, koska se vaatii semmosta sitten taas 
pitkäjännitteistä työtä oman itsensä kanssa. Kaikista ei oo siihen, mutta sit jos 
on sellanen fiilis, että.. että kyl toi ihminen niinkun pystyy tähän, niin sitten sillä 
ei oo niin isoo merkitystä. 
 
Minä: Okei 
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(2/11) 
Tiina: Se on monitahoinen asia. 
 
Minä. Joo. Voiks puheviat olla hylkäysperuste muuten niinkun hyvälle, 
tavallaan, koe-esiintymiselle? 
 
Tiina: Ei varmaan pelkästään… Ei ei, en nyt muista, että sellasta olis… no ehkä 

joskus aikasemmin, joo, on saattanut. Mutta lähinnä se on sit ollu sellanen 
tilanne, et niinkun ihan siinä loppuvaiheessa, että jos on ollu niinkun, että paikat 
kurssilla alkaa olla täynnä ja sitten siellä on esimerkiks pari ihmistä, joista 
toisella on enemmän ongelmia puheen kanssa, ja toisella vähemmän, niin sit 
tommosessa tilanteessa se on saattanu vaikuttaa. Mut ei se… Kyllä se, se 

niinkun… Ihminen on kokonaisuus. Niin… Niin tollaset yksittäiset asiat harvoin 
on sitten loppujen lopuksi se hylkäysperuste.  
 
Minä: Joo. Tota… öööm miten sit tota näihin puhevikoihin sit puututaan Näty:llä, 
et jos olis vaikka opiskelija, jolla olis joku äännevirhe tai änkytystä tai muuten 
äänen kaa ongelmia? 
 
Tiina: No tota… kyllä niihin puututaan, siis jos nyt aatellaan äännevirheitä… Tai 

variaatioita. Mä useimmiten kutsun niitä nykysimmin variaatioiksi, kuin virheiksi. 
Esimerkiks jos aatellaan niinkun s-äännettä, niin joo edelleenkin on olemassa 
tietty yleiskielinen s. Mutta sitten toisaalta, se semmonen niinkun addentaalinen 
s, eli kielenkärki on alaetuhampaita vasten, eikä ylhäällä niinkun sen 
periaatteessa pitäis yleiskielisessä ässässä olla. Niin se on niiiin yleistynyt 
nykyään, ja nuoret ihmiset eivät itse oikeastaan edes kuule sitä eroa juurikaan... 
Tai eivät ainakaan kiinnitä siihen huomiota. Niin… Ja koska s-äänne ei erottele 
merkityksiä suomen kielessä… Se ois eri asia, jos oltais Venäjällä, jossa on 

niinkun useita s-äänteitä. Mutta niin… Niin enemmänkin mä ajattelen, että se on 

niinkun variantti enemmänkin kuin että se olis sitten niinkun virhe, tai iso 
poikkeama. Jonkin verran siihen täytyy esimerkiks kiinnittää huomiota sen takia, 
että edelleenkin jonkin verran semmonen niinkun addentaalinen S.. Siis 
sellanen niinkun etinen S… Tän tyyppinen ässä (sanoo ässän terävästi 

alaetuhampaita vasten) Niin se vielä jonkin verran,  
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paikallistetaan Helsinkiin. Niin sitten tietysti, että jos se opiskelija näyttelijänä 
toimiessaan… Tai roolissa ollessaan kuulostaa, että se on koko ajan 
Helsingistä se henkilö, jota hän esittää, niin sillon sitä on ehkä syytä… Syytä 

niinkun vähän korjailla. Sitten noita ääni, joo siis mulla siis tosiaan on 
puheterapeutin tutkinto, niin tota… Noita on aika paljonkin, siis ääniterapiaa mä 

teen… Ihmisten kanssa, joilla on äänen kanssa ongelmia. Et ääni väsyy 

helposti, tai on jotain muuta semmosta. Et kyllä niitä niinkun siis, se on 
oikeestaan siis semmosta, että yritetään tukea sitä opiskelijaa, että se ei olisi 
este, tai hidaste opiskelulle. Et sen tyyppistä hommaa se niinkun on. 
 
Minä: Okei. Onks sit jotain tiettyjä harjoitteita, mitä kaikille niinkun… teetetään, 
et saatsi niinkun yhteneväistä puhetta? 
 
Tiina: Ei yhteneväistä, mutta… Koska ei sellaista olekaan. 
 
Minä: Joo. 
 
Tiina: Mutta, mutta tuota… Siis tietysti tehdään niinkun… kaikkien kanssa siis 
treenataan ihan puhetekniikkaa tietenkin. Ja silloin tehdään niinkun semmosia 
harjotuksia, jotka kehittää ääntä. Esimerkiksi sen kuuluvuutta ja kantavuutta. Tai 
kestävyyttä. Ja sitä treenataan kaikkien kanssa kutakuinkin samalla tavalla. 
Riippuu toki sit jos on jotain ongelmia äänessä, niin sitten joutuu vähän, vähän 
niinku… varioimaan sitä riippuen ihmisestä. 
 
Minä: Joo. Sä sanoit, et silloin joskus aikaisemmin nää on ollu isompi juttu, niin 
onks se sit ollu enemmän just erilaisten äännevirheiden… öö 

äännevariaatioitten kanssa, vai onks se ollu ihan semmonen nollatoleranssi.  
 
Tiina: Ei se nyt ihan nollatoleranssi ole ollut, toki. Mutta siis se on niinkun 
tavallaan muuttunu varmaan senkin takia, että ylipäätään sitä diversiteettiä 
niinkun… Toivotaan ja haetaan näyttämöille enemmän. Niin toisaalta, ja 

esimerksiks nyt huomaa, kun on valintakokeet, että on paljon  
(4/11) 
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hakijoita, joiden suomen kielen taito ei ole niinkun niin sanotusti täydellinen. Niin 
tota… Mitä se sitten tarkottaakaan. Mutta niinkun semmosia suomen erilaisii 
variantteja alkaa tulla varmaan näyttämölle yhä enemmän. Että se liittyy niinkun 
tällaseen kulttuurin muutokseen aikalailla. Mitäs sä kysyit? Vastasinks mä nyt 
ollenkaan sun kysymykseen? 
 
Minä: Joo, kyllä sielt tuli… Tai no ehkä tavallaan, että mikä olisi sit sellanen 

niinkun tietyl tavalla deal-breaker, että ei pystyttäs niinkun ehkä muokkaamaan 
sitä puhetta? Että onks se sitten niinkun se ymmärrettävyys, mikä siinä sit 
niinkun haetaan? Tavallaan? 
 
Tiina: No joo… Tietysti näyttelijä voi tehdä työtään niin kauheen monella tavalla, 

et ei kaikkien tarvitse… Kaikista ei tarvitse tulla juontajia, tai 
musikaaliesiintyjiä… Että siinä mielessä, täytyy ajatella sitäkin. Ja niinkun… 
koska tästähän niinkun nopeesti… että se on kauhee, jos niinkun ruvetaan 
nihkeilee jonkun niinkun äännejutun kanssa, niin miten päästään sit siihen, että 
me saatais esimerkiks enemmän niinkun, vammaisia ihmisiä näyttämölle ja niin 
edelleen. Että kyllä se on niinkun sillai tärkeä asia. Mutta siis, jos ei oo kyse siis 
mistään muusta, kuin esimerkiks just siitä, että on rääkynyt äänensä niinkun… 

rikki, niin pahasti, että siinä, tulee mieleen, että tää on niinku vuosien työ, ja 
niinku… Mahdollista on, että hän joutuis vaikka leikkaukseen, 
äänihuulileikkaukseen, sen takia, että sitä ääntä rasitetaan liikaa, sit opinnoissa. 
Niin kyllä muutamia kertoja on ollu sillai, että on… Se ei ole ollut useinkaan se, 

se ainoa peruste, mutta sit mä oon sanonu palautteessa, jos ei oo päässy 
sisään, ja on niinkun ongelmia sen äänen kanssa, että hae uudestaan, ja yritä 
saada äänes parempaan kuntoon sillä välin. Eli ota se tosissas, että se on 
niinku niin tärkee osa sitä näyttelijäntyötä. Että yritä hoitaa sitä sillä välin, ja oon 
saattanu antaa ihan sit ohjeitakin, että mitä kannattaa tehdä. Että kyllä meillä on 
esimerkiks tälläkin hetkellä niinku opiskelijoita, joilla on… jotka on tullut 
uudestaan ja paremmalla äänellä, ja ovat päässeet sisään. Että se on saattanut 
olla niinkun yks tekijä siinä, että ei oo päässy sillon ekalla kerralla. Siis tähän 
liittyy sellanen asia, mikä mun tekee mieli sanoo, että tää ei  
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niinkään, ole siis mikään niinkun äänen käheys. Kuten jo sanoin niin siihen on 
tosiaan… se liitty ihmisen itsetuntoon ja tän tyyppisiin asioihin, et se ei missään 

nimessä ole tämmönen hygieenisyys kysymys, että kaikilla pitäis olla jotenkin 
tietynlainen ääni. Vaan kyse on niinkun siitäkin, että, jos ääni on hirveen 
hankalasti tuot… niinkun tietysti joutuu usein ponnisteleen sit tosi paljon, jos se 
on hyvin kähee, se ääni. Ja jos se on niinkun jatkuvasti jotenkin tän tyyppinen 
se ääni (Demonstroi käheää ääntä), niin, koska meillä on tapana kinesteettisen 
empatian kyky, niin se aiheuttaa sen, että katsojan on hankala olla. Katsoja ei 
välttämättä tiedä mistä se johtuu, se että hän hylkii esiintyjää, hylkii jopa 
esitystä. Ja se saattaa johtua siitä, et hänelle tulee fyysisesti itselleen hankala 
olla sen takia, et siel on niinkun joku, joka joutuu… niinkun puristaan hirveesti 

sitä ääntään ulos. Niinkun tällasiakin juttuja. 
 
Minä: Aivan. Joo. Öööö sit tää ei oo ehkä ihan suoraan niinkun Nätylle, mutta 
että koetko sä, että ööö eri tyylilajeissa, niinkun jo tossa nimesit, niin on 
tavallaan öeeh niinkun erilaiset kriteerit sille äänen ja puheen 
monimuotoisuudelle. Et onks jossain (tyylilajissa) tarkempaa se, että pitää olla 
just tietynlainen ääntämys, vai onko… vai onks se ihan niinkun ohjaaja 

kohtasta, vai onko tietyt tyylilajit, että missä se ois tärkeempää, kun toisissa? 
 
Tiina: Mmmmm toi onkin hyvä kysymys. Mulle tulee mieleen, että ehkä joku 
farssi, jossa on usein se, et siinä pitää olla tosi nopee rytmi. Niin sitten niinkun 
se aiheuttaa tietynlaisia, niinku vaatimuksia tavallaan sille näyttelijälle. Ja sitten 
se vaan saattaa vaikuttaa castingiin, et sinne sit niinkun, myös otetaan 
semmosii, jotka pystyy tuottaa nopeesti puhetta, ja niinku näin, ja olee 
muutenkin vikkeliä. Et ehkä tommonen nyt tuli mieleen. Mut en mä oikeestaan 
osaa sanoa. Et Englannissa joku Shakespearehän on sellanen, että siinä usein 
vaaditaan aika paljonkin siltä näyttelijän puhetekniikalta. Mutta ei Suomessa oo 
niinkun… oikeen niinkun, sellasta, et se ois niin normatiivista jotenkin se, että 

pitäis puhua jotenkin tietyllä tavalla, että yleensä niinkun… Yleensähän yleisö, 

ainoo mitä ne sanoo näyttelijän äänestä on se, että saako siitä selvää, siitä 
puheesta. Se on aina se sama juttu, että kuuleeko, ja saako selvää, että ei 
tollanen tavallinen katsoja useinkaan osaa kiinnittää muuten siihen puheeseen 
mitään huomiota. 
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Minä: Joo. Öööm sit sä sanoit vielä, että tota kun nyt tulee niin paljon tota 
vaikka sellasia hakijoita, että joilla ei oo se suomen kieli välttämättä äidinkieli, ja 
sä teit töitä esimerkiksi Semnan kanssa sillon kun me tehtiin Hairia, niin mistä 
sit lähetään, et jos tulee ihan toiselta kielialueelta, kun Suomi, niin yleensä 
äänteetskin on vähän erilaisia, niin mitkä on… Mikä on sit se perusjuttu mihin sit 

keskitytään siinä? Et onks sekin sit se ymmärrettävyys, ja se että saadaan sitä, 
niinkun… enemmän suomen kaltaseks vai… vai miten? 
 
Tiina: Joo tota… Meillähän ei oo ollut siis varsinaisia opiskelijoita, jotka ööö… Et 

ne on ollu sit just vaihto-opiskelijoita, tai näin…. Että meidän niinkun niin 

sanotuissa omissa opiskelijoissa ei oo toistaiseksi vielä ollut sellasia, joilla on 
niinkun puutteellinen suomenkielentaito. Ööööm että toi on sitten, jos aattelee 
Semnaa, niin sit sehän sitten liitty tähän vieraalla kielellä näyttelemiseen, mistä 
mä oon tehny väitöskirjani, ja siinä on vähän sellaset niinkun… erityyppiset 

jutut, eli siinähän pyritään imitoimaan sitä kohdekieltä mahdollisimman hyvin. Eli 
pyritään siihen, että ne äänteet olis mahdollisimman paljon sen, sen yleiskielen 
niinkun, siihen liittyviä ja oikeellisia siinä mielessä. Mut, se liittyy siis ennen 
kaikkea siihen, et kun sä vaihdat kieltä, ja yrität tehdä sen… (Tiinalle tuli 

sähköposti, haastattelu keskeytyi hetkeksi) Niin tuota, siinä siis pyritään siihen, 
että kun sä vaihdat kieltä niin sit sä alat huomata kielestä sellasia piirteitä, mitä 
sä et välttämättä huomaa omasta äidinkielestäsi, ihan vaan sen takia, että sä 
olet niin tottunut kuuntelemaan sitä omaa äidinkieltä. Eli niinkun sitä semmosta 
musiikillisuutta ja ruumiillisuutta siinä kielessä itsessään. Ja sen takia niinkun 
sitten tässä metodissa, minkä mä olen kehittänyt, siitä vieraalla kielellä 
näyttelemisestä niin, niin… Siinä pyritään tosiaan sellaseen mahdollisimman 

tarkkaan ääntämiseen. Ja se liittyy just siihen, että se herättää sitä 
ruumiillisuutta, joka kuuluu siihen sen kielen puhumiseen. 
 
Minä: Joo.  
 
Tiina: Mutta joo, siis ihan äänteisiin paljon kiinnitettiin esimerkiksi Semnan 
kanssa huomiota. Ja varsinkin tietysti niinkun … Siis ööö…  on paljon, on 

äänteitä, jotka saattaa olla ihan erilaisia, kun siinä hänellä  
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äidinkielessään… Ööö sitten, on kyse vaan siitä, että aika usein esimerkiks… 

ihmisillä, joiden äidinkieli ei ole suomi, niin on jo niinkun liian etisiä ne vokaalit. 
Niin, että se alkaa kuulostaa sellaselta, et se on niinkun liian edessä.  Mutta siis 
nää kaikkihan liittyy siihen, että mitä halutaan sillä puheella. Että siis se, että 
suomenkielihän on hyvin, hyvin niinkun… tota, sen tyyppinen kieli, että… Sä 

pystyt ääntää sitä kauheen monella tavalla, ja silti sä ymmärrät, mitä se… 

ihminen haluaa sanoa. Niinkun jo sanoin noista ässistä esimerkiksi, että ei se 
niinkun muuta sitä merkitystä se, että sä sanot vaikka äshä tai äshhhä 
(demonstroi erilaisia suhuässiä) tai näin, et sä ymmärrät sen sanan silti. Että 
enemmän sitten tosiaan, jos on oikeesti kyse siitä, että ihminen tulee jostain 
toiselta kielialueelta, niin sitten niinkun täytyy kiinnittää paljon huomiota näihin, 
mitkä oikeesti sitten muuttaa merkitystä, esimerkiksi lyhyen ja pitkän vokaalin 
ero. Tai yksittäisen konsonantin ja geminaatan ero. Et ne saattaa olla joillekin 
hankalia. 
 
Minä: Okei. Öööm voisko sellanen ihminen, joka ei puhu suomea äidinkielenään 
toimia sun mielestä Suomessa näyttelijänä, jos se puhe ois niinkun 
ymmärrettävää kuitenkin. 
 
Tiina: Aivan hyvin. Aivan hyvin. Ja mun mielestä meidän täytyykin niinku…ööö 

tota… No ensinnäkin siis niinkun mitä mä sanoin, että siis näyttelijä voi tehdä 

kauheen monella saralla sitä omaa työtään. Ja tota… Mut sitten muutenkin, 
että… Se on siis nykyaikaa. Se, että me kuullaan erilaisia suomen kieliä. 

Meillähän oli sellanen kurssikin tossa kerran. Me pidettiin Pauliinan kanssa 
(Pauliina Hulkko), semmonen kurssi missä, meidän opiskelijat ööö, kävi 
haastattelemassa ihmisiä, joille suomi ei ole äidinkieli. Ja sitten he niinkun 
myös… Niinkun, imitoivat heidän, heidän puhettaan. Siis ei mitenkään niinkun 

hupimielessä, vaan ihan oikeesti imitoivat, jolloin… itseasiassa se autto heitä 

huomaamaan niinkun sitä, että miten sitä, niinkun toisaalta, niinkun minkälainen 
se suomenkielen ääntämys oikeesti on. Ja tota … Ja sitten toisaalta myöskin 

sen tarkoituksena oli… niinkun herättää ja lisätä sitä toleranssia siinä, et meidän 
täytyy oppia kuuntelemaan monenlaista suomea. 
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Minä: Joo… 
 
Tiina: Et se näyttämö pitää avata siis vähitellen muillekin kuin 
kantasuomalaisille. Muutenhan me niinkun jätetään yks osa suomalaisista 
kokonaan teatterin ulkopuolelle. 
 
Minä: Jep. Ja toi on ihana kuulla. Niinkun… että tää on, tää on niinkun nykyään 
se ajatusmalli, koska mitä ite löysi noita kaikkia… niinkun, lähteitä, niin ne on 

paljon tosi vanhoja ja sitä, että ei vaikka voi olla tietynlaista ääntämystä monissa 
konsonanteissa. Että, jos haluaa työskennellä… niinkun näyttämöllä tai… 

muuta niin. 
 
Tiina: Joo ja siis… Joo ja siis tottakai sehän ei poista sitä, että joo edelleenkin 
on ihanaa, jos jollain on todella kaunis suomenkielen artikulaatio. Sit se voi olla 
taas jossain niinkun, vaikka joidenkin runojen kans työskennellessä voi olla aika 
mageetakin, että jollain on tosi hyvä… tai hyvä siis, mutta semmonen niinkun … 

niinkun kaunis semmonen yleiskielinen artikulaatio. Se voi joissain jutuissa olla 
kiva. Sitten toisaalta taas ei. Niinkun että sitten, se voi ollakin yhtäkkii tosi 
nastan kuulosta… No mulla tulee mieleen siis muuten tällanen, et meillä oli 

kerran siis Italialaisii opiskelijoita käymässä. Me oltiin oltu itse siellä, ja sitten 
niitä tuli tänne, ja me tehtiin sit Aleksis Kiven ”Lea” näytelmää niitten kanssa. Ja 
herranjestas se kuulosti suloselta se suomen kieli niitten suussa. Siis se oli niin 
ihanan kuulosta, kun ne puhu sitä suomea, kun se… italian ääntäminen on 

niinkun, kun se on niin etistä, ensinnäkin ja… Niin se … Suloinen on niinkun 

oikea sana siis… Mä… Se oli ihan valtava esteettinen nautinto mulle kuunnella 
sitä, kun ne puhu sitä suomea. 
 
Nimä: No uskon, toi kuulostaa kylä… kyllä hauskalta. Jep. Ööö mutta ei mulla 

oikeestaan sit ollu muita kysymyksiä, kun lähinnä se että, että voiko Näty:lle… 

tai päästä sellanen opiskelija vaikka, että jolla olis puhevika? 
 
Tiina: Voi päästä. Voi päästä. Ja on päässytkin. Niin että, joo kyllä voi. Ei se, ei 
se ole este. 
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Minä: Joo. Tai näin mä ittekin… niinkun lähinnä tätä ajattelinkin, että asia on 

näin. Tai että, kun mekin siellä Hairia tehtiin, ja itselläni on, on erilainen r-äänne, 
kuin niinkun tavallaan, mitä ”pitäisi” olla.  
 
Tiina: Niin. 
 
Minä: Ja siihen ei mielestäni kauheasti puututtu, niin sit aloin miettii, että… että 

jos siitä saa selvää, niin ehkä se ei oo niin, niin iso asia. 
 
Tiina: Joo, ei se ole niin iso asia. Ei se todellakaan ole, joo. Kun ei se… erottele 

merkityksiä. Ja sitä paitsi sehän voi olla oikeesti, niinkun myös sellanen pieni 
pikantti lisä. Siis mähän esimerkiks rakastan Jeremy Ironsin ääntä, ja 
ääntämystä. Ja hänellä on siis maailman sofistikoitunein ja kaunein s-vika. Siis, 
niinkun se on musta ihan täydellinen. Se on vähän semmonen pehmeä, ja sit 
kun hän puhuu semmosta täydellistä Oxford-englantia, niin… Se on musta 

ihana yhdistelmä. Eli se voi olla siis aika nasta, niin sellanen… 

persoonallinenkin juttu. Et kyllä niinkun … Kyllä niinkun täytyy… Täytyy niinku 

suvaita erilaisia puhumisen tapoja. Ihan ehdottomasti, mun mielestä. 
 
Minä: Joo. Itseasiassa vielä yks kysymys oli tohon, että osaatko sanoo, että 
onko muissa kielissä sitten paljon tiukempaa nää puhumisen kriteerit, kun täällä 
Suomessa se on ehkä alkanu… niinkun aukenemaan. Niin onks se sit niinkun 

muissa kielissä sit lähinnä se, että jos se vaihtaamerkitystä vai et onks joissain 
kielissä tosi, tosi tiukkaa, että miten…  mitä? 
 
Tiina: On varmaan. Sehän riippuu myös siitä, minkä tyyppinen teatterikoulu on, 
että kuinka… niinkun kuinka konservatiivinen se siinä mielessä on. Että kyllä 
niinkun, tota… Mutta mä en oikeestaan osaa sanoo, että täähän liittyy nyt 

tämmöseen isompaan kulttuurinmuutokseen tietenkin. Niin… niin mä en tiedä 

niinkun, että… Niinkun tietysti jotkut maat tulevat siinä vähän jälkijunassa… 

Siinä, niinkun että näyttämön pitää avautua erilaisille ihmisille. Ja näin ollen se 
avautuu enemmän erilaisille puhetavoille väistämättä. Että, tota mä en osaa nyt 
sanoo esimerkkejä, että… Et se riippuu varmaan  
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tosiaan aika paljon niinkun ylipäätään minkä tyyppinen se koulu on, ja minkä 
tyyppisiä opettajia siel on, et kuinka paljon… sitä toleranssia sitten riittää silleen, 

että puhutaan erilaisilla tavoilla. 
 
Minä: Aivan. Jes, no mulla ei oikeestaan oo enempää kysymyksiä, vaan aika 
kattavast, tota sain vastaukset niihin, mitä niinkun tavallaan itseltäni puuttui tätä 
tietämystä. 
 
Tiina: Noniin hyvä. Hyvä. Onks sulla muita haastatteluja siihen sun työhön? 
 
Minä: No siis mä oon haastatellu siis ystäviäni, jotka tota… joilla on puhevikoja, 

tai on änkytystä, tai ja muuta, ja onks se vaikuttanu, ja miten ja… On, on sekä 

niitä, jotka on alalla, ja on sanonu, ettei mitään vaikutusta, ja sitten taas on niitä, 
jolta on tavallaan se haave jääny kesken sitten… puhevikojensa niinkun takia. 
 
Tiina: Joo, joo. Siis sehän riippuu muuten… Sehän riippuu myös niinkun paljon, 

paljon tota… Siitä, myöskin sit että minkä tyyppinen niinkun… Jos on niinku 

jotain, puheen patologiaa niin sanotusti, niin sehän riippuu myös aika paljon, 
esimerkiks … jos on oikein paha änkytys, niin se on kyl… Se on ongelmallinen 
näyttelijän työssä sen takia, että koska se… niinkun näyttelijäntyö on hyvin 

pitkälle niinkun sitä rytmin kanssa tekemistä. Ja se sun rytmi vaikuttaa sun 
kanssanäyttelijän rytmiin ja niin edelleen. Ja OIKEEN paha änkytys, ei 
semmonen pieni tee mitään. Mutta sellanen oikeen paha änkytys kyllä oli, on … 

Eikä tuu edes mieleen nyt ketään näyttelijää, joka olis sellanen, jolla olisi 
sellanen oikein tosi paha änkytys. Just sen takia, se on kyl näyttämöllä 
ongelmallinen vähän. 
 
Minä: Joo. 
 
Tiina: Sen rytmin takia. Koska se hidastaa niin paljon sitä puhetta. 
 
Minä: Joo. 
 
 

(11/11) 



51 
Tiina: Mutta, jälleen kerran: odotan ihmistä, joka uskaltaa hakea, että sehän on 
siis myös kyse siitä, että… Että tää tämmönen niinkun… normatiivinen 

suhtautuminen yhteen sun toiseenkin asiaan alkaa hajota, mikä on oikein hyvä 
asia, niin toivois myöskin, että yhä enenemässä määrin erilaiset ihmiset 
uskaltaisivat hakea. Ja me yritetään niinkun omalta osaltamme tehdä niitä 
valintakokeita sellasiksi, että ne olis niinkun turvallisen tuntusia erilaisille 
ihmisille. Myöskin sitten, että jos tosiaan… Ja niinkun, nyt olikin, meil on ollu 

siellä hakijoissa nyt ihmisiä esimerkiks, joiden suomen kieli ei ole niin kun edes 
kovin hyvä. Niin siinä mielessä ihan kielellisesti. Niin tota joo. Et se on mun 
mielestä hyvä asia, et erilaiset ihmiset hakee. 
 
Minä: Se on ihanaa. 
 
Tiina: Mutta kyllähän, niinkun että joo sit sanon vielä lopuks sen, että vaikka 
tässä nyt näin suvaitsevaisena esiinnynkin tässä sun haastattelussa niin… niin 

tota… Joka tapauksessa siis tärkeintä, kun ihmiset hakee, niin on se 
näyttelijyys. Se voi tietysti olla monenlaista. Mut, että kyllä niinkun semmonen… 

et, et… on sitä niinku… ilmaisun, ilmaisemisen halua ja taitoa, ja persoonallista 
näkemystä ja… taiteilijuutta niin kyl se on se kaikkein tärkein asia. 
 
Minä: Joo. 
 
Tiina: Et se on se syy, miks me valitaan tai ollaan valitsematta joku ihminen
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Liite 2.  Haastattelu, laulunlehtori Petri Antikainen 
 

(1/2) 
Minä: Vaikuttavatko puheviat/äännevirheet samalla tavalla lauluun kevyen 
musiikin ja klassisen laulun puolella, vai onko toisessa tyylilajissa tarkempaa 
ääntämyksen kanssa? 
 
Petri: Uskoisin, että molemmissa tyyleissä haasteet ovat tyylien erilaisuudesta 
huolimatta saman tyyppisiä: Artikulaatioon ja diktioon vaikuttaa tietenkin 
useimmiten useita eri haittatekijöitä: puheviat, toiminnalliset häiriötilat 
äänenkäytössä. Tätä kautta nämä virhetoiminnot vaikuttavat myös itse äänen 
sointiin. Klassisen laulun hyveisiin kuuluu tietenkin äänen soinnin tasaisuuteen 
pyrkiminen. Kuitenkin puutteellinen/estynyt artikulaatio vaikuttaa myös äänen 
sointiin epäedullisesti! Lisäksi uskoisin, ainakin klassisella puolella myös 
musiikin vakuuttavan ja ymmärrettävän runouden esittämisen kannalta on 
tietenkin tärkeää, että tulkittavan musiikin runous on selkeää ja ymmärrettävää. 
Tekstin epäselvä lausuminen muuttuu helposti sarjaksi onomapoeettisia 
äänteitä... 
 
Minä: Onko jokin tietty laulukieli tarkempi ääntämyksessä, kuin toinen? 
 
Petri: Eri kielet asettavat haasteita ääntämyksen suhteen, mutta tavoite pitäisi 
olla jokaisen kielen kohdalla sama: mahdollisimman ymmärrettävä ja sitä kautta 
kommunikatiivinen ilmaisu. 
 
Minä: Vaikuttavatko puheviat itse laulunopetukseen jollain tavalla?  
 
Petri: Vaikuttavat. Puheviat vaikuttavat luonnollisesti vapaan äänenkäytön 
kehittämiseen epäedullisesti. 
 
Minä: Voiko niitä kehittää laulunopetuksessa? 
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Petri: Voi. Osaan asioita kiinnitetään äänen peruskoulutuksessa huomiota, ja 
niitä pystytäänkin kyllä kehittämään. Jos ongelma liittyy johonkin rakenteellisiin 
seikkoihin, pitää konsultoida muita, esim. puheterapeuttien apua.  
 

(2/2) 
Vielä lisäksi joitain ajatuksiani: 

• Hyvä artikulaatio ei saisi olla este hyvälle äänenkäytölle, -pikemminkin se 
on hyvän, vapaan äänenkäytön tulosta 

• Hyvä diktio on seurausta vapaasti soivista vokaaleista ja huolellisesti 
lausutuista konsonanteista: ”Ääni syntyy vokaaleista, kieli syntyy 
konsonanteista”. 

• Huono, puutteellinen diktio on myös aina merkki ääni-instrumentin 
ongelmista jossain instrumentin kohdassa. 
 

Oma ajatukseni on, että mitkä tahansa tekstin käsittelyyn liittyvät haasteet ovat 
aina myös toiminnallisia häiriötiloja äänenkäytössä yleensäkin. Koulutuksessa, 
joka on ammatillista, tulee mielestäni kiinnittää tähän asiaan huomiota koko 
koulutuksen ajan.  
Ymmärrän myös sen, että tyylien erilaisuuden pohjalta on myös eroavaisuuksia 
äänenkäytössä ja tekstin käsittelyssä. Kuitenkin, jotta äänenkäyttö 
rakennettaisiin pitkälle aikavälille kestäväksi ja sitä kautta ilmaisuvoimaiseksi, 
tulisi kaikessa äänenkäytössä kiinnittää huomiota terveisiin perusteisiin, johon 
myös hyvä diktio kuuluu. Ääni-instrumentti ei tiedä, mitä musiikkia me 
laulamme.



54 
 
Liite 3. Katkelmia haastattelusta Muusikko (AMK) Heidi Simeliuksen kanssa 
änkytyksestä 
 

(1/2) 
Heidi: Mä koen, että mun änkytys menee sellasena aaltoliikkenä enemmän tai 
vähemmän. Mä änkytin paljon enemmän lapsena, mutta nyt kun mä oon täällä 
koulussa, ja se änkytys on koko ajan enemmän sillein läsnä, niin se on taas 
isompi ongelma. 
 
Minä: Vaikuttaako sun änkytys sun lauluun ja puheeseen samalla tavalla? 
 
Heidi: Ehottomasti täysin eri tavalla. Mulla ei siis oo juurikaan ongelmaa, kun 
mä laulan. Niinkun juuri ollenkaan. Ihan jos mä teen jostain lähtösanasta mulle 
ongelman, niin sit se voi olla. Tai jos mulla on ollu jotain yksittäisiä haastavia 
kirjaimia. Nekin menee kausittain. Mutta koska se on mulla niin henkistä, niin 
jos mä teen jostain sanasta ongelman, niin sit se voi olla laulussa. Mut mul on 
ehkä ihan joku yksittäinen biisi missä mulla on ollu ongelma, mut yleensä 
laulaessa ei oo mulle mitään ongelmaa, kun taas sit kun mä puhun niin se on 
ihan erilailla läsnä koko ajan.  
Laulaessa mä koen, että siinä on se flow, mikä helpottaa. Ja… No onhan ne 

fraaseja myös näin, kun puhuu, mutta laulaessa se… koska siinä on se sävel, 

niin se on ihan eri. Ja se ääni jotenkin enemmän… mikä olis oikea sana… 

soljuu. Soljuu eteenpäin, niin sit sillon myös se teksti soljuu. Ja jotenkin se 
hengitys menee siinä samalla, kun tavallaa se kaikki vaan virtaa laulaessa. Kun 
taas sillon kun puhuu, niin mä huomaan, että mulla esimerkiks nyt isoin 
ongelma on se, että saa niitä sanoja vaan ulos. Niin sillon tää menee vaan tosi 
tälleen katkonaiseks, kun vaan yrittää saada niitä sanoja ulos.  
 
Minä: Onks sua kannustettu harrastamaan esittäviä taiteita sun änkytyksestä 
huolimatta? 
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Heidi: Mä oon siis aina halunnu esiintyä, ja se on ollu mulla pienestä asti 
haaveena. Mä muistan ehkä ite teini-ikäisenä itkeneeni sitä, että musta ei voi 
tulla  

(2/2) 
näyttelijää, koska mä änkytän, niin se ei vaan oo mahdollista. Mä en voi tehä 
rooleja, koska mulla on tää. Mut mä oon saanu sit ehkä puolin ja toisin 
semmosta, että ollaan kuitenkin siihen aina kannustettu… Että jos se on 

semmosta, mitä mä haluan tehä, niin tee. Mut silleen öööm, että myös koska se 
on mulle niin rankka ja henkilökohtanen juttu, että jos se aina näin vahvoja 
reaktioita aiheuttaa, niin sun ei oo pakko itteäs laittaa sinne, rankalle 
epämukavuusalueelle. Koska se on tosi rankkaa. On ehkä myös tavallaan 
annettu tällanen… tai on aina kannustettu, että tee mitä haluut, mutta myös 
ehkä neuvottu, että jos se ahistaa liikaa, niin sun ei tarvii tehä sitä, tai et se voi 
olla sulle helpompi, jos et tee sitä. Ja oon myös itse sitä miettinyt, myös täällä 
koulussa, koska se on niin rankkaa laittaa itsensä sinne epämukavuusalueelle 
joka viikko. 
 
Minä: Onks kukaan koskaan sanonu sulle, ettei puhevioilla/änkytyksellä ole 
väliä tässä ammatissa? 
 
Heidi: … Laulajana, ehkä kun studiossa on työskennelly… Tää ei nyt ehkä 

niinkään liity tähän mun änkytykseen, mutta välillä on ollu silleen, että ”nyt on 

aika kova Tamperelais ärrä”, tai muita tollasia… ”Nyt on vähän liian suhisevat 

ässät”, että tollaseen pitää kiinnittää huomiota, kun äänittää niin ehkä vähän 

enemmän. 
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Liite 4. Haastattelu laulupedagogi Hanna Hurskainen 
 
 
Minä: Vaikuttaako puheviat negatiivisesti äänenkäyttöön? 
 
Hanna: Ei vaikuta, ja sehän on myös kieliriippuvainen ja kielisidonnainen asia. 
Eli mä mietin, että joissain kielissä, niin kuin suomen kielen tietyt äänteet 
saattaa olla hankalia jollekin, ja sitten vaikka englannin kieli sujuu ihan todella 
hyvin. Laulussa mun mielestä joskus, jos on kirjaimiin liittyviä haasteita, niin ne 
jopa laulussa saattaa korjaantua. Eli ne on laulaessa helpompi tuottaa. Se on 
hyvin yksilöstä kiinni mun kokemuksen mukaan. Toki sitä puhevikaa pitää 
kuntouttaa ja siihen pitää kiinnittää huomiota. Kuntoutuksella päästää tiettyyn 
pisteeseen, mutta tiettyjä puhevikoja saattaa silti esimerkiksi kuntoutuksenkin 
jälkeen jäädä, jotka laukeaa sitten joissain vaikka stressaavissa tilanteissa, tai 
erityistilanteissa. Eli joissain tilanteissa pystyy hyvin puhumaan ”oikein”, jos on 

vaikka s-vika, mutta sitten taas toisissa tilanteissa, jos vaikka jännittää, niin se 
saattaakin mennä eri tavalla. Se on siis myös psyykkistä, ja mun mielestä 
sitäkin puolta pitää harjoitella. Mä en siis näkisi, että se olisi jotenkin ratkaiseva 
tekijä.  
Sen mä tiedän, että Teakiin ei otettu, jos oli kirjain vikoja, aikaisemmin mutta 
nykyään siihenkin suhtaudutaan paljon lempeämmällä otteella. Toki 
artikulaation pitää olla selvä, mutta se (puheviat) on inhimillistä. Kun mä oon 
tuolla pääsykoelautakunnissa, ja mä kuulen, että jollain on joku puhevika, niin 
jos hän selviää sen kanssa, ja mä kuulen, että se on kuntoutettavissa, niin se ei 
missään tapauksessa oo mikään estävä tekijä. Se on vähän vanhanaikaista 
ajatella, että puhevika olisi este laululle. Musiikkiteatterin puolella ei ainakaan 
enää ajatella niin.
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