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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoite 

 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani oululaisten nuorten suhtautumista pääkaupunkiseudun 

puhekieleen ja käsityksiä siitä. Tutkin vastaajien kielellisten asenteiden lisäksi sitä, mi-

ten hyvin he tunnistavat pääkaupunkiseudun puhekielen piirteitä ja slangisanoja. Pyrin 

siis myös selvittämään, vaikuttaako puhekielen tuntemisen taso vastaajan asenteeseen. 

Ovatko asenteet sitä kielteisempiä, mitä huonommin pääkaupunkiseudun puhekieli tun-

netaan, vai liittyykö suhtautuminen voimakkaammin johonkin muuhun seikkaan?  

 

Tutkimukseni on laadullinen analyysi keräämieni kyselylomakkeiden vastauksista. 

Kiinnostuin tällaisesta kieliasennetutkimuksesta jo kandidaatintutkielman aihetta poh-

tiessani. Olen itse kotoisin pääkaupunkiseudulta ja saan usein kuulla Oulussa asuvana 

erilaisia kommentteja puhetavastani. Tutkimuksellinen motiivini ei kuitenkaan ole pel-

kästään henkilökohtainen, vaan kieliasennetutkimus kiinnostaa minua myös yleisem-

mällä tasolla, ja haluan syventää tietämystäni alasta. 

 

Pro gradu -tutkielmani makrotavoite on pyrkiä selvittämään oululaisnuorten mielikuvia 

pääkaupunkiseudun puhekielestä. Tarkemmin rajattuna tutkin kieliasenteita ja yritän 

saada selville, miten oululaiset nuoret suhtautuvat pääkaupunkiseudun puhekieleen ja 

sen puhujiin yleensä. Kieliasenteet eivät nimittäin ole irrallisia, vaan maallikot liittävät 

mielessään ne koskemaan kyseessä olevaa aluetta ja sen asukkaita laajemminkin (ks. 

esim. Palander 2007: 40, 46; Vaattovaara 2009: 70).  

 

Pääkaupunkiseutu sopii kielellisten asenteiden tutkimukseen hyvin, sillä jo aikaisem-

missa tutkimuksissa alue on nähty sellaisena, joka herättää ihmisissä tunteita (ks. Mieli-

käinen & Palander 2002: 103; Vähälä 2005: 34–36; Palander 2007: 45; Vaattovaara 

2009: 149). Monissa yhteyksissä myös maallikoiden puheessa tulee esille jonkinlainen 

etelä–pohjoinen-dikotomia (ks. Mantila 2008: 75–76). Pääkaupunkiseutu koetaan hel-

posti jonkinlaisena uhkana tai ainakin sitä vierastetaan maantieteellisenä mutta erityises-

ti kielellisenä alueena.  
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Olen huomannut pääkaupunkiseudun herättävän ihmisissä tunteita tutkimukseni ulko-

puolellakin. Naapurini kysyi eräänä päivänä tutkielmani aihetta, ja vastauksen kuultuaan 

hän kertoi pitkään ja rönsyillen negatiivisista kokemuksistaan Helsingissä, töykeistä 

ihmisistä ja leuhkasta asenteesta. Taustani takia on mielestäni tärkeää mainita, että yri-

tän tarkastella aineistoani äärimmäisellä objektiivisuudella ja tutkijan kriittisyydellä.  

 

Haluan varsinaisen asennetutkimuksen lisäksi selvittää, kuinka hyvin oululaisnuoret 

tunnistavat pääkaupunkiseudun puhekielen piirteitä ja erottavat ne omalle kotimurteel-

leen tyypillisistä ominaisuuksista. Voiko esimerkiksi slangin tai pääkaupunkiseudun 

tuntemus olla kytköksissä asenteisiin? Dennis Preston (1989: 34–35) osoitti jo vuonna 

1989 tutkimuksessaan, että lähellä puhuttavia murteita osataan eritellä ja tunnistaa pa-

remmin kuin maantieteellisesti kaukana käytettäviä. Nykyään erityisesti pääkaupunki-

seudun puhekielestä puhuttaessa asia ei kuitenkaan välttämättä ole niin yksinkertainen. 

Muun muassa median kautta kuullaan pääkaupunkiseudun puhekieltä, joten tuo va-

rieteetti saattaa hyvinkin olla nuorille tuttu, vaikka heillä ei olisikaan omakohtaisia ko-

kemuksia pääkaupunkiseudun puhekielestä (ks. myös Palander 2007: 24, 47–48). Toi-

saalta yhtälö toimii toisinkin päin; asenteilla ja sosiaalisilla kontakteilla on tutkitusti 

vaikutusta kielellisten piirteiden ekspansiivisuuteen, eikä tiedotusvälineiden suora vai-

kutus voi selittää kaikkea (Joki-Pesola 1993: 122–123; Lappalainen 2001: 83). 

 

Tutkimukseni asettuu osaksi kansanlingvististä kieliasennetutkimusta, jonka traditio on 

Suomessa vielä verrattain nuori (ks. esim. Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006: 

224).  Täten toivon pro gradu -tutkielmani myös osaltaan vahvistavan kansanlingvististä 

ja eritoten kieliasenteellista tutkimusperinnettä maassamme. Tutkimukseni ydin on käsi-

tellä kielimuotojen – tässä tapauksessa pääkaupunkiseudun puhekielen – tunnistamista 

sekä vastaajien käsityksiä niistä ja suhtautumista niihin. Samalla on mielenkiintoista 

selvittää, onko asenteilla ja suhtautumisella jonkinlainen yhteys siihen, kuinka hyvin tai 

huonosti alueella puhuttu kieli tunnetaan.  

 

Kieli-identiteetit tai -käsitykset tarjoavat mielenkiintoisen maaperän tutkijalle, sillä ne 

kertovat samalla suomalaisten asenteista laajemminkin. Toisaalta kieliasennetutkimuk-

sen tekijän tulee pyrkiä aina erityiseen objektiivisuuteen kyselylomakkeen suunnittelus-

ta lähtien. Tässä tutkimuksessa ajattelen kieliasenteen tarkoittavan jotakuinkin sen ylei-

sesti tunnettua määritelmää eli varieteettien tai kielenpiirteiden sosiaalista arvottamista 
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(ks. esim. Vaattovaara 2009: 28–29 ja siinä mainitut lähteet, myös Nupponen 2011: 27). 

Pyrin välttämään tietoisia olettamia tai stereotyyppisiä asenteita ja olemaan tutkimuk-

sessani objektiivinen, kuten tutkijan kuuluukin. Hypoteesini tutkijana kuitenkin on, että 

oululaisnuoret toistavat jo muista tutkimuksista tutuksi tullutta asenteellisuutta pääkau-

punkiseutua, sen ihmisiä ja puhetta kohtaan. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun puhekie-

leen usein liitetty leuhkuuden tai ylimielisyyden vaikutelma varmaankin näkyy joissain 

vastauksissa, sillä ne näkyivät jo kandidaatintutkielmassani (jossa toki kohderyhmä oli 

hieman eri) sekä monissa muissa Suomessa tehdyissä alan tutkimuksissa (tarkemmin 

esim. Mielikäinen & Palander 2014: 104–106). Esittelen tätä kaikkea enemmän aineis-

ton käsittelyn yhteydessä.  

 

 

1.2.  Tutkimuksen toteutus 

 

Keräsin aineistoni kyselylomakkeen avulla. Kyselylomaketutkimus on hyvin perintei-

nen tapa tehdä kansanlingvististä tutkimusta Suomessa. Se on niin kutsuttu suora me-

netelmä (aineiston keruusta ja kyselylomakkeesta tarkemmin luvussa 4.1.), jonka avulla 

voin kysyä tutkittavalta ryhmältä suoraan, millaisia heidän käsityksensä kielestä tai 

asenteensa ovat. Lomakkeissa käytetään joko avoimia tai suljettuja kysymyksiä. (Kalaja 

1999: 49; Garrett ym. 2003: 16, 24–25, 36–38.) Perinteisessä metodissa tutkija menee 

vaikkapa kouluun teettämään kyselyä oppilaille, kerää vastaukset ja analysoi ne. Aineis-

toni, yhteensä 80 kyselylomaketta, on kerätty oululaisesta lukiosta ja ammatillisesta 

oppilaitoksesta.  

 

Pyrin vertaamaan kieliasenteiden mahdollisia eroja ammatillisessa oppilaitoksessa opis-

kelevien ja lukiolaisten välillä, sillä ainakin murteen käyttöä tutkittaessa eroa näiden 

ryhmien välillä on todettu olevan (ks. esim. Kananen 1994: 80–81; Lappalainen 2001: 

87). Tästä huolimatta hypoteesini ei ole, että lukio- ja ammatillisen oppilaitoksen opis-

kelijoiden asenteissa olisi eroja, vaan halusin tutkimukseeni laajemman otoksen ikäluo-

kan edustajia. Tarkastelen myös sukupuolten välisiä eroja kielellisissä asenteissa, mutta 

sukupuolen vaikutuksen tutkimisen kannalta aineistoni osoittautui hieman haastavaksi. 

Käsittelen tätä tarkemmin aineiston esittelyn yhteydessä luvussa 4.2. 
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Etenkin laajemmissa tutkimuksissa on usein tapana kerätä lisäaineistoa kyselylomak-

keen pohjalta toteutettujen puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla (esim. Vaat-

tovaara 2009), mutta tutkimukselliset resurssini eivät sellaiseen olisi riittäneet (teema-

haastattelusta tarkemmin, ks. esim. Hirsjärvi & Hurme 2008). Lisäksi se olisi paisutta-

nut pro gradu -tutkielmaani jo liiaksikin, sillä tutkimukseeni pätee yleinen käsitys, jonka 

mukaan laadullisessa kyselylomaketutkimuksessa aineistot saattavat olla kvantitatiivi-

seen tutkimukseen verrattuna melko pieniä mutta niiden analyysi on erittäin syvällistä 

(Alasuutari 1999: 38–39). Tarvitsen tutkimuksessani jonkin verran myös kvantitatiivista 

otetta esimerkiksi erilaisten kuvaavien adjektiivien laskemiseen, mutta pääpaino säilyy 

silti kvalitatiivisuudessa. Voisikin sanoa, että tutkimukseni on kvalitatiivinen kyselylo-

maketutkimus, jonka tuloksia jäsennän myös kvantitatiivisin keinoin (ks. myös Alasuu-

tari 1999: 53).  

 

Kokeilin kandidaatintutkielmani kyselylomakkeessa alleviivaustehtävää, jossa vastaaji-

en oli tarkoitus merkitä karkeasti litteroituun puheenpätkään oululaisuuksia tai pääkau-

punkiseutulaisuuksia (Manninen 2010; metodista alun perin, ks. Soukup 2009: 53−72). 

Päätin jättää tuon tehtävän pois pro gradu -tutkielmastani, sillä sen tuloksien tulkitsemi-

nen osoittautui haastavaksi. Turvauduin pro gradu -tutkimuksessani hieman perintei-

sempiin kysymyksenasetteluihin, tästä tarkemmin luvussa 4. Vaikka tutkimukseni aihe 

on sama kuin kandidaatintutkielmassani, on tutkimus käytännössä aloitettu kokonaan 

alusta.  

 

 

1.3. Tutkimuksen termistöä 

 

Kieliasenteilla (engl. language attitude, linguistic attitude) tarkoitetaan yleisesti asentei-

ta, joita ihmisillä on joko eri kieliä tai saman kielen alueellisia tai sosiaalisia murteita tai 

näiden puhujia (tai kirjoittajia) kohtaan. Toisin sanoen kyse on siis varieteettien tai kie-

lenilmiöiden sosiaalisesta arvottamisesta. (Kristiansen 1997: 291; Kalaja 1999: 46; 

Vaattovaara 2009: 28; asenteen määrittelemisestä tarkemmin luvussa 2.2.2.) Nuorilla 

tarkoitan tässä tutkimuksessa pääsääntöisesti 16–18-vuotiaita lukiolaisia ja ammattiop-

pilaitoslaisia. Yksi ammattioppilaitoksen vastaajista oli 21-vuotias, mutta nimitys nuori 

pätee häneenkin ainakin tässä tutkimuksessa (nuoruuden määrittelemisestä tarkemmin, 

ks. esim. Lappalainen 2001: 75–76 ja siinä mainitut lähteet).  



	   6 

Lukio- ja ammattioppilaitosikäisten valitseminen kielenoppaiksi eli informanteiksi oli 

mielestäni järkevä ratkaisu, sillä usein pääkaupunkiseudun kielestä puhuvat maallikot 

viittaavat nimenomaan nuorten puhumaan kieleen (Nuolijärvi 2006: 33; Joronen 2007: 

24). Maallikko-termillä tarkoitan tässä tutkimuksessa ei-kielitieteilijää. Ei-kielitieteilijää 

on käytetty erittäin yleisesti kuvaamaan tavallista kielenkäyttäjää kansanlingvistiikassa. 

Se esiintyi jo Dennis Prestonin 1980-luvun tutkimuksissa (ks. lähdeluettelo) (Palander 

2011: 13). En käytä termiä arvottavasti kuvaamaan minkäänlaista alempiarvoisuutta, 

vaan tarkoitan sillä ihmisiä, jotka eivät ole suomen kielen ammattilaisia. Olen jaotellut 

informantit lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta naisiin ja miehiin.  

 

Aikaisempien tutkimusten mukaan pääkaupunkiseudun puhekieltä on nimitetty esimer-

kiksi Helsingin murteeksi, (Stadin) slangiksi, pääkaupunkiseudun kieleksi (tai murteek-

si), Etelä-Suomen murteeksi (Palander 2007: 40, 2011: 166), Etelä-Suomen puhekieleksi 

(Vaattovaara 2009: 144), etelämurteeksi, etelärannikon murteeksi tai Uudenmaan mur-

teeksi (Palander 2011: 66). Kattava esitys maallikoiden käyttämistä murteiden nimitys-

tyypeistä löytyy Mielikäisen ja Palanderin (2014: 49–53) tutkimuksesta. Käytän tutki-

muksessani ilmausta pääkaupunkiseudun puhekieli, koska se on mielestäni kaikkein 

neutraalein ja siten tutkijalle luontevin ilmaus. Se myös rajaa tutkittavan ilmiön tarkoit-

tamaan juuri pääkaupunkiseudulla puhuttua kieltä eikä mitä tahansa Oulun eteläpuolisen 

alueen puhetta (vrt. Vaattovaara 2009: 144; ks. myös Palander 2011: 66).  

 

Kansanlingvistiseen tutkimukseen liittyy kiinteästi myös termi metakieli. Sillä tarkoite-

taan kieltä, jolla kuvataan kielen ilmauksia. Metakieli on siis työkalu, jolla kuvata kielen 

herättämiä tunteita tai reaktioita. Metakieli on perinteisesti kansanlingvistiikassa jaettu 

kahteen tasoon sen mukaan, tarkoitetaanko puhtaasti kieltä ja sen ilmiöitä (metakieli 1) 

vai ovatko mukana laajemmat kulttuuriset ja yhteisölliset seikat eli arvot ja asenteet, 

jotka ohjailevat kielen käyttöä (metakieli 2). (Mielikäinen & Palander 2014: 26–29.) 

 

Tutkimukseni esittelee koko joukon metakielisiä ilmauksia, kun vastaajat kuvailevat 

pääkaupunkiseudun puhekieltä tai siihen heidän mielissään yhtyviä muitakin ilmiöitä. 

Aineistoani olisikin varmasti hedelmällistä lähestyä myös metakielen näkökulmasta ja 

pyrkiä pääsemään syvemmälle käsiksi siihen, miksi kielestä puhutaan niin kuin puhu-

taan. Sivuan asiaa tässä tutkielmassani jonkin verran, mutta kovin syvälle metakielen 

ilmiöihin syventymiseen tutkimusresurssini eivät riitä. Metakielestä ja sen tutkimukses-
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ta fennistiikan parissa oivallinen tuore esimerkki on Aila Mielikäisen ja Marjatta Palan-

derin (2014) tutkimus ja sitä varten opinnäytetöistä ja aiemmasta tutkimuksesta koottu 

laaja aineisto. 
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

Tutkimukseni on kansanlingvististä kieliasennetutkimusta, vaikkakin perinteinen kan-

sanlingvistinen mielletutkimus (engl. perceptions) on myös merkittävässä roolissa tut-

kiessani asenteiden lisäksi nuorten käsityksiä pääkaupunkiseudun puhekielestä ja sitä, 

miten hyvin vastaajat tuntevat pääkaupunkiseutua ja siellä puhuttua kieltä. Tutkimukse-

ni toivoakseni lisää osaltaan tietämystä suomalaisten nuorten eri kielimuotojen tunte-

muksesta, asenteista eri kielimuotoja kohtaan sekä näiden yhteydestä.  

 

Sosiolingvistiikan piirissä on alusta asti oltu kiinnostuneita nuorten kielestä (Lappalai-

nen 2001: 74). Kansanlingvistiikka on sosiolingvistiikan paljon tutkittu osa-alue. Suo-

messa kansanlingvistiikan suosituin suuntaus on aikaisemmin ollut ja on yhä edelleen 

kansandialektologia, josta koko kansanlingvistinen tutkimussuuntaus on saanut alkunsa 

(Palander 2011: 12). Jotta tutkimukseni teoreettinen viitekehys hahmottuisi mahdolli-

simman selkeästi, käsittelen seuraavaksi hieman sosiolingvistiikan, kansanlingvistiikan 

(ja -dialektologian) sekä kieliasennetutkimuksen historiaa, nykypäivää ja keskeisimpiä 

tutkimuksia.  

 

 

2.1. Katsaus sosiolingvistisen tutkimuksen historiaan 

 

Sosiolingvistiikka on kielitieteen ala, joka käsittelee kieltä sosiaalisena ja kulttuurisena 

ilmiönä. Sosiolingvistiikan tavoitteena on kielen, kieliyhteisön ja kielenkäyttäjien sekä 

kielenkäyttötilanteiden keskinäisen yhteyden selvittäminen. Koska sosiolingvistiikka 

tutkii kielen ja yhteiskunnan välisiä yhteyksiä, se on läheisessä yhteydessä sosiaalisiin 

tieteisiin, kuten sosiaalipsykologiaan, antropologiaan, kulttuurimaantieteeseen ja sosio-

logiaan. (Paunonen 1982: 35; Trudgill 2000: 21.) Sosiolingvistiikassa on pitkä perinne 

puhutun kielen vaihtelun eli variaation tutkimuksesta. Käsittelen variaationtutkimusta 

ja sen saamaa kritiikkiä erikseen luvussa 2.1.2. 

Sosiolingvistiikka syntyi 1950-luvulla mutta vakiintui lopullisesti 1960-luvun puolivä-

lissä erityisesti Yhdysvalloissa (Nyholm 1982: 111). Sosiolingvistiikassa merkittävä 

uranuurtaja on William Labov, joka teoksessaan The Social Stratification of English in 

New York City (1966) tutki New Yorkin puhekielen vaihtelua. Labov pyrki selittämään 

kielen vaihtelua lingvististen syiden ohella myös sosiaalisilla tekijöillä. Näitä olivat 
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esimerkiksi puhujan ikä, sukupuoli sekä sosiaalinen asema. (Labov 1966: 507–565; vrt. 

esim. Paunonen 1982: 58–64.) Sosiaalisiin kategorioihin perustuva analyysi vakiintui-

kin sosiolingvistisen variaationtutkimuksen peruskaavaksi, vaikkei Labov sitä alun pe-

rin sellaiseksi tarkoittanutkaan (Kauhanen 2006: 37). Suomessa sosiolingvistisen tutki-

mussuuntauksen esitteli Heikki Paunonen. Hän kirjoitti Virittäjään kirja-arvion ”Sosio-

lingvistinen metodi ja sen sovellus” Labovin teoksesta vuonna 1971.  

 

 

2.1.1. Sosiolingvistiikan tutkimuskentästä 

 

Sosiolingvistiikka on vanhastaan jaettu makro- ja mikrososiolingvistiikkaan. Mik-

rososiolingvistiikka on kiinnostunut siitä, miten sosiaalinen rakenne vaikuttaa ihmisten 

puhetapaan ja miten kielen varieteetit korreloivat sosiaalisten muuttujien kanssa. Mak-

rososiolingvistiikka tutkii puolestaan sitä, mitä yhteisöt kielilleen tekevät. Mak-

rososiolingvistiikan alaan kuuluvat tutkimukset niin kielten vaihdosta, säilymisestä ja 

kuolemasta kuin tutkimukset kielellisistä asenteista ja erilaisten kielimuotojen funktio-

naalisista tehtävistä. Tämä jako on kuitenkin enemmän tekninen kuin sisällöllinen. Sekä 

mikro- että makrososiolingvistiikan taso ovat implisiittisesti läsnä aina, kun kieltä tar-

kastellaan sosiaalisena ilmiönä. (Nuolijärvi 2000: 15.)  

 

Nykysuomen sosiolingvistisestä tutkimuksesta puhuttaessa täytyy mainita Harri Manti-

lan (2004) luokittelu sosiaalista identiteettiä rakentavista puhekielen piirteistä. Mantila 

teki jaottelun piirteistä, joiden avulla voi ryhmitellä sosiaalisia identiteettejä. Puhekieli-

syyksien pohjalta Mantila on hahmotellut nykysuomen murrekartan, joka muotoutuu 

erilaisten sosiaalisten identiteettien mukaan. Erilaisia sosiaalisia identiteettejä on yh-

teensä viisi. Nämä ovat neutraali yleissuomalaisuus, kielteinen ja maskuliininen 

maalaisuus, myönteinen ja feminiininen maalaisuus, nuorekas ja feminiininen 

kaupunkilaisuus sekä korrekti, koulutettu ja neutraali identiteetti. (Mantila 2004: 

329.) 

 

Neutraali yleissuomalainen identiteetti muotoutuu pääasiassa yleisistä ja neutraaleista 

puhekielen piirteistä, esimerkiksi i:n loppuheitosta (kaks, hyppäs) ja monikon 1. ja 3. 

persoonan inkongruenssista (me leivotaan, ne leipoo). Kielteinen ja maskuliininen maa-

lainen identiteetti puolestaan muotoutuu laaja-alaisista puhekielen piirteistä sekä lei-
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mautuneista ja kartettavista piirteistä (esim. švaa-vokaali, jälkitavujen vokaalienvälinen 

h), myönteinen ja feminiininen maalaisuus taas elävistä paikallisuuksista (mie ja sie 

yksikön 1. ja 2. pronominin variantteina). Nuorekkaan, feminiinisen ja kaupunkilaisen 

identiteetin rakennustarpeet ovat yleistyvät puhekielisyydet (esim. jälkitavujen A-

loppuisten vokaaliyhtymien monoftongiutuminen, kuten puuroo), koulutettu ja neutraali 

identiteetti taas rakentuu yleiskieleen kuuluvista piirteistä (esim. d:n, ts-yhtymän ja i-

loppuisten diftongien systemaattinen käyttö). Identiteetit eivät kuitenkaan ole staattisia 

vaan diskursiivisia: puhujien kielessä limittyvät erilaisen sosiaalisen varauksen saaneet 

piirteet, jotka myös joustavat tilanteen mukaan. (Mantila 2004: 329, 335.) Myös Suzan-

ne Romaine (1994: 221, 223) huomauttaa, että ihminen luo ja rakentaa kielellään merki-

tyksiä ja identiteettiä. Siksi puhujan sukupuoli tai sosiaalinen asema ei vielä selitä sitä, 

millaista kieltä kukin yksilö käyttää eri tilanteissa ja miksi. 

 

Mantilan luokittelu perustuu variaationtutkimuksen tuottamaan tietoon ja siihen, miten 

kieltä käytetään tietyissä tilanteissa tai institutionaalisessa roolissa, ja se on saanut osak-

seen myös kritiikkiä. Hanna Lappalainen ja Johanna Vaattovaara kaipaavat identiteetti-

ryhmittelyn tueksi kansanlingvististä lähestymistapaa. Heidän mielestään olennaista on 

selvittää, millaisia käsityksiä puhujilla itsellään on tietyistä kielenpiirteistä. (Lappalai-

nen & Vaattovaara 2005: 100–101.) Mantila ei kuitenkaan kyseisessä artikkelissa käsit-

tele spontaania puhetta, vaan tiettyä tilanne- tai instituutiosidonnaista identiteetin raken-

tamista, eikä näin ollen oikein voisikaan lähteä liikkeelle ainakaan pelkästään puhujien 

omista havainnoista. 

 

Mantilan (2004: 325) mukaan eri tavalla varioivien kielenpiirteiden tarkastelu on vält-

tämätöntä, koska varieteetit eli osakielet eivät ole selvärajaisia ja koska monet idiolektit 

ovat kokoelma erilähtöisiä piirteitä. Jarmo Niva (2011: 10) huomaa pro gradu -

tutkielmassaan myös Penelope Eckertin (2008: 462) esittävän samansuuntaisen ajatuk-

sen kuin Mantila: eri variantit eivät enää välttämättä erota selvärajaisesti tietyn murteen 

puhujaa toisesta, vaan eri varianteilla on ideologioihin pohjautuvia vuorovaikutukselli-

sia merkityksiä. Toisaalta Eckert huomioi myös puhujien itsensä piirteille asettamat 

merkitykset, ja tässä alueellisuudella on suuri vaikutus. Omassa tutkimuksessani tämä 

tarkoittaa, että siihen, miten informantit asennoituvat pääkaupunkiseudun puhekielen 

piirteisiin, vaikuttaa se, millaisiksi he kokevat alueen ihmiset ja eron Oulun ja pääkau-
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punkiseudun välillä. Tutkin toisin sanoen pääkaupunkiseudun puhekielen tunnistamista, 

asennoitumista siihen sekä tunnistamisen ja asennoitumisen välistä suhdetta. 

 

 

2.1.2. Sosiolingvistinen variaationtutkimus ja sen osakseen saama kritiikki  

 

Sosiolingvistiikan piirissä, sekä Suomessa että maailmalla, on tutkittu useimmiten pu-

hutun kielen vaihtelua eli variaatiota, ja ahtaimmin rajattuna sosiolingvistiikka onkin 

ollut yhtä kuin (kvantitatiivinen) variaationtutkimus (Cameron 1997: 58; Hurtta 1999: 

53). Tätä variaatiota on lähestytty metodologisesti monesta näkökulmasta. Metodeina 

on käytetty esimerkiksi dialektologiaa, diskurssianalyysia, keskusteluanalyysia ja prag-

matiikkaa (Nuolijärvi 2000: 16). Nykyisin sosiolingvistiikka on kiinnostunut niin kielen 

muuttumisesta, monikielisyydestä kuin kielen roolista ryhmä- ja yksilöidentiteetin muo-

toutumisessa (Nuolijärvi 2000: 18; Mantila 2004: 323). 

 

J. K. Chambersin (1995) lähtöajatuksena sosiolingvistiselle teorianmuodostukselle on 

kvantitatiivisen variaationtutkimuksen teoria. Myös Suomessa variaationtutkimuksella 

on niin vahva perinne, että se on aikaisemmin mielletty jopa sosiolingvistiikan syno-

nyymiksi (Nuolijärvi 2000: 22). Johanna Vaattovaaran (2009) mukaan labovilainen 

variaationtutkimus asettui Suomessa nopeasti vahvan dialektologisen perinteen rinnalle. 

Tälle variaationanalyysille ominaista on juuri kvantitatiivisuuteen painottuminen: tut-

kimusta varten haastatellaan suuria määriä informantteja, joiden kielellisten varianttien 

esiintymäsuhteita tarkastellaan kielenulkoisten kategorioiden kautta. (Vaattovaara 2009: 

20.) Sekä Pirkko Nuolijärvi (2000: 15–17) että Johanna Vaattovaara (2009: 20–22) kui-

tenkin huomauttavat, että sosiolingvistinen tutkimus on kattanut paljon muunkinlaisia 

lähestymistapoja kuin perinteisen variaationtutkimuksen ja monipuolistunut viime ai-

koina huomattavasti.  

 

Variaationtutkimus ja sen tuottama tieto suomen kielen eri piirteistä on tutkimukseni 

kannalta olennaista, koska kyselylomakkeessani on myös tunnistamistehtävä (ks. liite 

1). Pyysin vastaajia kirjoittamaan muutamia yleiskielisessä asussa olevia sanoja viivalle 

siten, miten ne pääkaupunkiseudulla heidän mielestään sanottaisiin. Valitsin tehtävään 

sanoja ja muotoja, joiden tiesin variaationtutkimuksen tuottaman informaation perus-

teella olevan jollain tavalla kiinnostavia (esim. jälkitavun ea-vokaaliyhtymä, yksikön 1. 
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ja 2. persoonan pronominit). Samoin tarvitsen variaationtutkimuksen perinnettä tulkites-

sani vastauksia. Tästä lisää aineiston analyysin yhteydessä.  

 

Labovilaista variaatiotutkimusta on kritisoitu siitä, että variaation ja tutkijan määrittä-

mien sosiaalisten kategorioiden välille oletetaan variaatiota selittävä syysuhde (Vaatto-

vaara 2009: 23). Toisaalta taas varioimattomuus, joka myös on sosiaalinen ilmiö, on 

jäänyt vähemmälle huomiolle (Nuolijärvi 2000: 18). Esimerkiksi Suomessa variaation-

tutkimusta on tehty niin paljon, että voidaan luotettavasti sanoa, mitkä piirteet ovat 

yleistyviä, mitkä väistyviä ja mitkä piirteet esimerkiksi erottelevat sukupuolten kielen-

käyttöä toisistaan (Mantila 2004: 323).  

 

Labovilaisen variaatiotutkimuksen kritiikki on paikoitellen ollut myös kritiikkiä kvanti-

tatiivisia menetelmiä kohtaan. Hanna Lappalaisen (2004: 16) mukaan kvantitatiivisten 

menetelmien käyttö ei jätä tutkijalle resursseja tarkastella yksilöllistä variaatiota. Perin-

teisessä variaationtutkimuksessa on juututtu taustamuuttujiin eikä siksi ole päästy käsik-

si siihen, mitä vaihtelulla tehdään. Penelope Eckertinkin (2008: 453) mukaan variaa-

tiontutkimus tulisi voida sisällyttää kokonaisvaltaisempaan näkemykseen kielestä sosi-

aalisena ilmiönä. Toisaalta kritiikki kvantitatiivisia menetelmiä kohtaan on osin koh-

dennettu väärin. Liisa Mustanojan (2011: 91–92) mukaan juuttuminen perinteisiin taus-

tamuuttujiin on ollut laajemminkin sosiolingvistisen teoreettisen asetelman ongelma, ei 

ainoastaan kvantitatiivisen metodin. 

 

Tuoreissa suomalaisissa sosiolingvistiikan alan väitöskirjoissa korostetaan, ettei kvanti-

tatiivisen ja kvalitatiivisen metodin vastakkainasettelu ole tarpeellista, sillä laadullinen 

ja määrällinen analyysi vastaavat usein eri kysymyksiin. Kvantitatiivisen analyysin ta-

voitteena on ensisijaisesti yhteisössä vallitsevien tendenssien havaitseminen ja tarkaste-

lu, kun kvalitatiivinen analyysi tähtää variaation selittämiseen. (Kurki 2005: 19–20; 

Vaattovaara 2009: 23; Mustanoja 2011: 93–95.) Oma tutkimukseni on painottunut kva-

litatiiviseen avointen kysymysten tulkitsemiseen, mutta tarvitsen myös kvantitatiivisia 

menetelmiä tulosten esittelemiseen. 
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2.2. Kansanlingvistiikka ja kieliasennetutkimus 

 

Kansanlingvistiikka (engl. folk linguistics) tutkimuksena nostaa keskiöön maallikon eli 

ei-lingvistin kielitietoisuuden (engl. language awareness). Kansanlingvistiikan vakiin-

nuttajan, Dennis R. Prestonin (1989: 1–2), mukaan dialektologit ja sosiolingvistit eivät 

ole perinteisesti keskittyneet havaintoihin, joita tavallisella kielenkäyttäjällä on kielen 

variaatiosta. Vaattovaaran ja Soininen-Stojanovin (2006: 225) mukaan voidaan ajatella, 

että asenteiden ja mielteiden tutkimus keskittyy avaamaan tuotokseen johtavaa proses-

sia, kun taas perinteinen variaationtutkimus keskittyy vain lopputulokseen. Kansanling-

vistiikka pyrkii selvittämään esimerkiksi, mitä tavallinen kielenkäyttäjä ajattelee kielen 

vaihtelusta, alueellisista eroista, vaihtelun syistä ja funktioista (Preston 1999: xxiv–

xxv).  

 

Kansanlingvistiikkaan liittyy läheisesti myös kansandialektologia. Prestonin (1999: 

xxiv–xxv) mukaan kansandialektologia (engl. perceptual dialectology) on kansanling-

vistiikan osa-alue. Kansandialektologinen tutkimus keskittyy nimenomaisesti kansan 

murteita koskeviin havaintoihin, kun taas kansanlingvistiikka kattaa laajemminkin kan-

san kielellisiä käsityksiä koskevan tutkimuksen (Vaattovaara 2009: 27). Kansandialek-

tologia on synnyltään jäljitetty aina 1880-luvun Hollantiin saakka, missä ihmisten miel-

teitä murteiden eroista ensi kertaa selvitettiin (Goeman 1999: 138–139).  

 

Kansanlinvistisen (ja -dialektologisen) tutkimuksen ydintä ovat kieliasenne ja                 

-tietoisuus. Tutkimuksissa on selvitetty esimerkiksi sitä, millainen asema yleiskielellä 

on (ks. esim. Vaattovaara 2009: 98–103) sekä miten informantin asuinpaikka vaikuttaa 

hänen murrehavaintoihinsa ja -tietämykseensä (Palander 2007). Lisäksi kansanlingvistit 

(ja -dialektologit) ovat kiinnostuneita siitä, mitä murteita tai kielimuotoja informantit 

pitävät miellyttävinä ja mitä epämiellyttävinä (Palander 2007; Vaattovaara 2009: 144–

152; Kokko 2010: 95–153).  

 

Kansanlingvististä tutkimusta moitittiin aikaisemmin vaikeasti lähestyttäväksi ja tutki-

mustuloksia epäkiinnostaviksi tai hankaliksi tulkita (Niedzielski & Preston 2003: 3–5, 

7–10). Puhujien omien kielellisten käsitysten ja havaintojen tutkiminen on kuitenkin 

osoittautunut tärkeäksi silloin, kun halutaan tutkia kieliasenteita ja niiden vaikutusta 

kielelliseen vaihteluun ja muutokseen (Vaattovaara 2009: 26–27). Tutkijalähtöisessä 
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lähestymistavassa, joka jättää kielenpuhujan todellisuuden huomiotta, on vaarana jopa 

kokonaan sivuuttaa jotain olennaista variaatiosta ja kielenmuutoksen syistä (Lappalai-

nen & Vaattovaara 2005: 101). Kristiansenin (2010: 529) mukaan pelkkä lingvististen 

faktojen tutkiminen ei riitä, jos halutaan ymmärtää variaatiota, vaan on kiinnitettävä 

huomiota myös piirteiden sosiaaliseen arviointiin eli asenteisiin. Myös Vaattovaaran 

(2009: 15) mukaan asennetutkimus ja asenteet eivät vain liity kieleen vaan ovat sen ko-

vaa ydintä, sillä juuri asenteet ovat kielenmuutosta ajava voima. 

 

 

2.2.1. Kansanlingvistiikkaa meillä ja maailmalla 

 

Niedzielski ja Preston (2003: 2) määrittävät yhdysvaltalaisen kiinnostuksen kansanling-

vistiikkaan tutkimusalana alkavan vuodesta 1964, jolloin Kalifornian yliopistossa 

(UCLA) pidettiin sosiolingvistinen konferenssi. Tuolloin Henry Hoeningswald lausui 

kuuluisat ja paljon lainatut sanansa siitä, että variaation tutkimisen lisäksi tulisi tutkia 

ihmisten reaktioita kielessä tapahtuviin ilmiöihin sekä sitä, mitä ihmiset (eli maallikot) 

ajattelevat variaation olevan. (Hoeningswald 1966: 20, sit. Niedzielski & Preston 2003: 

2.) 

 

Suomessa kansanlingvistinen tutkimus on painottunut itämurteiden alueelle jo senkin 

takia, että alaan eniten perehtyneet suomalaiset tutkijat ovat itse vaikuttaneet itämurtei-

den alueella. Myös länsimurteiden alueelta on kuitenkin tehty viime vuosien aikana 

melko paljon opinnäytetöitä nimenomaan kansanlingvistiikkaa soveltaen, vaikkei jul-

kaistuja tutkimuksia alueelta vielä kovin monta olekaan. (Vaattovaara 2009: 27–28.) 

Suomessa kansanlingvistiikan tutkimustradition nuoruutta kuvaa hyvin se, että Johanna 

Vaattovaaran vuonna 2009 valmistunut väitöskirja oli ensimmäinen kansanlingvistinen 

väitöskirjatason tutkimus maassamme.  

 

Kansanlingvistiikan alalla on kuitenkin tapahtumassa myös Suomessa jatkuvaa kehitys-

tä. Uusimpana tulokkaana väitöskirjojen joukossa on vuonna 2011 ilmestynyt Anne-

Maria Nupposen kansandialektologinen väitös ”Savon murre” savolaiskorvin, jossa hän 

tutkii syntyperäisten ja ei-syntyperäisten savolaisten käsityksiä siitä, mistä aineksista 

koostuu tyypillinen Savon murre. Tuoretta suomalaista kansanlingvististä tutkimusta 

edustaa myös Marjatta Palanderin (2011) tutkimus Itä- ja eteläsuomalaisten murrekäsi-
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tykset. Teoksessa Palander selvittää haastatteluaineiston perusteella, millaisia tunteita 

murteet herättävät suomalaisnuorissa ja miten he murteisiin suhtautuvat. Uusimpia 

suomalaisia kansanlingvistisiä tutkimuksia on Aila Mielikäisen ja Marjatta Palanderin 

(2014) tutkimus metakielestä nimeltään Miten suomalaiset puhuvat murteista?  

 

Tässä yhteydessä täytyy mainita myös Oulun yliopiston suomen kielen oppiaineessa 

tehty pro gradu -tutkielma. Valtteri Airaksinen (2012) tutki pro gradu -tutkimuksessaan 

kyselyaineiston perusteella, miten Ouluun muuttaneet pääkaupunkiseutulaiset suhtautu-

vat Oulun murteeseen. Se on siis ainakin osittain eräänlainen sisartyö tutkimukselleni. 

 

Kansanlingvistisen tutkimustradition ulkopuolella Suomessa tehdään myös muuta kie-

liasennetutkimusta. Merkittävin ero kansanlingvistisen ja perinteisen kieliasennetutki-

muksen välillä on tutkijalähtöisyydessä tai -lähtemättömyydessä: perinteinen kieliasen-

netutkimus asettaa kysymyksiä tutkijan näkökulmasta, kansanlingvistiikka kansan ym-

märryksestä lähtevästi. (Vaattovaara 2009: 29.)  

 

Kielellisen asennetutkimuksen synnyn voi tietyin rajoituksin jäljittää 1880-luvun Hol-

lantiin saakka (ks. luku 2.2.). Yleisesti ottaen kielellisiä asenteita on tutkittu maailmalla 

1960-luvulta alkaen sosiolingvistiikan vakiintumisen myötä (Mielikäinen & Palander 

2002: 86; Palander 2011: 11). Suomessa kieliasenteita on tutkittu 1970-luvulta alkaen 

(Nuolijärvi 1986: 14). Vuosina 1976−1979 toteutettu Nykysuomalaisen puhekielen 

murros oli ensimmäinen tutkimushanke, jossa murreasenteita Suomessa ainakin yksilö-

kysymysten tasolla sivuttiin (Mielikäinen & Palander 2002: 86). Myös opinnäytetöitä 

kieliasenteista on tehty fennistiikassa jo melko paljon. Kielellisten asenteiden tutkimus-

kenttä on monipuolinen ja kattaa kielellisen vaihtelun lisäksi muun muassa asenteet 

kielenoppimista, vähemmistökieliä ja kielen suosimista kohtaan (Garret ym. 2003: 11–

12).  
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2.2.2. Asenteen määrittelemisen vaikeus 

 

Asenne ei ole helposti määriteltävissä oleva termi. Määritelmät ovat vaihdelleet riippuen 

tarkkuuden tasosta ja tutkijan omasta painotuksesta. (Garret 2010: 19.) Kieliasenteilla 

(engl. language attitudes, linguistic attitudes) tarkoitetaan yleisimmin erilaisten kielen-

piirteiden ja -ilmiöiden sosiaalista arvottamista (Kristiansen 1997: 291). Nancy Nied-

zielski ja Dennis R. Preston (2003: 9) kirjoittavat, etteivät kieliasenteet oikeastaan ole 

asenteita mitään tiettyä kielenpiirrettä kohtaan vaan pikemminkin joukko uskomuksia, 

joita liitetään tiettyihin ihmisiin ikään kuin kielellisen suodattimen läpi.  

 

Koska kieliasenteet ovat monipuolisia ja monimutkaisia psykologisia rakenteita, on 

asennetutkimuksessa nähty perusteltavuuteen liittyvä ongelma: miten voidaan olla var-

moja, että mitataan informantin todellista asennetta eikä esimerkiksi jotain yleistä, hy-

vin tunnettua stereotypiaa, jota informantti vain toistaa (Kristiansen 1997: 291). Dennis 

Preston (2010: 24) päätyy johtopäätökseen, ettei tutkija edes voi päästä käsiksi todelli-

siin kielellisiin asenteisiin. Myös Pälli (1999: 145) kirjoittaa, ettei ilmipannuista mielipi-

teistä voi löytää muuta kuin potentiaalisia asennetulkintoja, koska kielessäkään ei ole 

yksiselitteisiä tulkintoja. Tämä näkyy tutkimuksessani siten, että teen vastauksista mah-

dollisimman kriittisiä tulkintoja. Pohtia sopii silti, kuinka todellista asennetta minulla on 

mahdollisuus mitata. Kieliasennetutkimuksessa on kiistelty eri metodien paremmuudes-

ta juuri siksi, että todellisiin asenteisiin on psykologisina rakenteina niin vaikea päästä 

käsiksi (Garrett 2010: 20; Kunnas & Arola 2010: 120). 

 

Kielelliset asenteet eivät ole synnynnäisiä, vaan niiden oppiminen kuuluu tärkeänä osa-

na lapsen ja nuoren sosiaalistumiseen. Kielenkäyttöön liittyvät mallit, arvot ja asenteet 

omaksutaan usealta eri taholta, kuten vanhemmilta ja suvulta, koulusta ja työympäris-

töstä, ystäväpiiristä sekä tiedotusvälineistä. (Andersson 2004: 29–30; ks. myös Preston 

1996: 46; Garrett 2001: 629, 2010: 22.) Asenteet myös muotoutuvat ja rakentuvat jat-

kuvasti diskursiivisessa kehyksessä, joten asenne ei ole vain yksilön oma vaan se on 

aina suhteessa myös muiden asenteisiin (Pälli 1999: 146). Näin ollen me emme kielen-

käyttäjinä käytä asenteita vain kielen vastaanottamiseen vaan myös tuottamiseen: asen-

teemme ohjaavat meitä ennakoimaan, miten toiset suhtautuvat puheeseemme, ja siten 

vaikuttavat tekemiimme valintoihin (Garrett 2010: 21).  
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Tutkimukseni kannalta on huomattavaa, etteivät informantit useinkaan kykene erotta-

maan kieltä ja sen puhujaa toisistaan. Käsitys murteesta kertoo usein myös siitä, millai-

sia käsityksiä informantilla on kyseistä murretta puhuvista ihmisistä. (Palander 2007: 

40, 46; Vaattovaara 2009: 152; ks. myös Pälli 1999: 145.) Tämä kielen ja sen puhujan 

(asenteellinen) erottamattomuus liittyvät erittäin olennaisesti myös omaan kieliasenne-

tutkimukseeni. Uskon nimittäin, että lomakkeissa, joissa vastaajat pyrkivät kuvaamaan 

pääkaupunkiseudun puhekieltä, he tulevat samalla kuvanneeksi alueen ihmisiä ylei-

semminkin.  

 

Kuten edellä on tullut ilmi, asenne on käsitteenä ymmärretty kielentutkimuksessa melko 

laajasti. Myös kielellisten asenteiden tutkimuksen kohteet ja tiedonkeruutavat ovat vari-

oineet suuresti. (Mielikäinen & Palander 2002: 88.) Kieliasenteen määritelmät ovat 

eronneet toisistaan muun muassa siinä, katsotaanko asenne yksilön vai yhteisön ominai-

suudeksi (Vaattovaara 2009: 28). Kielellisten asenteiden tutkimuksessa on sovellettu 

mm. sosiaalipsykologiassa ja muissa sosiaalitieteissä käytettyjä menetelmiä (Garrett 

2001: 626; Palander 2011: 11). Sosiaalipsykologisessa valtavirtatutkimuksessa korostuu 

näkemys asenteesta yksilön ominaisuutena, joka voidaan päätellä ainoastaan välillisistä 

havainnoista tietyn metodiikan, esimerkiksi asenneskaalojen, avulla (Vaattovaara 2009: 

28–29). Tuon dispositionaalisen asenneteorian mukaan asenne on ennen kaikkea yksi-

lön sisällä vaikuttava ominaisuus (Vesala & Rantanen 2007: 19). Tutkimukseni lähtee 

liikkeelle määrittelystä, jossa käsitteellä asenne viitataan ihmisen tapaa reagoida asiaan, 

ihmiseen tai tilanteeseen (ks. esim. Mielikäinen & Palander 2002: 88; Kunnas & Arola 

2010: 119).  

 

 

2.2.3. Asennetutkimuksen metodiikkaa – laadullista ja määrällistä 

 

Erityisesti dispositionaalinen asennetutkimus nojasi aikaisemmin voimakkaasti kvanti-

taviiseen metodiikkaan (ks. Garrett 2001: 626–627). Tilastometodisen asennetutkimuk-

sen yhteydessä puhuttiin jo varhain kvalitatiivisista muuttujista, mutta tavoitteena sil-

loinkin oli aineiston kvantifiointi. Kuitenkin jo 1960-luvulla huomattiin, ettei asenteita 

voi luontevasti sovittaa yksiulotteisille mittausasteikoille vaan tarvittiin laadullisia tut-

kimusmenetelmiä. Erityisesti tämä pätee silloin, kun tutkittavana ovat esimerkiksi ylei-

set asennoitumiset ja laaja-alaiset asennoitumisen kohteet. (Vesala & Rantanen 2007: 



	   18 

16–17.) Kvalitatiiviset menetelmät, joita itsekin käytän, tuntuisivat tämän mukaan sopi-

van erityisen hyvin kielellisten asenteiden tutkimiseen, kohteenahan on laaja ja moni-

tasoinen ilmiö. 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen ydintä on eksplikointi eli se, että tutkija raportoi erittäin 

tarkasti tekemistään ratkaisuista. Tutkimusratkaisujen reflektointi on tärkeää koko tut-

kimusprosessia ajatellen. (Eskola & Suoranta 1998: 251.) Pyrin avaamaan tekemiäni 

havaintoja ja tulkintoja niin hyvin, että lukijan on helppoa pysyä mukana päättelyketjus-

sani ja tutkimukseni rakentumisessa.  

 

Kvantitatiivisuudesta ja kvalitatiivisuudesta on puhuttu sosio- ja kansanlingvistiikassa 

muutenkin paljon. Lähes jokaisessa opinnäytetyössä ja väitöskirjassa käytetään ainakin 

jokunen rivi kvalitatiivisuuden tai kvantitatiivisuuden puolustamiseen tai niiden erojen 

vertailemiseen tai molempiin. Vaattovaara (2009: 23) huomauttaakin, että näiden tutki-

musmenetelmien vastakkainasettelu on saanut liian suuret mittasuhteet. Myös Eskolan 

ja Suorannan (1998: 14) mukaan vastakkainasettelu on turha ja jopa harhaanjohtava 

silloin, kun puhutaan tutkimuksen hyvyydestä tai huonoudesta. Erimielisyyttä on selitet-

ty myös sillä, että laadullista tutkimusta tehdään niin monella eri tavalla ja tieteenalalla 

(Mason 1996: 3).  

 

Uudemmissa tutkimuksissa jyrkästä kahtiajaosta laadullisen ja määrällisen välillä onkin 

usein pyritty eroon (Lappalainen 2004; Vaattovaara 2009). Tämä tuntuu järkevältäkin 

siinä mielessä, että luokittelun, päättelyn ja tulkinnan prosessit ovat molemmissa perus-

teiltaan samoja (Mäkelä 1990: 45). Tötön (2004: 9) mukaan puhe laadullisesta ja mää-

rällisestä tutkimuksesta erikseen on erehdys, koska tutkimus on aina ainakin jossain 

määrin molempia (ks. myös Töttö 2000). Toisaalta jaottelu on tärkeää siksi, että kvalita-

tiivisuudessa ja kvantitatiivisuudessa on eroja mm. hypoteesien asettamisen kannalta – 

kvantitatiivisessa menetelmässä hypoteesit voidaan asettaa jo ennalta, kun taas kvalita-

tiivisessa hypoteesit elävät prosessin aikana (Vaattovaara 2009: 47). Aikaisemmassa 

keskustelussa näyttää ylikorostuneen vertailu toisen metodiikan paremmuudesta, minkä 

takia laadullisen ja määrällisen tutkimuksen todelliset erot ja yhtäläisyydet sekä niiden 

hyödyntäminen tutkimuksen tekemisessä ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Keskus-

telun jatkoksi tyydyn itse toteamaan, että tutkimukseni on pääpainoltaan laadullinen, 

vaikka tarvitsenkin laskemista analyysejä tehdessäni.  
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Alueellisia kielikäsityksiä on perinteisesti tutkittu piirrättämällä maallikoilla karttoja. 

Tutkimustavassa vastaajille annetaan eteen oman maansa kartta, johon he saavat va-

paasti piirtää alueita, joilla puhutaan eri lailla. (Niedzielski & Preston 2003: 46–63.) 

Mentaalisten karttojen piirrättäminen on sittemmin nähty ongelmallisena silloin, kun 

halutaan selvittää esimerkiksi jonkin piirteen sosiaalisia merkityksiä (Vaattovaara 

2013).  

 

Mentaalisten murrerajojen selvittämisessä on käytetty apuna myös kuuntelutestejä (ks. 

esim. Preston 1999: xxxiv, xxxv; Diercks 2002; Niedzielski & Preston 2003: 82–95; 

Suomessa Vaattovaara 2009: 136–143). Myös Susanna Kokko (2010) käyttää pro gradu 

-tutkielmassaan sekä perinteistä karttatehtävää että kuuntelutestejä mentaalisten murre-

rajojen paikannuksen tukena. Kokko päätyy tuloksissaan puoltamaan sosiaalista pai-

kannusta ja pitää maantieteellistä paikannusta vasta toisarvoisena (Kokko 2010: 158; ks. 

myös Vaattovaara 2013, kansandialektologisesta tutkimusperinteestä ks. esim. Nuppo-

nen 2011: 28–40). Päätin jättää karttatehtävän pois tutkimuksestani, sillä en kokenut sen 

istuvan tutkimusaiheeseeni. Toisaalta pyydän informanttejani määrittelemään pääkau-

punkiseudun sanallisesti, jolloin on hyvin mahdollista, että vastauksessa näkyy suoria 

asenteellisuuksia. Huomasin tämän tavan mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi kandidaa-

tintutkielmaa tehdessäni. Pyysin jo tuolloin vastaajia määrittelemään pääkaupunkiseu-

dun omin sanoin. Ajattelin saavani vastaajilta nimenomaisesti maantieteellisiä määritte-

lyjä, mutta vastaajat kuvailivatkin pääkaupunkiseutua myös monin muin tavoin. Mieles-

täni tuo tapa sopi asennetutkimukseen hyvin, sillä monet vastaajat ilmaisivat asenteitaan 

jo määritellessään pääkaupunkiseutua. Siksi menettelin samoin myös tässä pro gradu -

tutkielmassani. 
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3. PÄÄKAUPUNKISEUTU 

 

3.1. Pääkaupunkiseutu maantieteellisenä alueena  

 

Pääkaupunkiseutu-käsitteellä tarkoitan tässä tutkimuksessa maantieteellistä aluetta, jo-

hon kuuluvat Helsingin lisäksi Espoo, Kauniainen ja Vantaa. Pääkaupunkiseudun yh-

teenlaskettu väkiluku oli vuoden 2014 uudenvuoden aattona 1 108 010. Suomen väkilu-

vun ollessa noin 5,48 miljoonaa asuu noin joka viides suomalainen pääkaupunkiseudun 

alueella. (Väestörekisterikeskuksen kotisivut.) 

 

 

3.2. Helsinki ja pääkaupunkiseutu kielellisenä alueena  

 

3.2.1. Historiasta nykypäivään  

 

Helsingin puhekieli on kehittynyt vuosisatojen aikana vähemmistökielestä vaihtelevaksi 

valtakieleksi. 1850-luvulla Helsingin valtakielenä oli vielä ruotsi. Suomea ei puhuttu 

välttämättä edes fennomaanien keskinäisissä tapaamisissa. Pikkuhiljaa suomen kielen 

asema alkoi kuitenkin fennomaanien ponnistelujen ja Aleksanteri II:n antaman kieliase-

tuksen myötä vahvistua niin, että jo 1800-luvun lopussa suomenkielisten koulujen oppi-

laista iso osa tuli alkuaan ruotsinkielisistä kodeista. (Paunonen 2006: 27–31.)  

 

Heikki Paunosen (2006) mukaan Helsingin puhekielessä voidaan erottaa useita eri-

ikäisiä ja -lähtöisiä murrekerrostumia. Paunonen jakaa Helsingin puhekielessä tavattavat 

murrepiirteet viiteen ryhmään: etelähämäläiset ja länsiuusmaalaiset piirteet, yleishämä-

läiset piirteet, yleislänsimurteiset piirteet, itämurteiset piirteet ja yleissuomalaiset piir-

teet. Näistä ryhmistä selvimpiä ja elinvoimaisimpia Helsingin nykypuhekielen tunnus-

piirteitä ovat yleissuomalaiset piirteet, kuten yleiskielen eA- ja OA-vokaaliyhtymien 

monoftongiutuminen (kipee, taloo) sekä yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronomini-

en edustus muotoa mä ja sä. (Paunonen 2006: 36–37, 42–43.)  

 

Laaja-alaisen murretaustan lisäksi Helsingin puhekielessä on ollut vanhastaan näkyvissä 

voimakas kirjakielisen puhekielen vaatimus ja sen vaikutus. Etenkin akateemisten hel-
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sinkiläisten puhe saattoi vielä 1970-luvullakin olla hyvin kirjakielistä. Myöhemmin mo-

net kirjakieliset piirteet leimautuivat kuitenkin liian formaaleiksi. (Paunonen 2006: 47.)  

 

Myös ruotsin kielellä on ollut näkyvä osa helsinkiläisessä puhekielessä. Ruotsalaiset 

piirteet ovat saattaneet kuulua puheessa niin korkeasti koulutetuilla kuin työläisilläkin 

helsinkiläisillä. Paunosen mukaan helsinkiläisten ruotsinkielisten suomi poikkeaa suo-

menkielisten puheesta lingvistisen rakenteen lisäksi myös sosiolingvistiseltä vaihtelu-

kaavaltaan. Suomenkielisten helsinkiläisten puheesta on vanhastaan voinut päätellä 

myös koulutusasteen ja siten sosiaalista asemaa, kun taas ruotsinkielinen akateeminen 

helsinkiläinen saattaa käyttää samaan aikaan puheessaan sekä kirjakielisiä että hyvin 

puhekielisiä variantteja. Syinä tähän sosiolingvistisen vaihtelukaavan rikkoutumiseen 

Paunonen esittää mm. sen, etteivät ruotsinkieliset puhujat ole sisäistäneet Helsingin 

puhesuomessa esiintyvään variaatioon liittyviä sosiaalis-tyylillisiä arvovarauksia. (Pau-

nonen 2006: 48–49.)  

 

Vanha Helsingin slangi eli Stadin slangi on osaltaan värittänyt helsinkiläisten työläisten 

puhetta etenkin 1900-luvun alkupuolella. Vanhan Stadin slangin syntysijoja olivat Pit-

känsillan takana sijaitsevat kaksikieliset työläiskorttelit mm. Kalliossa, Sörnäisissä, 

Hermannissa ja Vallilassa. Vanhan slangin keskeinen tehtävä oli yhdistää samalla alu-

eella asuvat erikieliset pojat yhdeksi porukaksi, eikä se siinä mielessä ole samalla taval-

la yleistä nuorisokieltä kuin nykyisin. Vanhalla Stadin slangilla oli tarpeellinen ja käy-

tännöllinen yhdyssiteen rooli erikielisten nuorien välillä. Vanhaa Stadin slangia ei siis 

tule sotkea nykyään Helsingin alueella puhuttuun nuorisoslangiin, niin erilaista vanha 

Stadin slangi oli. (Paunonen 2006: 50–51, 57; Helsingin vanhasta slangista tarkemmin 

ks. Paunonen, Heikki & Paunonen, Marjatta 2000; Paunonen, Heikki 2006: 50–59.)  

 

Vanhassa Stadin slangissa ruotsinkielisten sanojen ylivoima on suuri, vaikka suurin osa 

alueen asukkaista olikin suomenkielisiä: jopa 80 prosenttia vanhan slangin sanoista tu-

lee ruotsista. Tätä ilmiötä Paunonen selittää ruotsin kieleen ja sen puhujiin liitetyllä al-

kuperäisellä kaupunkilaisuudella, joten ruotsilla on todennäköisesti ollut prestiisiasema 

kaupunkilaisiksi identifioitumaan pyrkineiden maalta muuttaneiden perheiden lasten 

keskuudessa. Vahvasti ruotsista sanoja lainannut slangi on ollut jopa eräänlainen sala-

kieli, jolla on haluttu tehdä eroa vanhempien kotona käyttämään murteelliseen suomeen. 

Vanhassa Stadin slangissa oli jonkin verran myös venäläisiltä lainattuja sanoja muun 
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muassa kasakoiden vaikutuksesta, kun helsinkiläiset pojat seurasivat kiinnostuneina 

venäläisten kasarmien elämänmenoa 1900-luvun alkupuolella. (Paunonen 2006: 50–53.) 

 

Helsingin vanha slangi erottaa alueen kaikista muista puhutun suomen kielen muodois-

ta. Slangissa esiintyy paljon suomen kielelle yleensä vieraita äänteitä, kuten b, d, g, f 

sekä š ja tš. Muita erottavia piirteitä ovat runsaslukuiset sananalkuiset konsonanttiyhty-

mät (esim. sklabbi tai glabbi ’jalka’) sekä epäsuomalaiset vokaaliyhtymät, kuten sanas-

sa fyrkka ’raha’). (Paunonen 2006: 53–54.) Tutkimuksessani monet vastaajat kommen-

toivat nimenomaan slangia pohtiessaan pääkaupunkiseudun puhekieltä, joten slangi 

tunnetaan tuon alueen erikoispiirteenä yhä nykyäänkin – vaikka vastaajat harvoin aina-

kaan suoraan vanhaan Stadin slangiin viittaavatkaan. 

 

 

3.2.2. Suhtautuminen pääkaupunkiseudun puhekieleen aikaisempien tutkimuksien 

mukaan  

 

Oululaisten nuorten aikuisten suhtautumista pääkaupunkiseudun puhekieleen on mie-

lenkiintoista tutkia, koska aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa pääkaupunkiseudun 

ja Helsingin puhekielelle tuntuu hahmottuvan erittäin monitahoinen luonne. Pääkau-

punkien kielen on eräissä ulkomaisissa klassikkotutkimuksissa todettu rinnastuvan hel-

posti jonkinlaiseen standardiin kieleen (Preston 1989: 54–55; Demirci & Kleiner 1999: 

265–266; Long & Yim 2002: 256–257). Toisaalta taas pääkaupunkiseudun, erityisesti 

Helsingin, puhekieltä on esimerkiksi suomalaisten sanomalehtien mielipidekyselyissä 

luonnehdittu erittäin negatiiviseen sävyyn (Nuolijärvi 2006: 33). Pääkaupunkiseudun 

puhekieltä on pidetty myös toisaalta yleiskielisenä, jopa paperisena virastokielenä, toi-

saalta slangina (Mielikäinen & Palander 2002: 93). Helsinki on osoittautunut tutkimuk-

sissa ihmisten mielestä myös murrekaupungiksi (Arve 2002: 58; vrt. Kokko 2010: 83). 

Pääkaupunkiseutulaiset ovat itsekin kokeneet murteiden kuuluvan luontaisena osana 

oman kotiseutunsa puhekielen taustaan (Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006: 245).  

 

Pääkaupunkiseudun kaupungit on koettu tutkimuksissa melko yleiskielisiksi. Joensuus-

sa teetetyssä kyselyssä opiskelijoita pyydettiin järjestämään yleiskielisyysjärjestykseen 

17 Suomen yli 30 000 asukkaan kaupunkia. Espoo, Vantaa ja Helsinki olivat kaikki 
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seitsemän yleiskielisimmän joukossa, vaikkakin Helsinki vasta seitsemäntenä. (Mieli-

käinen & Palander 2002: 94–95.)  

 

Muihin murteisiin verrattuna pääkaupunkiseudun kieltä on aikaisemmissa kyselyissä 

luonnehdittu selvästi kielteisemmin, ja se on nähty jopa jonkinlaisena uhkana. Helsinki-

läisten kieltä on kuvailtu muun muassa sanoilla itsevarmaa, teennäistä, hienostelevaa, 

tärkeilevää, leuhkaa, tylynkuuloista. (Mielikäinen & Palander 2002: 102.) Leuhka-sanaa 

esiintyi myös tässä tutkimuksessa runsaasti, siitä lisää tulosten esittelyn yhteydessä. 

Hyvin tyypillisesti pääkaupunkiseudun puhekieleen (ja puhujiin) liitetään myös ylimie-

lisyyden (synonyymi leuhkalle) stereotypia (ks. Mielikäinen & Palander 2002: 

102−103; Vähälä 2005: 34–36; Palander 2007: 45; Vaattovaara 2009: 149, 243; Mieli-

käinen & Palander 2014: 104–106).  

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa vastaajat ovat usein nimenneet pääkaupunkiseudun tai 

Helsingin puhekielen kaikkein rumimmaksi kielimuodoksi (Vaattovaara 2009: 147–

150). Susanna Kokon (2010: 88) pro gradu -tutkielmassa raahelaisista erityisesti nuoret 

lukiolaiset asennoituivat kielteisesti Helsingin murteeseen, mikä on huomionarvoista 

tutkimukseni kannalta, sillä Raahe sijaitsee lähellä Oulua. Usein negatiivinen suhtautu-

minen tuntuu liittyvän ymmärtämisen vaikeuteen (Vaattovaara 2009: 147; Kokko 2010: 

88). Tuoreessa tutkimuksessa helsinkiläisestä terävästä /s/-äänteestä eräs haastatelluista 

liittää helsinkiläiseen puhetapaan myös homouden (Vaattovaara 2013, myös Joronen 

2007: 24). Homouden assosioituminen pääkaupunkiseudun puhekieleen tuli esille myös 

kandidaatintutkielmassani. 

 

Harri Mantila (2008: 75–76) analysoi Riika Vähälän (2005) pro gradu -tutkielman esiin 

nostamia diskursseja. Mantila huomaa Vähälänkin tutkimuksessa voimakkaasti näkyvän 

Oulu vastaan pääkaupunkiseutu -asettelun. Helsingin seudun puhekieltä nimitetään pas-

kaksi kahdessa Vähälän esimerkeistä. Myös omaan murteeseen positiivisesti suhtautuvat 

vertaavat sitä Helsingin seudun puhekieleen. Oulun murteeseen eräs vastaajista liittää 

maalaisuuden. (Mantila 2008: 75–76, sit. Vähälä 2005: 27–36.) Vaattovaaran (2013) 

mukaan kaupunki vastaan maaseutu -asetelma onkin yksi selvimmistä kulttuurisista 

kahtiajaoista suomalaisten mielissä. Myös Pohjois-Suomen media toistaa diskurssia, 

jossa asetetaan vastakkain pohjoisen vähemmän kehittyneet alueet ruuhka-Suomen 

kanssa. Diskurssin ytimeen kuuluu puhe pohjoista riistävistä etelän herroista, jotka ovat 
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samalla hiukan hassunkurisia outoine tapoineen. Mantila toteaakin osuvasti, että Vähä-

län tutkimuksen yhdeksäsluokkalaiset kirjoittavat jälleen kerran uudelleen tarinaa ete-

lästä ja sen ihmisistä, jotka ovat monin tavoin epäilyttäviä mutta samalla tietämättömiä 

omista puutteistaan. (Mantila 2008: 76.) Tämä diskurssi tuntuu kaikuvan lähes muuttu-

mattomana myös omassa tutkimuksessani ainakin yksittäisten kyselylomakkeiden osal-

ta, mutta tästä lisää tutkimustulosten esittelyn yhteydessä. 

 

Valtteri Airaksinen tiedusteli pro gradu -tutkielmassaan pääkaupunkiseutulaisilta yli-

opisto-opiskelijoilta, kuinka he itse ovat kokeneet oululaisten suhtautuvan omaan puhe-

kieleensä. Suurin osa vastaajista (80 %) koki oululaisten suhtautuneen neutraalisti pää-

kaupunkiseutulaiseen puhetapaan. Negatiivista suhtautumista kokeneidenkin arviot oli-

vat melko lieviä ja liittyivät usein ymmärtämiseen ja slangin erilaisuuteen. Ylimielisyys 

mainitaan yhdessä vastauksessa. (Airaksinen 2012: 51–53) Slangi ja ylimielisyys olivat 

melko yleisiä ilmauksia aineistossani. Kenties tähän vaikuttaa myös vastaajien erilainen 

ikärakenne Airaksisen kohderyhmässä ja omassani.  

 

Tässä luettelemani aikaisemmat tutkimukset eivät ole keskittyneet yksistään asenteisiin 

pääkaupunkiseudun puhekieltä kohtaan. Asenteita Helsinkiä ja sen puhekieltä kohtaan 

on sivuttu niissä, koska aineistot ovat siihen ohjanneet. Tutkimukseni keskittyy nimen-

omaan selvittämään oululaisnuorten asenteita ja havaintoja pääkaupunkiseudun puhe-

kielestä. On myös tarpeellista mainita, että suuri osa tässä luvussa lähdemateriaalina 

käyttämistäni tutkimuksista on koskenut vain Helsinkiä eikä niissä ole puhuttu erikseen 

koko pääkaupunkiseudusta. Se ei silti mielestäni haittaa tutkimustani, sillä onhan Hel-

sinki pääkaupunkiseudun ydinosa, jossa monet muualla pääkaupunkiseudulla asuvat 

ihmiset käyvät töissä, koulussa tai viettämässä vapaa-aikaansa. Tässä tutkimuksessa 

Helsinki ja pääkaupunkiseutu nähdään siis yhtenä kokonaisuutena. Se, millainen Hel-

sinki on kielialueena, on varmasti myös hyvin lähellä koko pääkaupunkiseudun tilannet-

ta. Toisaalta suuri kielellinen variaatio ja monimuotoisuus ovat yhteisiä koko pääkau-

punkiseudun puhekielelle. 
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4. TUTKIMUSAINEISTO 

 

4.1. Kyselylomake ja aineiston keruu 

 

Tutkimusaineistonani on 80 täytettyä kyselylomaketta, joista 40 on lukiosta ja 40 am-

matillisesta oppilaitoksesta. Tutkimukseni pohjaa kansanlingvistiikkaan, jossa etenkin 

pro gradu -tason tutkimuksissa kyselylomake maallikoille on hyvin tyypillinen tutki-

musmetodi. Kyselylomaketutkimus pyytää suorana menetelmänä vastaajia kielentämään 

omia asenteitaan suoraan eikä tutkijan tulkinnan kautta, kuten esimerkiksi epäsuorissa 

matched guise technique -tutkimuksissa, joissa informantit eivät ensin tiedä olevansa 

kieliasennetutkimuksen informantteja (Garrett 2005: 1252). Suorat menetelmät ovat 

olleet kieliasennetutkimuksessa perinteisesti suosituimpia (Garrett 2010: 159). Kysely-

lomaketutkimus on usein luokiteltu kvantitatiiviseksi menetelmäksi, mutta omani ei 

sellainen ole, koska lomakkeeni sisältää enimmäkseen avoimia kysymyksiä, joiden vas-

tauksia tulkitsen laadullisin menetelmin.  

 

Perehdyin jo kandidaatintutkielmaa tehdessäni metodioppaisiin, joissa käsiteltiin kyse-

lylomaketutkimusta. Metodioppaiden mukaan kyselylomakkeen tulee olla sopivan pi-

tuinen ja ulkoasultaan selkeä ja miellyttävä. Lisäksi kysymysten sanamuoto tulisi muo-

toilla vastaajalle henkilökohtaiseksi. Helpot kysymykset tulisi sijoittaa lomakkeen al-

kuun lämmittelykysymyksiksi ja vaikeammat loppupuolelle. (Valli 2001: 29–30, 2007: 

103.) Helpot taustakysymykset toimivat usein myös ns. selittävinä muuttujina, joiden 

suhteen tutkittavaa ominaisuutta verrataan (Valli 2007: 103). Tämä pätee osittain tähän-

kin tutkimukseen, kun vertailen esimerkiksi taustan vaikutusta asenteisiin. 

 

Avointen kysymysten etuina on pidetty mahdollisuutta saada vastaajan mielipide selvil-

le perusteellisesti sekä sitä, että aineistoa on mahdollista luokitella monella tavalla. 

Huonoja puolia avoimissa kysymyksissä on analysoimisen työläys ja se, että niihin jäte-

tään helpommin vastaamatta kuin valmiisiin vastausvaihtoehtoihin. (Valli 2001: 45–46; 

Garret ym. 2003: 36–37; Mielikäinen & Palander 2014: 21–25.) Pyrin ottamaan nämä 

seikat huomioon kyselylomakettani suunnitellessani, mutta edellä mainitsemani avoin-

ten kysymysten huonot puolet näkyvät kyllä omassakin työssäni (ks. luku 4.2.).  
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Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen metodioppaissa on usein suositeltu pilottitutki-

muksen tekemistä ennen varsinaista työtä (Mason 1996: 100–101; Alasuutari 1999: 

277; Valli 2001: 12). Pohdin itsekin pilotin tekemistä, mutta koska olin tehnyt jo kandi-

daatintutkielman samasta aiheesta niin ikään kyselylomakkeen avulla, arvelin sen jo 

toimivan ikään kuin pilottitutkimuksena. Huomasin kuitenkin valmiita lomakkeita tar-

kastellessani, että esitutkimukselle olisi ollut tilausta – ainakin yksi kohta lomakkeessa 

olisi voinut olla paremmin suunniteltu. Tästä lisää aineiston analyysin yhteydessä lu-

vussa 5.7. Toisaalta kyselylomaketutkimukselle tuntuu olevan ominaista, että vaikka se 

olisi kuinka hyvin suunniteltu, siihen jää jotain parantamisen varaa. Kyselylomakkeen 

suunnittelija kun ei voi nähdä lomaketta informanttiensa silmin, joka sekin on usein 

erittäin kirjava joukko erilaisia näkemyksiä (vrt. Alasuutari 1999: 277; Valli 2001: 28–

29). 

 

En voinut olla henkilökohtaisesti paikalla luokassa teettämässä kyselyä, sillä puheestani 

selvästi erottuva pääkaupunkiseutulaisuus olisi saattanut aiheuttaa vastaajissa miellyt-

tämisenhalua ja siten vääristää tutkimustuloksia. Vaikutus olisi saattanut väärentyä 

myös päinvastaiseen suuntaan: jos joku vastaajista ajatteli negatiivisesti pääkaupunki-

seudun puhekielestä, olisi läsnäoloni saattanut provosoida tilannetta edelleen. Vastaa-

vanlaisia esimerkkejä löytyy muitakin: Johanna Vaattovaara (2009: 50–51) kertoo pyr-

kineensä häivyttämään haastatteluja tehdessään tulevansa tutkijana Helsingistä. Tore 

Kristiansen (1997: 291–292) toteaa, ettei kieliasennetutkimuksessa saisi edes tulla ilmi, 

että vastaajat osallistuvat tutkimukseen kieliasenteista, mikäli halutaan tutkia todellisia 

asenteita. Toisaalta Raine Valli (2001: 31) mainitsee kyselylomaketutkimuksen hyväksi 

puoleksi sen, ettei tutkija voi läsnäolollaan vaikuttaa tuloksiin (vrt. haastattelututkimus). 

 

Sen sijaan, että olisin ollut itse teettämässä kyselyä, toimitin opettajille lomakkeiden 

mukana lyhyen saatekirjeen, jossa kerroin tutkimuksestani ja pyysin, ettei opettaja val-

mistaisi luokkaansa tutkimukseen etukäteen (liite 2; ks. myös Valli 2007: 108–109). 

Noin viikkoa myöhemmin opettajat ottivat minuun yhteyttä sähköpostilla ja kertoivat 

kyselyiden olevan valmiita. Opettajat olivat jättäneet valmiit lomakkeet kouluille, enkä 

tavannut kumpaakaan opettajaa henkilökohtaisesti koko prosessin aikana. Pyysin opet-

tajia kirjaamaan ylös mahdolliset ongelmat ja kysymykset, mutta kummaltakaan en mi-

tään palautetta saanut.   
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Kysyin lomakkeessa oppilailta ensin näiden taustatietoja ja vanhempien kotipaikkakun-

tia saadakseni käsityksen vastaajien historiasta. Seuraavaksi selvitin hieman vastaajien 

mahdollisia omia kontakteja pääkaupunkiseudulla ja sitä, voisiko vastaaja mahdollisesti 

itse joskus asua pääkaupunkiseudulla.  Sitten pyysin vastaajia määrittelemään pääkau-

punkiseudun omin sanoin – kysymys, jonka huomasin hyödylliseksi jo kandidaatintut-

kielmassani. Tähän kysymykseen nimittäin monet tuntuvat vastaavan jo avoimen asen-

teellisesti.  

 

Seuraavaksi testasin oppilaiden pääkaupunkiseudun puhekielen ja slangin tuntemusta. 

Ensin pyysin oppilaita kirjoittamaan yleiskielen mukaisia sanoja siten, kun ne heidän 

mielestään pääkaupunkiseudulla sanotaan. Sitten kysyin vielä vastaajilta, mitä muuta-

mat slangisanat tarkoittavat. Lomakkeen lopussa pyrin vielä selvittämään vastaajien 

asenteita kysymällä eroja pääkaupunkiseutulaisten ja oululaisten välillä. (Liite 1.)  

 

 

4.2. Tutkimuksen informantit 

 

Lähetin kyselylomakkeita marraskuun 2010 alussa sekä lukioon että ammatilliseen op-

pilaitokseen, joista molemmista sain avukseni yhden äidinkielen ja kirjallisuuden opet-

tajan. Lukioksi valitsin Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun Lukion, sillä sieltä minulla oli 

aikaisempaa yhteistyökokemusta äidinkielenopettajien kanssa. Ammatillisen puolen 

informantit ovat Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikön opiskelijoita. Hei-

dän opiskelulinjojaan ovat elintarvike-, tieto- ja tietoliikennetekniikka- sekä ravintola-

kokkilinja. Eri opiskelualojen mainitseminen on tärkeää siksi, että tutkimustulokset 

saattaisivat olla erilaisia, jos vastaajina olisi vaikkapa levyseppähitsaajiksi tai matkai-

lualan ammattilaisiksi opiskelevia. Veikkaukseni on, että asiakaspalvelutyötä varten 

opiskeleva olisi tietoisempi ainakin yleiskielisyydestä vaikkapa juuri levyseppähitsaaja-

opiskelijaan verrattuna. Sen selvittäminen jääköön tässä vaiheessa toisen tutkimuksen 

aiheeksi. Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan mene syvemmälle eri ammatillisten alojen 

välisiin kieliasenne-eroihin, sillä en sitä kyselylomakkeessani kysynyt, vaan käsittelen 

ammatillisen puolen vastauksia yhtenä kokonaisuutena.  

 

Ammatillisen puolen vastaajat ovat iältään 16–18-vuotiaita, paitsi yksi 21-vuotias vas-

taaja. Lukiolaiset vastaajat ovat iältään 17–19-vuotiaita. Pyysin molempien oppilaitos-
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ten opettajia teettämään kyselyä viimeisen vuoden opiskelijoille, mutta ilmeisesti tämä 

ei syystä tai toisesta onnistunut. Palanderin ja Nupposen (2005: 15) mukaan alle 20-

vuotiailla kokemukset muista murteista ovat vielä vähäisiä, ja vasta opiskelu, asevelvol-

lisuus tai työelämä tutustuttaa eri puolilta Suomea kotoisin oleviin ihmisiin. Pääkau-

punkiseudun tuntemisen kohdalla tilanne on mielestäni hieman toinen, sillä uskon pää-

kaupunkiseudun olevan maantieteellisenä ja kielellisenä alueena tuttu hieman nuorem-

millekin (ks. esim. Vähälä 2005: 27–36). Tämä näkyy mielestäni myös omassa aineis-

tossani. Lisäksi toisen asteen koulutuksen loppupuolella olevat varmaan pohtivat tule-

vaisuuttaan ja sitä, missä päin Suomea opiskelua tai työuraansa aloittavat, joten pääkau-

punkiseutu saattaa hyvinkin olla informanttien ajatuksissa (vrt. Vaattovaara 2009: 15).  

 

Etukäteen ajattelin, etteivät opettajat innostuisi auttamaan tutkimuksessani, koska se 

vaatisi myös heiltä itseltään hieman vaivannäköä. Huomasin kuitenkin jo kandidaatin-

tutkielmaa tehdessäni, että opettajat auttoivat erittäin mielellään. Näyttäisi siltä, että 

tämänkaltainen itsenäisyys ja oma aikataulutus sopivat myös opettajille hyvin. Sain täy-

tettyjä vastauslomakkeita yhteensä 139 kappaletta. Lukiosta vastauksia tuli yhteensä 82 

ja ammatillisesta oppilaitoksesta 57. Erityisesti lukiolaisten vastausten suuri määrä kiin-

nitti huomioni siksi, että lähetin lomakkeita koululle vain 60. Opettaja oli ilmeisesti siis 

monistanut oma-aloitteisesti lisää lomakkeita. Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun Luki-

ossa oli lukuvuonna 2010–2011 abiturientteja yhteensä 163 (rehtori Juha Valtakorpi 

sähköp. 3.8.2011), joten sain yli puolet abivuosikerrasta mukaan tutkimukseeni. 

 

Lukion vastausten määrässä oli harmillista, että niistä vain 15 oli miesten ja loput 67 

naisten vastauksia. Lieneekö tämä suhde noudattanut koulun yleistäkin sukupuolija-

kaumaa, en tiedä. Ammatillisen puolen vastausten määrä meni sukupuolittain lähes ta-

san: 29 naista ja 28 miestä. Lopullinen aineistoni ei kuitenkaan ole ihan näin suuri. 

Huomasin jo varhain, että 139 valmista lomaketta olisi laadulliselle analyysille pro gra-

du -tutkimuksena liian suuri massa. Kansanlingvistiikan alalla väitöskirjatasonkin tut-

kimuksissa aineistot saattavat koostua vain muutamista kymmenistä informanteista 

(esim. Vaattovaara 2009, Mustanoja 2011) mutta analyysi on kattavaa ja syvällistä.  

Lisäksi jotkin lomakkeet olivat tyhjiksi tai melkein tyhjiksi jätettyjä.  

 

Päädyin karsimaan aineistoani siten, että lomakkeita jäi jäljelle 80, puolet lukiosta ja 

puolet ammatilliselta puolelta. Ammatillisen oppilaitoksen vastauksista 20 on miesten ja 



	   29 

20 naisten. Tämä jako oli melko helppoa tehdä karsimalla tyhjiä lomakkeita pois jou-

kosta. En siis esimerkiksi valinnut lomakkeita, jotka sopivat tutkimukseeni, vaan silmäi-

lin ne kursorisesti läpi ja poistin joukosta sellaiset, joita en puutteellisuuden vuoksi olisi 

voinut käyttää. Lukion osalta jako oli hieman vaikeampaa. En halunnut karsia lukiolais-

ten miesten (15) vastauksia enää yhtään vähemmäksi, joten pudotin naisten määrää rei-

lusti. Otin siis mukaan lukiosta 25 naista ja 15 miestä, onnekseni kaikki miesten lomak-

keet olivat käyttökelpoisia. Lukiolaisten naisten kohdalla oli selvää, etten tyhjiä paperei-

ta karsimalla saisi pudotettua määrästä 42 lomaketta pois (67 – 25). Niinpä tein siten, 

että levitin lomakkeet nurin päin eteeni ja poistin arpomalla lomakkeita, kunnes niitä oli 

jäljellä enää tarvitsemani 25 (satunnaisotannasta ks. esim. Valli 2007: 113). Tutkijan 

näkökulmasta on sääli, että niin iso osa materiaalia jää käyttämättä. Toisaalta on parem-

pi, että aineistoa on liikaa kuin että sitä olisi liian vähän.  

 

Olen antanut informanteilleni koodit, joissa M tai N kuvaa sukupuolta, A ammatillista 

oppilaitosta ja L lukiota. Koodin perässä on juokseva numero erottamassa kielenoppaat 

toisistaan. Numerointi on sattumanvarainen. Esimerkiksi koodi MA4 tarkoittaa siis 

ammatillisen oppilaitoksen miesopiskelijaa numero neljä. Tein informanteista taulukon, 

johon merkitsin vastaajan koodin lisäksi tämän vanhempien kotipaikkakunnat ja oman 

asumishistorian sekä kontaktit pääkaupunkiseudulle. Aika monet vastaajista olivat jät-

täneet tyhjäksi kohdan, jossa kysyin heidän aikaisemmista asuinpaikkakunnistaan. Tä-

mä saattaisi tarkoittaa, että vastaaja on asunut aina Oulussa, mutta en uskalla tehdä sel-

laista tulkintaa. (Liite 3.) 
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Seuraavaksi esittelen aineistoni pohjalta esiin nousseita tutkimustuloksia. Pyrin käyttä-

mään joka kohdassa runsaasti esimerkkejä, jotta aineistoni tulisi mahdollisimman hyvin 

näkyviin ja päättelyni perustelluksi. Yritän myös selittää tekemäni johtopäätökset ja 

päättelyketjut niin, että tutkimustani olisi mahdollisimman helppoa seurata. Käyttämäni 

esimerkit olen kirjoittanut juuri niin kuin ne vastauspapereissakin olivat. Käytän pro-

senttilukuja lähinnä havainnollistamaan tuloksia, sillä aineistoni on sen verran pieni, 

että pelkät prosentit saattaisivat johtaa harhaan. 

 

 

5.1. Pääkaupunkiseudun määrittely 

 

Pyysin taustakysymysten jälkeen vastaajia määrittelemään pääkaupunkiseudun omin 

sanoin (liite 1, kysymys 5). Huomasin jo kandidaatintutkielmaa tehdessäni, että vastaa-

jat eivät aina suinkaan rakentaneet määritelmäänsä maantieteellisesti, vaan saattoivat 

olla kuvauksissaan erittäinkin tunteellisia. Tulos yllätti minut tuolloin, joten päätin ottaa 

kysymyksen mukaan myös pro gradu -tutkielmaani. Jo tässä kysymyksessä monet vas-

taajat antoivat asenteidensa näkyä. 

 

Ainakin jollain asteella maantieteellisenä alueena pääkaupunkiseudun määritteli 35 vas-

taajaa 80:stä eli alle puolet informanteista. Vain kaksi vastaajaa (ML7 ja MA2) oli 

kanssani täsmälleen samaa mieltä siitä, että pääkaupunkiseutuun kuuluvat kaupungit 

ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Maantieteellisten määritelmien tarkkuus 

vaihteli muutenkin suuresti: 

 

(1)  Helsinki, Espoo, Vantaa ja niiden lähialueet, mutta helpoiten pääkau-

punkiseuduksi ajattelee vain Helsingin. (NL10)  

(2)  Käsittää Helsingin, Vantaan, Espoon jne. Pääkaupunkia ympäröivää 

eteläsuomalaista aluetta. (ML4) 

(3)  Helsinki, Espoo, Vantaa. (NA1, MA18, NA20, ML1, ML12, NL1, 

NL15, NL16) 

(4)  Helsinki ja kaikki ne pienemmät paikat siinä ympärillä. (NA17) 

(5)  Helsinki ja sen lähiympäristö. (MA1, ML15) 
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(6)  Helsinki ja lähikunnat alle 100 km säteellä. (NA18) 

(7)  Kehä 3:sen sisäpuoli. (ML2) 

(8)  Helsinki. (MA7, MA8, MA16, NA2, NA7) 

(9)  Pääkaupunkiseutu on Helsingin ja sen naapurikaupunkien muodostama 

alue, sisältää mm. Espoon ja Vaasan. (ML6) 

(10)  Helsinki – Vaasa – Espoo. Kaikki kaupungit ihan Helsingin lähistöllä (n. 

50 km säteellä). (NL9)  

(11)  Helsinki – Turku – Tampere -seutu. Paikka jossa asumistiheys suurinta. 

(NL24) 

 

Aika monet vastaajat käsittivät pääkaupunkiseudun olevan yhtä kuin Helsinki. Esimer-

kistä (3) näkyy mielestäni se, että Kauniainen on tämän aineiston mukaan pääkaupunki-

seudun kaupungeista huonoimmin tunnettu. Se onkin pääkaupunkiseudun kaupungeista 

selvästi pienin, vain n. 9 100 asukasta (Väestörekisterikeskuksen kotisivut). Monille 

oululaisnuorille pääkaupunkiseudun määritteleminen tarkasti näyttäisi olevan vaikeaa. 

Toisaalta en pyytänytkään vastaajia määrittelemään seutua mahdollisimman tarkasti 

vaan omin sanoin. Vastauksista näkyy myös selvästi, että monille Oulussa asuville pää-

kaupunkiseudun rajat ovat melko vaihtelevat. Sama ilmiö on huomattu myös aikaisem-

min: esimerkiksi itäsuomalaiset ovat määritelleet Helsingin murrealueesta puhuessaan 

alueen itärajan Kotkaan saakka (Palander 2007: 40). 

 

Monet maantieteellisistäkin määrittelyistä sisälsivät myös kommentteja esimerkiksi 

alueen koosta tai asumistiheydestä: 

 

(12)  Pääkaupunkiseutu ei ole pelkästään Helsinki, vaan siihen lukeutuu mu-

kaan mm. Vantaa, Tikkurila, Nummela, Espoo jne. Pääkaupunkiseutu on 

Suomen tiheimmin asuttua aluetta. (NA16) 

(13)  Etelä-Suomessa lähinnä Espoon, Vantaan ja Helsingin muodostama 

alue, jolla asuu paljon ihmisiä tiiviisti. (NL12) 

(14)  Helsinki ja sitä ympäröivät isot kaupungit. Suuri väentiheys ja muutenkin 

paljon asukkaita. Sinne on keskittynyt eniten isoja kauppoja, politiikka, 

kulttuuri ja ylipäätänsä melkein kaikki. (NL14) 
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(15)  Helsinki, Vantaa, Espoo. Pääkaupunkiseudulla asuu nyt yli miljoona ih-

mistä. Pääkaupunkiseudulla on Suomen tärkeimmät lainsäädäntöelimet 

ja demokraattiset päättäjät. (NL5) 

(16)  Kolmen kehän ympärille rakentuva alue. Kallis ja tiheä paikka asua. 

(NL6) 

 

Ei-maantieteelliset määritelmät liittyivät myös usein alueen kokoon, harrastus- ja opis-

kelumahdollisuuksiin sekä palveluihin: 

 

(17)  Iso kaupunki, jossa on eniten palveluja ja ihmisiä. (NA5) 

(18)  Iso, paremminkin valtavan kokoinen alue, jossa vähän luontoa. Paljon 

ihmisiä ja melua. Hyvät opiskelumahdollisuudet. (NL11) 

(19)  Värikäs alue, jossa paljon tapahtumia. Nuorisoystävällinen. (NL3)  

(20)  Suomen suurin kaupunki, kansainvälinen, hyvät työllisyysmahdollisuu-

det, suuret opiskelupaikat, kalliit vuokrahinnat, monenkirjava. (NL18) 

(21)  Suomen tiheimpään asuttu seutu, josta löytyy parhaimmat palvelut. Myös 

eniten ulkomaalaisia! (NL19) 

(22)  Pääkaupunkiseutu on Suomen ”keskus, jossa asuu noin viidesosa suoma-

laisista. Pääkaupunkiseudulta kehitys leviää muualle Suomeen. (NL21) 

(23)  Asutus on keskittynyt sinne, paljon kauppoja, hyvät liikenneyhteydet ja 

opiskelumahdollisuudet. (NL22) 

(24)  Iso kaupunki, paljon vilinää. Mahtuu monenlaista toimintaa ja monen-

laisia ihmisiä. Kaupunki tuntuu olevan aina elossa: esim. kauppoja auki 

yötä päivää. Hiukan vaarallinen ja turvatonkin paikka. (NL20) 

 

Opiskelumahdollisuudet mainittiin lukiolaisten naisten vastauksissa kolmeen kertaan, 

muissa ryhmissä sitä ei mainittu kertaakaan. Kansainvälisyys ja kulttuuri tuntuvat mää-

rittävän pääkaupunkiseutua erityisesti aineistoni lukiolaisten mielissä: joko kulttuuri tai 

kansainvälisyys tai molemmat oli mainittu kuusi kertaa lukiolaisten vastauksissa.  

 

(25)  Monia eri kulttuureja ja enemmän kansainvälisyyttä kuin muualla Suo-

messa. Hyvin houkutteleva matkailukohde myös! (TL25) 

(26)  Kulttuuririkas, kiireinen, pitkät etäisyydet. (ML10) 
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Edellä olevat esimerkit ovat arvotuksiltaan melko neutraaleja tai kommentoivat sekä 

negatiivisia että positiivisia asioita pääkaupunkiseudulla. Vastausten joukossa oli kui-

tenkin myös avoimen negatiivista asennetta viestiviä näkemyksiä. Monet negatiivisista 

kuvauksista liittyivät pääkaupunkiseudun suureen kokoon ja väenpaljouteen. 

 

(27)  Kiireinen, väenpaljous, töykeys, snobimaisuus, värikäs katukuva, suvait-

sevaisuus. (NL4) 

(28)  Suuri paikka ja paljon ihmisiä, voi helposti hukkua massaan. Itse en 

varmaan viihtyisi. (NL7) 

(29)  Aika iso ja sekava paikka. Varmaan kun on tottunu tähän Oulun ns. pie-

neen ympäristöön niin ei sitä osaisi asua Helsingissä. (MA4) 

(30)  Liian suuri city. (NA19) 

(31)  Cityhinttareita täynnä. (MA19) 

(32)  Täynnä hemmoteltuja kakaroita. (NA11) 

(33)  Helsinki on iso ja meluinen, saastainen paikka. (NA9) 

(34)  Älyttömästi ihmisiä ja kukaan ei tunne toisiaan. Niin iso paikka, ettei iki-

nä opi liikkumaan. (NA14) 

(35)  Helsingissä on likasta merivettä ja minun mielestä liikaa alkoholia, 

huumeita ja muita huonoja asioita. (NA10) 

 

Esimerkeissä (27), (31) ja (32) vastaajat kuvailevat ihmisiä tai ihmisten piirteitä, eivät 

pääkaupunkia alueena. He siis määrittelevät pääkaupungin sen asukkaiden kautta. Myös 

värikkään positiivisia kuvauksia pääkaupunkiseudusta oli muutamassa vastauspaperissa: 

 

(36)  Pääkaupunkiseutu on ihan kivaa aluetta, voisin itsekin muuttaa sinne 

joskus. Paljon enemmän kauppoja ja ihmisiä. (NA4) 

(37)  Ekana tulee mieleen kuinka paljon ravintoloita ja kauppoja verraten Ou-

luun. Ratikat, satunnaisesti vastaan kävelevät julkkikset, näin koen pää-

kaupungin. (NA8) 

(38)  Idyllinen ja poikkeuksellinen ainutlaatuinen pohjoinen kaupunki, johon 

historia on vaikuttanut paljon. (ML14) 
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Monet vastaajistani kuvasivat suorastaan tunnereaktioitaan kuvaillessaan pääkaupunki-

seutua. Olisi todella mielenkiintoista selvittää tarkemminkin, mistä vaikkapa esimerkki-

en (37) ja (38) vastaajat ammentavat määrittelynsä. 

 

Kokoavasti voi todeta, etteivät monet vastaajat tee eroa Helsingin ja pääkaupunkiseudun 

välillä. Se on tutkimukseni kannalta huomionarvoinen asia, koska liitän ne itsekin kiin-

teästi toisiinsa (ks. luku 3.2.2.). Negatiivisissa määrittelyissä kommentoidaan usein pää-

kaupunkiseudun ihmisiä tai asukkaita, kun taas positiivisemmissa vastauksissa hyvät 

puolet liittyvät seudun tarjoamiin mahdollisuuksiin ja monipuolisuuteen. Yksikään vas-

taaja ei kirjoita pääkaupunkiseudulla olevan erityisen mukavia ihmisiä mutta hemmotel-

tuja kakaroita ja cityhinttareita kyllä.  

 

Valtaosa negatiivisista määrittelyistä oli ammatillisen oppilaitoksen vastaajien kynistä, 

vaikkakin näin pienen aineiston pohjalta siitä on hankala tehdä johtopäätöksiä. Sen ver-

ran uskaltanee kuitenkin todeta, että lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmiin liittyy 

ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoihin verrattuna huomattavasti useammin pääkau-

punkiseutu (ks. seuraava luku). Ehkä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat ovat tästä 

syystä herkempiä tuomaan myös negatiivisia ajatuksiaan esille jo määrittelytehtävässä. 

 

Jotkut informanteista ilmeisesti olettivat, että kysymyksessä piti kommentoida pääkau-

punkiseutua arvottavasti, sillä kaksi vastaajista oli määritellyt pääkaupunkiseudun kir-

joittamalla ei sen kummempi kuin muukaan. Ehkä vastaajat tiedostivat Oulu vastaan 

pääkaupunkiseutu -diskurssin olemassaolon mutta suhtautuvat itse siihen neutraalisti. 

Joka tapauksessa vastauksista näkee, että jo pääkaupunkiseutua määritellessään vastaa-

jat tulevat usein ilmaisseeksi asenteitaan aluetta ja sen ihmisiä kohtaan.  

 

 

5.2. Pääkaupunkiseutu mahdollisena asuinpaikkana 

 

Tiedustelin informanteiltani kysymyksessä 7, voisivatko he itse kuvitella joskus asuvan-

sa pääkaupunkiseudulla. Pyysin heitä myös perustelemaan vastauksensa. Tämän kysy-

myksen vastauksissa näkyy selvä ero lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoi-

den välillä: lukiolaisista yhteensä 30 vastaajaa (75 %) voisi kuvitella asuvansa pääkau-

punkiseudulla joskus, ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista vain 19 (47,5 %). Lisäk-
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si lukiolaisista kolme ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista yksi oli ympyröinyt 

molemmat vastaukset. Kaksi ammatillisen oppilaitoksen miesvastaajaa oli jättänyt vas-

taamatta kysymykseen kokonaan.  

 

Lukiolaisten välillä ei ollut mainittavaa sukupuolten välistä eroa, naisista 72 % ja mie-

histä 80 % ympyröi kyllä-vastauksen. Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden välillä 

oli sen sijaan selvä sukupuolien ero: naisista 13 (65 %) voisi asua joskus pääkaupunki-

seudulla mutta miehistä vain kuusi (30 %). Ehdoton ei pääkaupunkiseudulla asumiselle 

oli lukiolaisten vastauksissa seitsemän kertaa (17,5 %) ja ammatillisen puolen vastauk-

sissa 18 kertaa (45 %). Näinkin pienessä aineistossa voi mielestäni nähdä selvän eron 

ryhmien välillä. Seuraavaksi tarkastelen esimerkkien avulla informanttien antamia pe-

rusteluita ja pohdin eron syitä.  

 

Lukiolaisten kyllä-vastauksista näkyy voimakkaasti tulevaisuuden suunnittelu – opiske-

lupaikka mainittiin kyllä-vastauksen perusteluksi yhteensä 23 kertaa, eli noin 77 %:ssa 

kaikista myönteisistä vastauksista (vrt. luku 5.1.). Noista 23 vastauksesta 20:ssä oli 

mainittu myös työpaikka. Työmahdollisuus oli kyllä-vastauksen syynä myös yhdeksällä 

(n. 47 % kaikista kyllä-vastauksista) ammatillisen oppilaitoksen informantilla, mutta 

opiskelua ei maininnut kukaan. Muut kyllä-vastauksen perustelut liittyivät mm. vaihte-

lun tarpeeseen ja jo edellisessä luvussa esiin tulleisiin pääkaupunkiseudun ominaisuuk-

siin.  

 

(39)  Suomen kulttuurin ja kaupankäynnin keskus. (ML2) 

(40)  Helppo liikkua, kaikki lähellä, yöpaikka lähellä. (ML3) 

(41)  Onhan se iso kaupunki täynnä mahdollisuuksia. (ML4) 

(42)  Suurkaupunki kiehtoo, paljon ihmisiä, paikkoja ja mahdollisuuksia. 

(ML8) 

(43)  Isompi paikka, joten enemmän mielenkiintoisia ihmisiä ja tapahtumia. 

(NL15) 

(44)  Pääkaupunkiseudun virikkeellisyys ja kansainvälisyys kiinnostaa. 

(NL21) 

(45)  Suurin kaupunki Suomessa. (NA1) 

(46)  Pidän isosta kaupungista. (MA17) 

(47)  Palio ihmisiä. (NA7) 
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(48)  Pidän ruuhkasta ja ihmisistä, se sopisi minulle. (NA8) 

(49)  Vaihtelun takia, Oulu on niin pieni. (NA12) 

(50)  Haluaisin vaihtelua. (MA3) 

(51)  Siellä on ”hiukan” enemmän elämää kuin Iissä. (NA15) 

(52)  Olisi kiva nähdä pääkaupunkiseudun elämää. (NA13) 

 

Esimerkeistä (41), (42), (47) ja (48) huomaa, että pääkaupunkiseudun ruuhkaisuus ja 

ihmisten paljous ovat joidenkin mielestä myös hyviä asioita. Monet nuorista näyttävät 

kaipaavan elämäänsä lisää hektisyyttä ja pääkaupunkiseudun vilinää. Osassa vastauksis-

ta näkyy myös mahdollinen pakkomuutto työn tai opiskelun takia: 

 

(53)  Vain, jos oma työ vaatisi sitä. (NL6) 

(54)  Opiskelujen takia (palaisin kuitenkin pohjoiseen takaisin). (NL9) 

(55)  Opiskelujen takia muutaman vuoden, mutten loppuelämääni. Liian iso ja 

hektinen asuinympäristö minulle. (NL17) 

 

Eräs vastaajista ilmeisesti uskoo, että saattaisi päätyä asumaan pääkaupunkiseudulle 

juhlitun illan seurauksena: 

 

(56)  Ei mitään hajua, varmaan baari-illan tuloksena. (MA7) 

 

Monet perustelut sille, miksi vastaaja voisi joskus kuvitella asuvansa pääkaupunkiseu-

dulla, näyttävät samankaltaisilta kuin pääkaupunkiseudun määrittelyt edellisessä tehtä-

vässä. Myös perustelut sille, miksi vastaaja ei voisi kuvitella asuvansa pääkaupunkiseu-

dulla, ovat samanlaisia kuin edellä ilmi tulleet. Sama ilmiö, kuten ruuhkaisuus, on siis 

toisen vastaajan mielestä positiivinen ja toisen mielestä negatiivinen asia. Tämä on tie-

tysti ihan loogistakin. Vain kolme niistä vastaajista, jotka määrittelivät pääkaupunkiseu-

tua avoimen negatiivisesti kysymyksessä 5, voisi kuvitella asuvansa siellä. Muiden ei-

vastauksissa toistuivat samanlaiset perustelut. 

 

(57)  Kyllästyisin varmaan siihen vilskeeseen. (NA2) 

(58)  En halua niin isoon paikkaan. (NA17) 

(59)  En osaisi asua niin isossa kaupungissa. (MA4) 

(60)  Liian iso mesta. (MA13) 
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(61)  Ei ikinä, liian suuri paikka, rakastan luontoa ja rauhaa. (NA19) 

(62)  Liikaa meteliä ja ihmisiä. Ei kunnollista talvea. (NA18) 

(63)  Ruma kaupunki ja törkeitä ihmisiä. (MA1) 

(64)  Ahdistaisi niin ahtaassa paikassa. (MA10) 

(65)  Täynnä cityhinttareita, jotka luulee että Kehä 3:n ulkopuolella ei ole mi-

tään. (MA19) 

(66)  Liian suuri, liikaa ihmisiä, ei ole ”kodikas”. (NL1) 

(67)  Tykkään asua suurkaupunkien ulkopuolella enkä mielelläni muuta pois 

Pohjois-Suomesta, jos vaan on mahdollista opiskella täällä. (NL7) 

(68)  En pidä ilmastosta enkä siitä että paikka on suuri ja paljon ihmisiä mutta 

ei tarpeeksi suuri. En halua sinne edes opiskelemaan tai töihin. (NL14) 

(69)  En ole suunnitellut opiskelevani siellä. En myöskään ehkä viihtyisi. 

(ML1) 

(70)  Ruuhkainen maisema ei kiinnosta niin paljon. Jos joskus on pakko muut-

taa niin ei se silti ongelma ole. (NL18) 

(71)  Turhan iso ja näin ollen pirstaleiselta ja hiukan turvattomalta tuntuva 

paikka. (NL20) 

(72)  Pidän enemmän asumisesta rauhallisella seudulla. (ML14) 

 

Esimerkin (61) vastaaja oli ympyröinyt ei-vastauksen kuulakärkikynällä suttaamalla, 

ilmeisesti voimistaakseen vastauksensa kielteisyyttä. Vastaaja MA13 käyttää ei-

vastauksensa perustelussa mielenkiintoisesti slangisanaa mesta (’paikka, sija, alue’ Pau-

nonen, Heikki & Paunonen, Marjatta 2000 s.v. mesta), joten ilmeisesti hän ei vierasta 

slangin käyttöä, vaikka pääkaupunkiseutua alueena vierastaakin. MA19 liittää pääkau-

punkiseutuun toistamiseen homouden – ilmiö, joka on tullut silloin tällöin aikaisem-

minkin esille (ks. luku 3.2.2.). Esimerkkien (67), (68) ja (69) vastaajat ottavat myös 

huomioon opiskelunäkökulman, vaikka eivät voisikaan kuvitella asuvansa pääkaupun-

kiseudulla. Mielestäni noistakin vastauksista näkee, että nuorten mielissä on olemassa jo 

valmiiksi koko joukko taustaoletuksia pääkaupunkiseutuun liittyen. Jos nuori vastaa, 

ettei voisi lähteä sinne edes opiskelemaan, on hänen mielessään oltava ajatus siitä, että 

se olisi monille nuorille mahdollinen vaihtoehto. Toisaalta tuo vastaus voisi kertoa 

myös asenteen jyrkkyydestä – siitä, ettei voisi kuvitella asuvansa pääkaupunkiseudulla 

edes lyhyehköä aikaa, joka opiskeluun kuluu. Seuraavissa ammatillisen oppilaitoksen 
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naisopiskelijoiden ei-vastausten perusteluissa näkyvät mielestäni jo aikaisemmin si-

vuamani maaseutu vastaan kaupunki- ja etelä vastaan pohjoinen -diskurssit: 

 

(73)  Tulen maaseudulta, hyvä että sielu lepää ees Oulussa. (NA9) 

(74)  Maalainen on aina maalainen. (NA11) 

(75)  Juureni on pohjolassa enkä viihdy etelässä niin hyvin. (NA10) 

 

Tutkijan näkökulmasta onttoja perusteluita sille, miksi vastaaja ei voisi koskaan asua 

pääkaupunkiseudulla, antoivat ammatillisen oppilaitoksen miehet. He olivat muutenkin 

vastaajista ryhmänä niukkasanaisin. 

 

(76)  Koska en halua. (MA14) 

(77)  Se haisee. (MA16) 

(78)  Kaikki haluaa. (MA15) 

(79)  En jaksa. (MA20) 

(80)  Ei jaksa. (MA11) 

 

Pääkaupunkiseudun määritteleminen ei liity suoranaisesti siihen, voisiko vastaaja kuvi-

tella itse asuvansa pääkaupunkiseudulla. Edellinen kysymys liittyy alueeseen yleisesti, 

kun toisessa tiedustellaan nuoren omia mahdollisia suunnitelmia. Monet vastaajat mää-

rittelivät pääkaupunkiseudun neutraalisti mutta eivät voisi kuitenkaan kuvitella muutta-

vansa sinne itse. Näiden kahden kysymyksen erilaisuutta valaisee hyvin vastaajan MA1 

esimerkki: hän määrittelee pääkaupunkiseudun neutraalisti käsittävän Helsingin ja sen 

lähiympäristön muttei voisi koskaan asua siellä, koska se on ruma kaupunki täynnä tör-

keitä ihmisiä (esimerkit (5) ja (63)). 

  

Toisaalta aineistostani näkee, että pääkaupunkiseudun positiivisesti määritelleet voisivat 

kuvitella joskus myös asuvansa siellä. Erittäin negatiivisesti pääkaupunkiseudun määri-

telleet vastaajat taas eivät voisi kuvitella asuvansa siellä. Tämä loogiselta vaikuttava 

tulos ei kuitenkaan päde ihan joka tapaukseen, esimerkiksi ML14 määrittelee pääkau-

punkiseudun erittäin positiiviseen sävyyn mutta ei voisi kuitenkaan itse asua siellä 

(esimerkit (38) ja (72)). Vastaajat NL4 ja NA14 määrittelevät pääkaupunkiseudun mel-

ko negatiiviseen sävyyn (esimerkit (27) ja (34)) mutta voisivat kumpikin kuvitella 

muuttavansa sinne työn perässä. Pääkaupunkiseudulle muuttaminen saattaisi siis olla 
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mahdollista alueen huonoista puolista huolimatta. Seuraavaksi selvitän vastaajien asen-

teita pääkaupunkiseudun puhekielen kuvailutehtävän vastausten avulla.  

 

 

5.3. Pääkaupunkiseudun puhekielen kuvailua 

 

Pääkaupunkiseutuun alueena liittyvien kysymysten jälkeen tuli kyselylomakkeessa en-

simmäinen kieleen liittyvä kysymys. Pyysin vastaajia kuvailemaan pääkaupunkiseudun 

puhekieltä omin sanoin. Tämä kysymys osoittautui kielellisten asenteiden tutkimisen 

kannalta kaikkein hedelmällisimmäksi kyselylomakkeen kysymyksistä. Erittäin mones-

sa tapauksessa on vastauksista luettavissa suoraan vastaajan asenne pääkaupunkiseudun 

puhekieltä kohtaan. Olen jakanut luvun alalukuihin sen mukaan, miten vastaajat pää-

kaupunkiseudun puhekieleen suhtautuvat. Pyrin olemaan jaossani mahdollisimman 

kriittinen ja pitämään positiivisena tai negatiivisena asenteena vain sellaista, joka on 

vastauksesta todella luettavissa. 

 

Pohdin pitkään, mikä olisi paras tapa luokitella vastauksia tämänkaltaisessa tutkimuk-

sessa. Ensin ajattelin, että en tekisi jakoa positiivisiin, negatiiviisiin ja neutraaleihin tai 

ristiriitaisiin vastauksiin ja vastaajiin, sillä se tuntuu näin laadullisessa tutkimuksessa 

hieman pinnalliselta. Olisi mielenkiintoista päästä syvemmälle esiin nousevaan diskurs-

siin ja siihen, miksi kielestä puhutaan niin kuin puhutaan. Syvemmälle metakieleen me-

neminen olisi hedelmällisyytensä lisäksi ollut kuitenkin erittäin työlästä, joten tarkempi 

metakielinen analyysi ei tähän tutkielmaan mahdu. Päädyin käyttämään valitsemaani 

luokittelua pro gradu -tutkielmassani, sillä tarvitsen tavan jaotella vastauksia ja erotella 

niitä toisistaan.  

 

 

5.3.1. Positiivista asennetta viestivät vastaukset 

 

Positiivista asennetta pääkaupunkiseudun puhekieltä kohtaan kuvasti vastauksista selvä 

vähemmistö. Kahdeksan vastausta 80:stä oli selvästi tulkittavissa positiivisiksi. Laskin 

positiivisiksi vastaukset, joissa käytettiin ilmauksia värikästä ja hupailevaa, mielenkiin-

toista, kivan kuulosta, mukavan kuuloista, siistiä, mukava kuulla (ks. esimerkit (81)–

(88)) – tulkintani mukaan nuo kaikki viestivät positiivisesta suhtautumisesta. Esimerkki 
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(85) on mielestäni myös laskettava positiiviseksi, vaikkei se olekaan ehkä yhtä selvä 

tapaus kuin muut. Vastaaja oli piirtänyt vastauksensa perään hymynaaman, mikä mie-

lestäni vahvistaa tulkintaani. Kahdeksasta positiivisesta kaksi oli lukiolaisten miesten ja 

kaksi naisten vastauksia. Loput neljä positiivista vastausta olivat ammatillisen oppilai-

toksen naisopiskelijoilta. Ammatillisen puolen miehistä kukaan ei kuvaillut pääkaupun-

kiseudun puhekieltä positiivisesti.  

 

(81)  Värikästä ja hupailevaa, tuntuu pilkkaavan ”Stadin slangii”. (ML3) 

(82)  Mielenkiintoisen kuulosta, monet kaverit puhuu ja itsekin tulee monesti 

sanottua esim. mutsi, faija, fikkari, stenkku, hima, snadi, tsiigailla, darra, 

snagari, muija jne. (ML4) 

(83)  Todella vaihtelevaa. Jotkut sanat on vähän hankalasti ymmärrettävissä, 

mutta muuten kivan kuulosta, kun joku oikeasti puhuu sitä eikä vain yritä 

matkia. (NL19) 

(84)  Monet sanat lyhennellään, sekä siellä on ihan oma slangi, jota on välillä 

vaikea ymmärtää. Minusta se on mukavan kuuloista ja se on vaikuttanut 

myös omaan puhekieleeni. (NL22) 

(85)  Jännän kuuloista, outoja stadin sanoja! (NA2) 

(86) Sellasta siistiä, kivoja sanoja. (NA7) 

(87) Paikoittain mahdoton ymmärtää tai puhua, mutta kyllä sitä oppii  

 ymmärtämään ja on mukava kuulla. (NA8) 

(88)  Musta se on aika JEBOU! Eiku kivan kuulosta, olis kiva osata puhua 

Stadin slangia. (NA16) 

 

ML3 näyttäisi ainakin kontakteista puhuessaan ajattelevan kaupunkialueita yleensä, eikä 

vain Suomen pääkaupunkiseutua (ks. liite 3, kontaktit pääkaupunkiseudulle). Voi siis 

olla, että hän kuvailee myös esimerkissä (81) jonkinlaista kaupunkilaista puhetapaa 

yleensä. NL19 esittää vastauksessaan autenttisuuden vaatimuksen. Olen aikaisemmin 

omassa elämässäni törmännyt samaan ilmiöön – kaveriani ärsytti hänen serkkunsa pa-

rissa viikossa pääkaupunkiseutulaiseksi muuttunut puhetapa, jota tuo serkku kaverini 

mukaan oikein ärsyttävästi matki.  

 

Informantti NA16 käyttää vastauksessaan ilmausta jebou, jolla hän ilmeisesti viittaa 

vuoden 2010 Big Brother -tv-ohjelmaan. Ilmausta käytettiin ohjelmassa erittäin paljon. 
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Sillä oli ohjelmassa monta eri merkitystä ja kontekstia, mutta yleensä aina se liittyi posi-

tiivisiin tilanteisiin tai mielialoihin. Kysyin kandidaatintutkielmassani vastaajilta eri 

kanavia, joista voi kuulla pääkaupunkiseudun puhekieltä, ja tuolloinkin Big Brother 

mainittiin. Mielenkiintoista tämä on siinä mielessä, että ohjelman kilpailijat tulevat eri 

puolilta Suomea. 

 

Lähes kaikissa positiivista asennetta ilmaisevissa vastauksissa mainitaan slangi tai ku-

vaillaan sanaston erilaisuutta muuten. Slangi näyttäisi olevan näiden vastaajien mielestä 

pääosin positiivinen asia. Esimerkin (82) vastaaja innostuu jopa luettelemaan itse käyt-

tämiään slangisanoja. Slangi on kuitenkin vielä useammin negatiivinen piirre aineistoni 

ihmisten mielestä, kuten myöhemmin osoitan. Kolme positiivisista vastauksista mainit-

see myös pääkaupunkiseudun puhekielen ymmärtämisen vaikeuden. Tämäkin on sellai-

nen piirre, joka toistuu myös negatiivisissa vastauksissa (ks. myös luku 3.2.2.).   

 

Kukaan vastaajista ei ole itse asunut pääkaupunkiseudun lähettyvillä. Kenenkään van-

hemmatkaan eivät ole alueelta kotoisin. Sen sijaan positiiviseen asennoitumiseen saat-

tavat vaikuttaa vastaajien omat kontaktit pääkaupunkiseudulle. Lukuun ottamatta vas-

taajaa ML3, joka sekoittaa kaupunkikontaktit ja kontaktit pääkaupunkiseudulle, on kai-

killa vastaajilla voimakkaita tai melko voimakkaita yhteyksiä seudulle. Kaikki seitse-

män informanttia raportoivat kontakteikseen sukulaisia ja kavereita, joihin myös pide-

tään yhteyttä.  (Liite 3.) 

 

 

5.3.2. Neutraalit tai ristiriitaiset vastaukset 

 

Monet informantit kuvailivat vastauksissaan pääkaupunkiseudun puhekieltä ilman suu-

ria tunnelatauksia. Nimitän näitä 24:ää vastausta neutraaleiksi. Neutraalit vastaukset 

jakautuivat erittäin tasaisesti ryhmien kesken: niitä oli 12 sekä lukiosta että ammatilli-

selta puolelta. Sukupuolten välinen jakauma meni ammatillisella puolella tasan, lukio-

laisten neutraaleista vastauksista seitsemän oli naisten ja viisi miesten. Neutraalit kuvai-

lut sisälsivät paljon samoja ilmauksia kuin positiiviset, kuten slangin. Näissä vastauksis-

sa siihen ei kuitenkaan liitetty mitään arvottavaa, kuten affektisia adjektiiveja. Neutraa-

leiksi tulkitsemani vastaukset ovat siis sellaisia, joista ei ole luettavissa vastaajan asen-

netta. Useat vastaajat liittivät slangin nimenomaan nuorten puheeseen.  



	   42 

(89)  Outoa slangia. (NA9) 

(90) Slangia. (MA2, MA11, MA18) 

(91)  Stadin slangi näkyy vain nuorison puheessa. (ML9) 

(92)  Erityisesti nuorten keskuudessa hyvin slangimaista. (NL23) 

(93)  Aika paljon ruotsista tulleita sanoja. Aikuiset puhuu melko normaalisti, 

mutta nuorilla slangia kuulee. (NL8) 

  

Pääkaupunkiseudun puhekieleen usein liitetty ymmärtämisen vaikeus toistui myös neut-

raaleissa vastauksissa. Ymmärtämisen vaikeus mainittiin neutraaleissa vastauksissa yh-

teensä yhdeksän kertaa, usein liittyen slangiin tai slangisanoihin: 

 

(94)  Hassun kuuloista, paljon lainasanoja, vaikea ymmärtää välillä. (ML13) 

(95)  En ole paljon kuullut sitä ”oikeaa” puhekieltä, mutta mielikuva siitä on, 

että se on sekavaa meille pohjoisesta kotoisin oleville. (NL18) 

(96)  Slangisanoja on hankalaa ymmärtää, jos niitä ei käytä itse. (NL23) 

(97)  Välillä ei ymmärrä yksittäisiä sanoja, mutta suomea kaikki pohjimmil-

taan puhuvat, joten kyllä se on kohtuu ymmärrettävää. (NL25) 

(98)  Ku asuu Oulussa ni ei sitä saa oikein mitään selvää jostain slangisanois-

ta. (NA5) 

(99)  Se on aika jännän kuulosta ku aina on asunut täälläpäin, niin ei saa aina 

kunnolla selvää. (NA4) 

(100)  Siellä on ihmeellisiä sanoja, mitä me oululaiset emme ymmärrä. (NA17) 

(101)  No jotkut sanat on aika epäselviä ja sillee, mutta kyllä joistakin saa ihan 

hyvin selvää. (TA15) 

(102)  Sisältää paljon slangisanoja, joita tuntemattoman voi olla vaikea ym-

märtää. (MA5). 

 

Muut neutraalit kuvailut pääkaupunkiseudun puhekielestä liittyivät usein sanojen lyhen-

tämiseen (ML1, ML14, NL20). Lyhentämisellä nuoret viittasivat varmaankin pääkau-

punkiseudulle tyypillisiin loppuheittoisiin muotoihin, kuten sananloppuisen -i:n katoon 

tietyissä lekseemeissä (isoks pojaks) tai sananloppuisen -a:n ja -ä:n katoon partitiivi-

muodoissa ja paikallissijoissa (isol, pojalt) (tarkemmin ks. Paunonen 2006: 38, 42). 
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Vastausten joukossa oli myös viisi sellaista, jotka kommentoivat kysymyksessä 8 sekä 

positiivisia että negatiivisia aspekteja pääkaupunkiseudun puhekielessä. Näitä vastauk-

sia kutsun ristiriitaisiksi, koska ne eivät sovi muihin kategorioihin. 

 

(103)  Hieman ylimieliseltä, mutta toisaalta myös ”coolia”. (ML8) 

(104)  Se on vähän koomisen kuuloista joskus. Jotkut kuulostavat siltä kuin yrit-

täisivät olla ”cooleja”, ja käyttää slangisanoja normaalien sijaan. 

(NL15) 

(105)  Se on tarttuvaa. Joitain sanoja oppii, mutta itselläni muuttuu puhetapa, 

jos olen siellä pidemmän aikaa. Paljon outoja sanoja, mutta jotkut on 

hauskoja. En pysty kuuntelemaan Helsingin slangipuhetta ilman, että 

alan nauramaan. (NL11) 

(106)  Hieman ylimielisen kuulosta, mutta toisaalta ihan hauskaa. (NA1) 

 

Sijoitin koomisuutta ja hauskuutta kuvailevat vastaukset tähän ryhmään, sillä en pysty 

kirjoitettujen vastausten perusteella päättelemään aukottomasti, tarkoittaako vastaaja 

kuvauksellaan positiivista tai negatiivista. Esimerkeissä (103) ja (106) mainitaan pää-

kaupunkiseudun puhekieleen usein liitetty ylimielisyyden vaikutelma. Se mainittiin ai-

neistossani erittäin usein, erityisesti negatiivisten kuvausten kohdalla.  

 

 

5.3.3. Negatiiviset kuvaukset pääkaupunkiseudun puhekielestä 

 

Suurimmaksi ryhmäksi jaottelussani jäävät vastaukset, jotka kuvailevat pääkaupunki-

seudun puhekieltä negatiivisesti. Kuvailujen kielteisyydessä on havaittavissa tiettyjä 

aste-eroja, kuten pyrin esimerkkien avulla osoittamaan. Negatiivista asennetta kuvaavia 

vastauksia oli yhteensä 44, eli yli puolet kaikista vastauksista.  

 

Ryhmittäin vastaukset jakaantuivat siten, että lukiolaisten vastauksista negatiivisia oli 

21 ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden vastauksista 23. Sukupuolittain jakau-

tuminen oli huomattavasti epätasaisempaa: ammatillisen oppilaitoksen negatiivisista 

vastauksista 14 oli miesten ja yhdeksän naisten vastauksia. Lukiossa taas tilanne oli 

toisin päin – naisten vastauksia oli 16 ja miesten vain 5. Prosenteiksi muutettuina luvut 

olisivat seuraavanlaisia: MA-ryhmästä 70 % vastaajista kuvaili pääkaupunkiseudun 
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puhekieltä negatiiviseen sävyyn, NA-ryhmästä 45 %, ML-ryhmästä n. 33 % ja NL-

ryhmästä 64 %. Lukiolaisten naisten ryhmä on suurempi, mikä selittää prosenttien eroja. 

Eniten negatiivisia kuvailuja oli siis ammatillisen oppilaitoksen miesten vastauksissa. 

 

Erityisesti lukiolaisten naisten negatiivisten kuvailujen suuri määrä yllätti minut, sillä 

niin monet vastaajista (18/25) voisivat kuvitella muuttavansa pääkaupunkiseudulle esi-

merkiksi opiskelemaan. Jo tässä vaiheessa on mielestäni selvää, että monien vastaajien 

mielissä paikkaan tai sen puhekieleen liittyvät negatiivisiksi koetut puolet eivät ole 

merkittävin vastaajien tulevaisuuden suunnitelmiin vaikuttava asia. Toisaalta aineistoni 

ammatillisen oppilaitoksen miesopiskelijat olivat kaikkein useimmin pääkaupunkiseu-

dulle muuttoa vastaan (luku 5.2.), heistä kukaan ei kuvaillut pääkaupunkiseudun kieltä 

positiivisesti, mutta negatiivisia kuvailuja on ryhmistä eniten. Monien tuon ryhmän in-

formanttien mielestä vastenmielisyys pääkaupunkiseutua kohtaan näyttäisi olevan läpi-

leikkaavaa.   

 

Monissa vastauksissa vilisi aikaisemmissakin tutkimuksissa käytettyjä kuvailevia ilma-

uksia pääkaupunkiseudun puhekielestä (vrt. luku 3.2.2.): 

 

(107)  Leuhkan kuuloista ja vaikeasti ymmärrettävää, etenkin jos puhutaan 

Remusta. (NL3) 

(108) Mielestäni pääkaupunkiseudun puhekieli kuulostaa melko teennäiseltä ja 

keinotekoiselta. (NL10) 

(109)  Joskus vaikeaselkoista ja leuhkivan kuulosta. Aika ärsyttävää. Varmaan 

yhtä ärsyttävää kuin Oulun murre helsinkiläisten korviin. (NL9) 

(110)  Hyvin ärsyttävän ja leuhkan kuuloista. Puhuvat lyhemmillä sanoilla. 

(NL11) 

(111)  Kaikkia mahdollisia sanoja lyhennetään. Kuulostaa nokkavalta, itsevar-

malta, oudolta, ylimieliseltä ja selittämiseltä. Ei löydy sisältöä. (NL12) 

(112)  Raivostuttavan snobimaista. Vihaan sitä. Ihmiset käyttävät typeriä laina-

sanoja englannista ja ruotsista ja puhuvat nenään ja määkien. (NL1) 

(113)  Leuhkaa, sekavaa, turhaa vääntelyä. (ML15) 

(114)  Epämiellyttävää. Tuntuu epätodelliselta, teennäiseltä, leuhkalta. Saa sen

 puhujan kuulostamaan tyhmältä. (ML11) 

(115)  Ylimielistä ja muita murteita alentavaa. (ML2) 
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(116)  Omiin korviini ”Stadin slangi” kuulostaa tekaistun ”coolilta” ja sen 

käyttäjät hieman naurettavilta reppanoilta jotka yrittävät olla olevinaan. 

Ihan normaali puhekieli on hieman persoonattoman kuulosta mutta ihan 

mukiin menevää. (NL14) 

(117)  Ärsyttävää, pissismäistä ja muka hienon kuulosta. Vituttaa eniten jos sitä 

käytetään Kehä kolmosen ulkopuolella. (MA7) 

 

En pysty päättelemään, tarkoittaako esimerkin (107) vastaaja nimenomaisesti Remu 

Aaltosen slangin käyttöä vai jotain muuta piirrettä hänen puheessaan, mutta ainakin 

esimerkissä (116) slangin käyttöä pidetään negatiivisena asiana. Tutut pääkaupunkiseu-

dun puhekieleen liitetyt negatiiviset piirteet ja stereotypiat toistuivat niin usein, että pää-

tin havainnollistaa ilmiötä laskemalla ne yhteen ja taulukoimalla tulokset. Suosituimmat 

negatiiviset ilmaukset, joita aineistossani käytettiin, olivat tyhmä/typerä, ärsyttävä ja 

leuhka. Piirteiden perään olen luetellut ne tarkat ilmaukset, joilla kutakin piirrettä kuvat-

tiin. En ole toistanut moneen kertaan käytettyjä ilmauksia. (Taulukko 1.) 
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TAULUKKO 1. Aineiston yleisimmät negatiiviset piirteet pääkaupunkiseudun puhekie-

lessä 

Piirre 
Esiintymien lu-

kumäärä 

tyhmyys/typeryys (ihan tyhmää; tyhmän kuullosta; kuulostaa 

tyhmältä; saa puhujan kuulostamaan tyhmältä; typerää)  
9 

leuhkuus (leuhkan kuuloista; puhujat leuhkoja; tuntuu leuhkalta; 

hyvin leuhkan kuulosta, hieman liian leuhkan kuuloista; kuulostaa 

toisinaan jopa "lesolta"; joskus vaikeaselkoista ja leuhkivan kuu-

loista)  

8 

ärsyttävyys (ärsyttävän kuuloista; ärsyttävää; tosi ärsyttävän 

kuuloista; hyvin ärsyttävän kuulosta; ärsyttävän kuullosta; aika 

ärsyttävää) 

8 

vaikeaselkoisuus (vaikea saada selvää; ei saa selvää; vaikea 

ymmärtää; ei ymmärrä yhtään mitään) 
8 

ylimielisyys (ylimielistä; ylimielinen vaikutelma; hieman ylimieli-

sen kuulosta; kuulostaa pohjoissuomalaisen korvaan ylimielisel-

tä; kuulostaa itsevarmalta, nokkavalta, oudolta, ylimieliseltä ja 

selittämiseltä) 

5 

teennäisyys (teennäisen kuuloista; tuntuu teennäiseltä; kuulostaa 

melko teennäiseltä; joskus aika teennäisen kuulosta) 
4 

snobimaisuus (raivostuttavan snobimaista; kuulostaa pohjois-

suomalaisen korvaan snobimaiselta; antaa snobin vaikutelman 

oululaiselle) 

3 

persoonattomuus (jotenkin persoonatonta;) 2 

pissismäisyys (pissismäistä; vähän "pissismäistä")  2 

töksähtelevyys (töksähtelevää; "töks" "töks" töksähtelee) 2 

 

Taulukon 1 perusteella näyttäisi melkein siltä, että monet vastaajat olisivat lukeneet 

aikaisempia kieliasennetutkimuksia – niin samanlaisia monet vastaukset ovat. Syno-

nyymit leuhkuus ja ylimielisyys esiintyivät aineistossa yhteensä 13 kertaa. Vaikka määrä 

ei koko aineistooni suhteutettuna olekaan valtavan suuri, on se mielestäni merkitykselli-

sen suuri, sillä ilmaukset ovat täsmälleen samoja, joita aikaisemminkin on pääkaupunki-
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seudun kieleen liitetty. Nuolijärven (2006: 33) mukaan helsinkiläiseen puhetapaan yh-

distetään jatkuvasti ylimielisyys ja leuhkuus. Myös Mielikäisen ja Palanderin (2014: 

105–106) mukaan ylimielisyys ja leuhkuus sekä niitä vastaavat kuvailut toistuvat pää-

kaupunkiseudun puhekielen metakielisissä kuvauksissa usein. Pääkaupunkiseudun pu-

hekieleen on liitetty usein esimerkiksi vastenmielisyyteen (ärsyttävyys) ja vaikeaselkoi-

suuteen liittyviä kuvauksia (Mielikäinen & Palander 2014: 81–82, 101–102). 

 

Susanna Kokko (2010) tutki pro gradussaan raahelaisten nuorten ja aikuisten murrekäsi-

tyksiä. Hänenkin aineistossaan Helsingin murretta kuvataan neljä kertaa sanalla leuhka 

(Kokko 2010: 85–86). Raahe on maantieteellisesti lähellä Oulua, joten tämä on tutki-

mukseni kannalta mielenkiintoinen havainto. Tutkimukseni perusteella näyttäisi siltä, 

että pääkaupunkiseudun puhekieleen liitetty leuhkuus on melko yleisesti tiedostettu ste-

reotypia. Nuolijärvi (2006: 33) kirjoittaa terävästi stereotypioiden synnystä: stereotypi-

oita luodaan vain sen perusteella, mikä on ehkä kaikkein leimallisimmin erilaista verrat-

tuna muihin murteisiin. 

 

Myös teennäisyys, snobimaisuus ja pissismäisyys tuntuvat olevan melko usein pääkau-

punkiseudun puhekieleen liitettyjä piirteitä. Taulukosta 1 näkee myös, että negatiivisissa 

kuvauksissa mainittiin usein pääkaupunkiseudun puhekielen vaikeaselkoisuus (ks. Vaat-

tovaara 2009: 147; Kokko 2010: 88). Taulukoitujen lisäksi pääkaupunkiseudun puhe-

kieleen liitettiin aineistossani sekavuus, epämiellyttävyys, itsevarmuus, nokkavuus, sisäl-

löttömyys, keinotekoisuus, rumuus, ynseys ja nenään puhuminen. Vastauksien voimak-

kuudessa on selviä eroja: toiset vastaajat luonnehtivat pääkaupunkiseudun puhekieltä 

joskus leuhkivan kuuloiseksi, kun toinen sanoo sen olevan hyvin leuhkan kuuloista. 

 

Kaksi vastaajaa teki eron pääkaupunkiseudun muun puhekielen ja slangin välille. Näissä 

vastauksissa slangi oli poikkeuksetta rumempi kielimuoto ja tuo muu puhekieli neutraa-

limpi (ks. esimerkki (116)). Pääkaupunkiseudun kieli näyttäytyi kahdelle vastaajalle 

myös uhkana muille murteille: 

 

(118)  Hieman liian leuhkan ja itsevarman kuuloista. Eroja tietenkin on. Stadin 

slangi siis, muualla pääkaupunkiseudulla puhekieli neutraalimpi. 

(NL24) 
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(119)  Mielestäni se on aika ”ylimielistä” puhetta, ja se on hienoa että on mur-

teita. (MA3) 

(120)  Ylimielistä ja muita murteita alentavaa. (ML2) 

 

Aineistossani oli myös mielikuvituksellisempia ja räikeämpiä kuvauksia pääkaupunki-

seudun puhekielestä, jälleen niukkasanaisimpia olivat ammattikoulun miesvastaajat:  

 

(121)  Kuulostaa niinku niillä olis paskaa nenän alla. (NA20) 

(122)  Ihme mongerrusta. (NA19) 

(123)  Helvetinmoista mongerrusta. (NA11) 

(124)  Anuksesta. (MA19) 

(125)  Kuraa. (MA9) 

(126)  Ihme möykkää. (MA6) 

(127)  Kuulostaa tyhmältä. (MA20, MA1) 

(128)  Typerää. (MA16, MA12) 

(129)  Hepreaa. (MA10) 

(130)  Ei hyvä. (MA14) 

(131)  Surkeaa ei saa selvää. (MA15) 

 

Olisi ollut mielenkiintoista voida kysyä vastaajilta, mikä heidän mielestään on niin tyh-

mää tai ärsyttävää pääkaupunkiseudun puhekielessä. Haastatteluihin minulla ei kuiten-

kaan ollut mahdollisuutta, kuten jo aikaisemmin totesin. Mielestäni ei ole liian rohkea 

tulkinta tutkijalta laittaa myös anuksesta-kuvaus negatiivisten kategoriaan, vaikkakin 

saman asian voisi suomen puhekielessä ilmaista paljon ronskimminkin. Olisi joka tapa-

uksessa mielenkiintoista tietää, mikä sellaisen mielikuvan vastaajalle on saanut aikaan. 

(Esimerkki (124).)  

 

 

5.3.4. Kokoavia havaintoja pääkaupunkiseudun puhekielen määrittelystä 

 

Olen edellä tarkastellut erilaisia kuvauksia pääkaupunkiseudun puhekielestä. Olen käyt-

tänyt runsaasti esimerkkejä, jotta päätelmäni olisivat mahdollisimman läpinäkyviä ja 

perusteltuja. Yli puolet vastauksista kuvaili pääkaupunkiseudun puhekieltä negatiivises-

ti, mikä hieman yllätti minut. Tiesin kandidaatintutkielmani perusteella negatiivisia 
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asenteita olevan, mutta en uskonut määrän olevan näin suuri. Pyrin olemaan erittäin 

kriittinen jakoa tehdessäni ja sijoitin esimerkiksi informanttien NL20 ja MA8 vastaukset 

neutraalien kategoriaan: 

 

(132)  Puhe yhtä nauhaa, lyhenneltyjä sanoja, ihmeellisiä sanoja, intonaatiota, 

hiukan ”teinimäinen” puhetapa. (NL20) 

(133)  Ei se ärsyttävän kuulosta ole kunhan sitä ei Oulussa puhuta. (MA8) 

 

Esimerkin (132) kaltaiset vastaukset saattavat näyttää ensi silmäyksellä lievästi negatii-

visilta, mutta mielestäni se olisi liian rohkea johtopäätös. Vastaaja ei ota tarpeeksi sel-

västi kantaa siihen, liittyykö hänen mielestään teinimäisyyteen jotain arvottavaa. Esi-

merkistä (133) näkee mielestäni, että vastaaja uskoo jonkinlaisen ennakko-oletuksen 

olevan, että pääkaupunkiseudun puhekieli ärsyttää, mutta sanoutuu itse siitä irti. Vastaus 

implikoi myös, että pääkaupunkiseudun puhekieli saattaisi ärsyttää, jos sitä kuulisi Ou-

lussa.  

 

Aineistossani oli myös positiivisia kuvauksia pääkaupunkiseudun puhekielestä. Aikai-

semmat kieliasennetutkimukset ovat nostaneet esille lähinnä negatiivisia kommentteja 

pääkaupunkiseudun puhekielestä, joten tulos on mielenkiintoinen. Toisaalta aikaisem-

mat tutkimukset eivät ole keskittyneet tutkimaan jonkin ihmisryhmän asenteita nimen-

omaisesti pääkaupunkiseudun puhekieltä kohtaan, joten positiivisille kuvauksille ja nii-

den esittelylle ja analysoimiselle ei ehkä ole ollut samalla tavalla tilaa kuin tässä.  

 

Huomionarvoista on, että vastaajat puhuvat usein samoista kielenpiirteistä olipa heidän 

suhtautumisensa mikä tahansa. Toiselle vastaajalle slangi on huono piirre, toisen vastaa-

jan mielestä se elävöittää kieltä. Tässä tutkimuksessa nuoret käyttivät pääkaupunkiseu-

dun puhekielestä kaikkein eniten slangi-nimitystä (yhteensä 27 kertaa). Aikaisemmissa 

tutkimuksissa sitä on kutsuttu myös murteeksi (esim. Kokko 2010; ks. myös luku 

3.2.2.), mutta aineistossani murre mainittiin vain neljä kertaa, ja niissäkin tapauksissa 

verrattiin Oulun murretta pääkaupunkiseutuun. Käytin itse nimitystä pääkaupunkiseu-

dun puhekieli, joten tulos kertoo puhtaasti nuorten mielikuvista. Outoa, vaikeasti ym-

märrettävää ja ärsyttävää, mutta toisaalta myös hauskaa ja mielenkiintoista pääkaupun-

kiseudun puhekielestä tekee monien vastaajien mielestä juuri slangi.  
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Ylimielisyyden vaikutelma mainittiin myös sekä neutraaleissa että negatiivisissa kuva-

uksissa. Ymmärtämisen vaikeus nousi tässäkin tutkimuksessa esiin piirteenä, joka liite-

tään usein pääkaupunkiseudun puhekieleen: (joko yksittäisten sanojen tai puhekielen 

laajemmin) ymmärtämisen vaikeus mainittiin aineistossani yhteensä 20 kertaa. Kuiten-

kin vain kahdeksassa noista tapauksista sitä pidettiin selvästi negatiivisena asiana. 

Useimmissa vastauksissa ymmärtämisen vaikeus kytkeytyi slangiin tai lainasanojen 

käyttöön.  

 

Vastaajien omilla kontakteilla pääkaupunkiseudulle saattaa olla jonkin verran vaikutusta 

asenteisiin. Jokainen pääkaupunkiseudun puhekieltä positiivisesti kuvannut informantti 

raportoi myös kohtuullisen voimakkaaksi tulkittavasta kontaktista alueelle (lukuun ot-

tamatta informanttia ML3, joka sekoittaa kontaktit yleensä kaupunkikontaktehin). Sen 

sijaan negatiivisesti pääkaupunkiseudun puhekieltä kuvailleista vastaajista 12 kertoo, 

ettei heillä ole minkäänlaisia kontakteja pääkaupunkiseudulle. 15 vastaajista kertoo hei-

koista tai lähes olemattomista kontakteista, kuten veljen kummit asuvat Karjaalla 

(NA19) tai Helsinki-Vantaan lentokenttä on tuttu (NL5). (Liite 3.) 

 

 

5.4. Pääkaupunkiseudun puhekielen piirteiden tunnistustehtävä 

 

Seuraava osio lomakkeessani käsitteli pääkaupunkiseudun puhekielen tuntemusta. Ha-

lusin selvittää vastaajien tietämystä pääkaupunkiseudulla käytössä olevista puhekielen 

piirteistä ja valitsin tehtävään muotoja, jotka aikaisemman variaationtutkimuksen tuot-

taman tiedon (Paunonen 2006: 38–43)  perusteella ovat pääkaupunkiseudulla tyypillisiä 

tai erityisiä.   

 

Laitoin kyselylomakkeen luonnosversioon esimerkkimuodon perään erilaisia vaihtoeh-

toja, joista vastaajan olisi pitänyt ympyröidä mielestään sellainen, joka hänen mieles-

tään tuntuisi sopivan pääkaupunkiseudulle (vrt. esim. Vähälä 2005, Vaattovaara 2009). 

Pääkaupunkiseudun puhekielessä on kuitenkin slangi erikoispiirteenä, ja siksi päätin 

tehdä tehtävän hieman toisin. Jätin esimerkkimuotojen viereen vain tyhjän viivan, jolle 

vastaajan tuli kirjoittaa sana siten, miten se pääkaupunkiseudulla hänen mielestään kuu-

luisi (liite 3). Hypoteesini oli, että osa vastaajista kirjoittaisi viivalle slangisanoja ään-
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teellisten muutosten sijaan. Hypoteesini osoittautuikin monin osin oikeaksi, kuten seu-

raavassa osoitan.  

 

Kyselylomakkeeni tarjoaa vastaajilleni mahdollisuuden kuvailla pääkaupunkiseutua ja 

sen puhetta avoimesti, vastaajien omista mielikuvista lähtien. Pyydän heitä myös arvi-

oimaan, miten tietyt puhekielen piirteet pääkaupunkiseudulla kuuluisivat. Näin saan 

tutkittua yhtäältä sitä, miten nuoret itse pääkaupunkiseutua ja sen puhekieltä kuvailevat, 

ja toisaalta sitä, miten he tunnistavat valitsemiani piirteitä pääkaupunkiseudun puhekie-

lestä (perinteisten kansandialektologisten metodien vertailusta tark. Nupponen 2011: 

30–40).  

 

Esimerkkimuotoja oli yhteensä yhdeksän: kauhea, minä, sinä, talossa, hyppäisi, siellä, 

kipeä, lähdetään ja madon. Olettamani oikeat, eli pääkaupunkiseudulle tyypilliset vas-

taukset kuuluisivat kauhee, kipee (yleiskielen eA-vokaaliyhtymää vastaa pitkä ee), mä, 

sä (yksikön 1. ja 2. persoonan pronominivariantit), talos, hyppäis (loppuheittoiset muo-

dot), siel (A:n loppuheitto), lähetään (katoedustus määrälekseemeissä yleiskielen d:n 

sijasta) ja madon (yleiskielen d käytössä). Valitsemani sanat kuuluvat Paunosen mukaan 

etelähämäläisiin ja länsiuusmaalaisiin piirteisiin (talos ja siel), itämurteisiin piirteisiin 

(lähetään) ja yleissuomalaisiin piirteisiin (kauhee, mä, sä, hyppäis, kipee). (Paunonen 

2006: 36–43.)  

 

 

5.4.1. Kauhea ja kipeä 

 

Käsittelen sanat kauhea ja kipeä yhdessä, sillä molemmissa tapauksissa on kyse eA-

yhtymän edustuksesta jälkitavuissa. Vastaajat tunsivat melko hyvin eA-yhtymää vastaa-

van pitkän ee:n kuuluvan pääkaupunkiseudulle.  

 

Vastausviivalle oli sanan kauhea viereen kirjoitettu kauhee yhteensä 42 kertaa, eli hie-

man yli puolessa vastauksista. Hieman yli 50 % ei vielä ole kovin vakuuttava tulos, 

mutta vastauksiin liittyy muitakin huomionarvoisia seikkoja. Monet vastaajat olivat 

nimittäin kirjoittaneet viivalle jonkin kauhea-sanan synonyymin, mutta liittäneet siihen 

kuitenkin takaa ajamani eA:n muuttumisen pitkäksi vokaaliksi. Sana hirvee esiintyi vas-

tauksissa kahdeksan kertaa, karsee neljä kertaa, kaamee neljä kertaa sekä törkee ja kar-
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mee yhden kerran. Kun nämä vastaukset lasketaan mukaan, tunnisti ea-vokaaliyhtymän 

monoftongiutumisen yhteensä 60 vastaajaa 80:stä, eli 75 %.  

 

Kahdessa lomakkeessa sana oli kirjoitettu viivalle uudestaan yleiskielen mukaiseen 

asuun, mikä ei varmasti myöskään olisi täysin vierasta pääkaupunkiseudulla (ks. esim. 

Paunonen 2006: 44–47). Lisäksi kauhea-sanalle tarjottiin vastineita kamala (MA14), 

järkky (NL19, NL12), järkyttävä (ML8), kaahea (MA13), kauhia (MA11) ja kauhe 

(MA20). Näistä ainakin kolme ensimmäistä olisivat täysin mahdollisia, pääkaupunki-

seutulaisia synonyymeja kauheelle, vaikka en sitä tässä tehtävässä kysynytkään. Tyh-

jäksi vastaus oli jätetty 11 kertaa. Viisi tyhjistä papereista oli ammatillisen oppilaitoksen 

miesten ja kolme ammatillisen oppilaitoksen naisten, joten heille tunnistaminen saattoi 

olla hieman hankalampaa. Toisaalta vastaukset eivät kerro mitään vastaajan viitseliäi-

syydestä – muutamissa ammatillisen oppilaitoksen miesten lomakkeissa koko tehtävä 

oli jätetty tyhjäksi, eli siihen ei edes yritetty vastata.  

 

Vastaajat tunsivat hyvin eA-yhtymää vastaavan pitkän ee:n kuuluvan pääkaupunkiseu-

dulle myös sanassa kipee. Vastausviivalle oli kirjoitettu kipee yhteensä 55 kertaa, joten 

noin 69 % vastaajista tunsi sen. Tyhjäksi vastaus oli jätetty 16 kertaa. Muita tarjottuja 

muotoja olivat sairas, kippee, kipiä, yleiskielinen kipeä ja sattuu. Kipee ja kauhee olivat 

siis tuttuja muotoja isolle osalle vastaajista. 

 

 

5.4.2. Minä ja sinä 

 

Käsittelen tehtävässä olleet pronominit minä ja sinä yhdessä, sillä ne ovat luonnollises-

tikin lähellä toisiaan, ja niin ne olivat myös vastauslomakkeissa. 1. ja 2. persoonan pro-

nomineista käytetään puhekielessä monia eri variantteja (esim. Skiftesvik 2012) ja var-

masti pääkaupunkiseudullakin voi kuulla lähes kaikkia vastauksissa esiintyneitä muoto-

ja, vaikka kysymyksenasettelussa mielessäni olivatkin tyypillisimmät muodot mä ja sä 

(ks. myös Palander 2011: 69).  

 

Kuten oletin, vastaajat tunnistivat nämä muodot hyvin: 72 vastaajaa 80:stä (90 %) oli 

kirjoittanut viivalle muodot mä ja sä.  Seitsemässä noista vastauksista oli hakemani 

muodon lisäksi kirjoitettu viivalle muitakin lähellä olevia vaihtoehtoja: meitsi, meikä-



	   53 

läinen, teitsi, teikä. Varmasti nuo muodot ovat kuultavissa pääkaupunkiseudun puhekie-

lessä myös.  Mielestäni muotojen tuttuudesta kertoo sekin, että useat vastaajat olivat 

jättäneet tehtävän muilta osin tyhjäksi tai melkein tyhjäksi, mutta kirjoittaneet kuitenkin 

muodot mä ja sä oikeille paikoilleen. Mä(ä) ja sä(ä) olivat myös Marjatta Palanderin 

tutkimuksessa itäsuomalaisten murrekäsityksistä kaikkein tunnetuin ominaispiirre pää-

kaupunkiseudun puheelle (Palander 2007: 43). 

 

Variantit mie ja sie oli mainittu kerran, mutta tuossakin vastauksessa oli myös muodot 

mä ja sä. Mää ja sää oli vastattu kahteen kertaan. Kokonaan tyhjiä vastauksia oli yh-

teensä neljä, joista kolme oli ammattioppilaitoslaisten miesten ja yksi lukiolaisen mie-

hen vastaus. Kahdessa vastauksessa tarjottiin yleiskielisiä muotoja minä ja sinä, jotka 

niin ikään ovat pääkaupunkiseudulla käytössä.  

 

Aineistoni perusteella näyttää siltä, että naiset tuntevat kysymäni pronominimuodot 

miehiä paremmin, sillä kaikki aineistoni naisvastaajat tunnistivat pääkaupunkiseudulle 

leimalliset muodot mä ja sä, kun taas tyhjät ja pääkaupunkiseudulle vieraampia muotoja 

sisältävät vastaukset olivat miesvastaajien. Informanttien määrä on tässä tapauksessa 

melko on pieni, mutta huomio on silti mielestäni perusteltu.  

 

 

5.4.3. Talossa 

 

Loppuheittoiset paikallissijat ovat tyypillisiä pääkaupunkiseudun puhekielelle. Muoto 

talossa kuuluisi siis pääkaupunkiseudulla tyypillisesti talos. Piirre on Paunosen (2006: 

37–38) jaottelussa alkuaan etelähämäläisten ja länsiuusmaalaisten piirteiden joukossa ja 

edelleen yleinen pääkaupunkiseudulla.  

 

Talossa-sanan kohdalla vastauksissa alkoi näkyä jo selvästi suurempaa variaatiota edel-

lisiin verrattuna, vaikka sekin tunnistettiin mielestäni kohtuullisen hyvin. Talos-muodon 

kirjoitti vastausviivalle 33 vastaajaa eli reilut 41 %. Kämpäs-muotoa tarjottiin kolme 

kertaa. Lisäksi kokonaisen yleiskielen inessiivin päätteen sisältävä talossa vastattiin 3 

kertaa. Myös hima oli vastauksissa suosittu: himas-vastauksia oli 8 ja himassa-

vastauksia 10 kertaa. Ilmeisesti monien vastaajien mielessä talo ja koti assosioituvat 

synonyymisiksi. 
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Yksi vastaajista ehdotti muotoa hausessa ja yksi muotoa in da house, joista jälkimmäi-

nen voisi ainakin jonkinlaisena rap-musiikista lainattuna leikillisenä ilmauksena ollakin 

mahdollinen. Oululaiselle murteelle ominainen inessiivi muotoa talosa sopisi myös 

pääkaupunkiseudulle neljän vastaajan mielestä. Yksi vastaajista arveli ominaisimman 

muodon kuuluvan huussis ja yksi majassa. Tyhjäksi vastaus oli jätetty 13 kertaa, joista 

yhdeksän oli ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden vastauksia.  

 

 

5.4.4. Hyppäisi  

 

Sananloppuisen i:n katoaminen tietyissä lekseemeissä ja tietyissä muotoryhmissä on 

Heikki Paunosen (2006:42) mukaan Helsingin puhekielen yleissuomalainen piirre. 

Hyppäs-tyyppiset loppuheittoiset (tai omassa tutkimuksessani oleva konditionaalinen 

hyppäis) muodot ovat Paunosen mukaan edelleen hyvin yleisiä Helsingin puhekielessä.  

 

Vastaajista 35 oli samaa mieltä kanssani siitä, että hyppäis olisi pääkaupunkiseudulle 

tyypillisin muoto. Loppuheitto oli myös näkyvillä seitsemässä hyppäs-vastauksessa, 

joissa konditionaalin i:n puuttuminen saattaa hyvinkin olla huolimattomuusvirhe.  

 

Muutamat vastaajista tarjosivat hyppäisi-sanan tilalle kokonaan toista sanaa: loikkaisi 

(NA1), loikkas (MA20), hoppa (MA13) ja pompata (NA9). Variaationtutkimuksen 

kannalta ilmiö on mielenkiintoinen, tästä lisää luvussa 5.4.8. Noista muistakin sanoista 

on nähtävissä, osaako vastaaja liittää muotoon pääkaupunkiseudun puhekielelle tyypilli-

sen loppuheiton vai ei. 

 

Pääkaupunkiseudun puhekieltä tutkittaessa on varmasti kyse myös slangin ohjaavasta 

vaikutuksesta eli siitä, että vastaajat ehkä herkästi ajattelevat pääkaupunkiseutulaisten 

korvaavan esimerkkisanan slangisanalla. Tämän kohdan oli jättänyt tyhjäksi 24 vastaa-

jaa, joista enemmistö oli jälleen kerran ammatillisesta oppilaitoksesta: tyhjistä 15 oli 

ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden vastauksia. 
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5.4.5. Siellä 

 

A:n loppuheitto paikallissijoissa on tyypillinen piirre pääkaupunkiseudun puhekielessä 

nykyäänkin. Siellä-sanalle tarjottiin pääkaupunkiseutulaista vastinetta siel yhteensä 46 

kertaa 80:stä, joten se tunnettiin mielestäni melko hyvin. Etenkin, jos laskee jälleen mu-

kaan muutkin pääkaupunkiseudulle mahdolliset variantit, joita vastauksissa oli kolme 

kertaa alkujaan länsimurteinen siäl ja kuusi kertaa yleiskielinen siellä.  

 

Tämänkin tehtävän kohdalla muutamat vastaajat vaihtoivat tilalle toisen sanan. Tarjok-

kaita olivat jossain, tuolla (kolme kertaa) ja täällä. Tulkitsisin tämän liittyvän tehtävän 

ymmärtämiseen väärin, mutta se on vain oma arvioni. Jälleen kerran tehtävä osoittautui 

vaikeimmaksi ammatillisen oppilaitoksen miehille: 16 tyhjäksi jätetystä vastauksesta 

kymmenen oli heidän ryhmänsä vastauksia. 

 

 

5.4.6. Lähdetään 

 

Hakemani vastaus olisi ollut d:n katoedustuksellinen lähetään. Tämä puhekielen muoto 

osoittautui hankalaksi tunnistettavaksi: vain 15 vastaajaa oli kirjoittanut vastausviivalle 

muodon lähetään ja yhdeksän vastaajaa lähetää. 18 vastaajaa oli jättänyt kohdan tyh-

jäksi. 

 

Mielenkiintoista vastauksissa oli edellisiin verrattuna se, että jostain syystä tämä muoto 

laukaisi vastaajissa selvästi enemmän variaatiota. Seuraavia muotoja ehdotettiin: gåa-

taan (NL6), mennääks (NA19), lähetääs (ML8, NL21, NL20, MA6), let’s go NA11, 

NA9, MA20), mennää (NL19, NA4, NA8, NA15), mennään (NL17, ML15, NL5, NA3, 

NA17, MA2, NA18, MA13), lähdetäänks (MA17), mennäänks (ML2), lähtää (MA18, 

MA8, ML4, NL22, NL13), lähdetää (NL25, NL15, NL10, NL11), lähtään (MA5, NA1, 

ML5, NA13), lähdetään (NA12) ja haneen (ML14). 

 

On mielenkiintoista, että niin monet vastaajat kirjoittivat viivalle kysyvän muodon. Toi-

saalta tämä kohta innosti vastaajat vaihtamaan verbin mennä-verbiksi erittäin usein, 

minkä takia minun ei ollut mahdollista tutkia d:n katoedustuksen tuttuutta. 
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5.4.7. Madon 

 

Viimeinen tehtävän sanoista oli ehkä hieman kompakysymys, sillä pääkaupunkiseudulle 

tyypillisin muoto sanasta madon olisi juuri tuo yleiskielinen madon, jossa siis d on säi-

lynyt heikossa asteessa. Valitsin sanan siksi, että t:n heikon asteen edustuksessa on pal-

jon vaihtelua alueittain (ks. esim. Hurtta 2007), ja siksi halusin nähdä, miten hyvin vas-

taajat tunnistavat pääkaupunkiseudulle tyypillisiä variantteja tai mitkä kaikki eri varian-

tit he kenties pääkaupunkiseudulle sijoittaisivat.  

 

Tunnistaminen osoittautui moniin edellisiin muotoihin verrattuna hankalaksi, sillä vain 

29 vastaajaa 80:stä kirjoitti tarkoittamani muodon vastausviivalle. 38 kertaa kohta oli 

jätetty tyhjäksi. Muissa vastauksissa näkyi lähes koko murteidemme kirjo ja pari mur-

teille vierastakin muotoa: mado (NL12), mato (MA2, MA13), maton 

(MA11, MA14, TA9, MA15), maon (NL13), toukan (NA8, NA16), maron (NL20), 

liekun (NL5) sekä wormin (NL14). Varmaankin monia murteistamme tuttuja variantteja 

olisi mahdollista kuulla pääkaupunkiseudulla sen kielellisen sulatusuunimaisuuden ta-

kia, mutta sitä en kuitenkaan tässä tehtävässä tarkoittanut. NL12 oli tarjonnut muihinkin 

sanoihin loppuheitollisia muotoja, mikä on pääkaupunkiseudun puheelle myös tyypillis-

tä, vaikkakaan ei yksikön genetiivissä. NL14 viitannee vastauksellaan englanninkieli-

seen sanaan worm. Tuon kaltainen ilmaisu ei ole minulle tuttu, joten ehkä vastaaja pääs-

ti tässä mielikuvituksensa valloilleen. Sitä ei löydy myöskään Stadin slangin suur-

sanakirjasta (Paunonen, Heikki & Paunonen, Marjatta 2000). Mielenkiintoisia ovat 

myös neljän ammatillisen oppilaitoksen opiskelijan maton-tyypin vastaukset, sillä sen-

kaltainen t:n vahvan asteen säilyminen ei ole tyypillistä Suomen nykymurteissa.  

 

Huomionarvoista vastauksissa on myös se, että madon-muodon tunnistaneista vastaajis-

ta vain yksi oli ammatillisen oppilaitoksen mies ja kuusi ammatillisen oppilaitoksen 

naista. D:n säilyminen t:n heikossa asteessa näyttäisi siis jakavan vastaajia koulutus- ja 

sukupuoliryhmittäin selvemmin kuin muut kysymäni muodot. Tulos on siinä mielessä 

mielenkiintoinen, että madon-tyyppi on myös yleiskielinen muoto, ja tutkimuksen mu-

kaan lukio-opiskelijat ovat yleiskielisempiä ammatillisen oppilaitoksen ikätovereihinsa 

verrattuna (ks. esim. Kananen 1994: 80, murteen suosimisesta esim. Vähälä 2005:  101–

102) Pyrin havainnollistamaan tätä seuraavassa alaluvussa yhdessä muiden kokoavien 

havaintojen kanssa.  
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ja huussis, vaikka ne eivät olekaan synonyymejä suomen kielessä. Kaikissa noissa to-

teutuu kuitenkin pääkaupunkiseudun puhekielelle tyypillinen loppuheitto. Lähetään-

muodon tunnistamisen vähyys sen sijaan yllätti minut. Vaikka mukaan laskee nekin 

tapaukset, joissa lähteä-verbiä on taivutettu esim. kysymyssanaksi lähetääks – mutta 

joissa siis kuitenkin d:n kato näkyy tarkoitetulla tavalla – on hakemiani oikeita vastauk-

sia vain 28. (Kuvio 1.) 

 

Lähetään-muodon vähäistä tunnistamista voi selittää sillä, että jostain syystä niin monet 

vastaajat korvasivat sanan mennä-verbillä, jolloin d:llistä tai d:töntä edustusta ei ole 

mahdollistakaan tuottaa. On mielestäni perusteltua olettaa, että myös sanan korvaami-

nen kokonaan toisella liittyy vaikeuteen hahmottaa, mitä muotoa tutkija tarkoittaa. Sen 

puolesta puhuu sekin, että korvaajana käytettiin toista yleiskielistä verbiä, ei slangisa-

naa. Madon-sanan kohdallakin samaa ilmiötä oli jonkin verran havaittavissa, kun sitä 

korvattiin sanoilla toukan, liekun ja wormin. Sille on kuitenkin selvästi hankalampaa 

keksiä synonyymisiä ilmauksia, sillä niin moni (38) vastaaja jätti vain kohdan tyhjäksi 

(vrt. lähetään 18 tyhjää). En usko olevan sattumaa, että juuri nuo kaksi d-äänteen sisäl-

tävää kohtaa olivat tehtävässä kaikkein vaikeimpia. Ehkä tästä voisi tehdä varovaisen 

johtopäätöksen, että oululaisnuorelle yleiskielen d on kuitenkin melko vieras äänne ja 

sen käsitteleminen siksi vaikeaa. Toisaalta tämä voi kertoa myös siitä, että pääkaupun-

kiseudun ei automaattisesti koeta olevan yleiskielinen, kun kerran d ei niin monien mie-

lestä sinne kuulu (ks. luku 3.2.2.).  

 

Kokosin yksilöllisempää tarkastelua varten vastaukset vielä taulukoksi, jotta tulosten 

vertailu olisi helpompaa. Taulukosta voi havaita, että lukiossa opiskelevat naiset tunnis-

tivat pääkaupunkiseudulle kuuluvia kielenpiirteitä selvästi eniten. Sukupuolien välillä 

oli selvä ero: Naisten niiden vastausten määrä, jotka olivat pääkaupunkiseudulle tyypil-

lisiä suhteessa naisvastaajien kaikkien vastausten määrään on 67,5 %, kun taas miesten 

yhteenlaskettu oikeiden vastausten määrä on 48,2 %. Vastaavasti lukio-opiskelijoiden 

onnistumisprosentti on yhteensä 68,1 % ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden 

tasan 50 %. (Taulukko 2.)  

 

Ammatillisen oppilaitoksen miesvastaajat tunnistivat puhekielen piirteitä vähiten. Hei-

dän vastauksissaan oli myös eniten tyhjiä. Selvimmin eroa tekee madon-muoto, jota ei 

ammatillisen oppilaitoksen miesopiskelijoista tunnistanut pääkaupunkiseutulaiseksi 
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kuin yksi. Jos kaikki oikeat vastaukset (378) laskee yhteen ja suhteuttaa ne kaikkiin 

mahdollisiin oikeisiin vastauksiin (640), saadaan vastaajien yhteenlasketuksi tunnista-

misprosentiksi 59 %.  Lukiolaisten naisten vastauksissa kaikki muodot tunnistettiin vä-

hintään noin puolissa tapauksista, mikä myös erottaa ryhmän muista vastaajaryhmistä. 

Niin ikään taulukosta erottaa selvästi persoonapronominien laajan tunnistamisen. (Tau-

lukko 2.) 

 

TAULUKKO 2. Pääkaupunkiseudun puhekielen piirteiden tunnistaminen vastaajaryh-

mittäin. 

Variantti           NL                    ML                    NA                    MA 

                         f      %               f      %                 f       %             f      % 

Kauhee 20    80             12    80                17     85       11   55 

Mä ja sä 25  100      13    87      20   100           14   70 

Talos  20    80          9    60      11     55         5   25 

Hyppäis 19    76    7    46,7        8     40         9   45 

Siel  15    60    9    60      14     70         8   40 

Kipee  22    88  10    66,7      12     60            11   55 

Lähetään 12    48    6    40         5    25         5   25 

Madon  14    56    5    33,3         9    45         1     5 

Yhteensä       147   73,5          70    59,2              96    60            64    40 

 

Aloin pohtia vastauksia laskiessani, kuinka paljon tuloksia mahtaa vääristää se, että niin 

monet vastaajat korvasivat koko sanan uudella, jossa tuota alun perin tarkoittamaani 

äännettä ei välttämättä edes ole. Tällä tarkoitan senkaltaisia tapauksia, joissa esimerkik-

si kipee-sanan sijasta viivalle oli kirjoitettu sairas tai lähetään tilalle mennään. Mieles-

täni ei ole tutkijana oikeudenmukaista ottaa niitä mukaan pienentämään tunnistamispro-

sentteja turhaan, sillä niistä ei voi nähdä, onko vastaaja tietoinen pääkaupunkiseudulle 

tyypillisestä puhekielen piirteestä vai ajatteleeko hän eroa olevan vain sanastotasolla. 

Tein siksi vertailun vuoksi myös taulukon, jonka kokonaisprosenteista olen eliminoinut 

niiden vastausten osuuden, joista ei voi nähdä vastaajan mielipidettä tarkoittamaani pu-

hekielen piirteeseen (Taulukko 3).  
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Variaatiosta ja erilaisten synonyymien käytöstä huolimatta näyttäisi siltä, että pääkau-

punkiseudun puhekieli on nuorille ainakin jossain määrin tuttua. Lähetään-muoto tun-

nistettiin kaikkein huonoiten, mikä johtunee siitä, että lähetään kuuluu myös oululaisten 

nuorten kieleen. Tällaisissa tutkimuksissa vastaajat varmaan herkästi olettavat pääkau-

punkiseudulla puhuttavan eri tavalla ja siksi tuo samanlainen variantti on hankala tun-

nistettava. 

 

TAULUKKO 3. Pääkaupunkiseudun puhekielen piirteiden tunnistaminen. Poistettu 

vastaukset, joissa testisana on vaihdettu tai korvattu toisella. 

Variantti           NL                    ML                    NA                    MA 

                         f      %               f      %                 f       %             f      % 

Kauhee 20    87             12    85,7             17     85       11   57,9 

Mä ja sä 25  100      13    87      20   100           14   70 

Talos  20    83          9    60      11     55         5   25 

Hyppäis 19    76    7    46,7        8     40         9   45 

Siel  15    60    9    60      14     74         8   40 

Kipee  22    91,7  10    66,7      12     70,6         11   57,9 

Lähetään 12    57    6    50         5    45         5   29 

Madon  14    60,9    5    33,3         9    50         1     5 

Yhteensä       147   77,4          70    61,2              96    66,2         64    41,6 

 

Taulukkoa 3 tulee siis lukea siten, että oikeiden vastausten määrä (frekvenssi f) pysyy 

tietenkin samana kuin taulukossa 2, mutta niiden prosentuaalinen osuus kaikista vasta-

uksista saattaa hieman nousta, kun kipeä–sairas tai lähetään–mennään-tyyppiset vasta-

ukset on poistettu. Tummensin niiden kohtien taustan harmaalla värillä, joiden prosent-

teihin tuli muutoksia. Muutoksista huomaa, että näin laskettuna kaikkien neljän vastaa-

jaryhmän prosentit nousevat taulukkoon 2 verrattuna jonkin verran, mutta eivät valtavan 

dramaattisesti. Kun laskee yhteen kaikki vastaukset, jotka kyselylomaketta tehdessäni 

ajattelin oikeiksi (378), ja kaikki mahdolliset oikeat vastaukset (605), saadaan lasketuksi 

tunnistamisprosentti 62,5 %. Hieman nousua siinäkin siis tapahtuu. 
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Laskipa vastaukset kummalla tavalla tahansa, on lopputulos mielestäni samansuuntai-

nen:  naisvastaajat pärjäävät miehiä paremmin, lukiolaiset ammatillisen oppilaitoksen 

opiskelijoita paremmin. Kokonaisuutta tarkastellen voitaneen todeta, että oululaisnuoret 

tuntevat pääkaupunkiseudulle tyypillisiä puhekielen variantteja melko hyvin, vaikkakin 

tässä on suuria eroja yksilöiden välillä. (Taulukot 2. ja 3.) 

 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat ovat 

puhekieleltään murteellisempia lukiolaisiin ikätovereihinsa verrattuna. Sukupuolta sel-

vemmin murteen käytön voimakkuuteen vaikuttaa koulutustausta. (ks. esim. Kananen 

1994: 80–81). Olisi mielenkiintoista selvittää, vaikuttaako vastaajan oma murteellisuus 

siihen, kuinka hyvin hän tunnistaa muita murteita, tässä tapauksessa pääkaupunkiseu-

dun puhekieltä. Otoksessani näyttäisi siltä, että naisvastaajat tuntevat pääkaupunkiseu-

dun kielelle tyypillisiä muotoja miehiä paremmin. Toisaalta tämänkaltaisessa kyselylo-

maketutkimuksessa ei näy vastaajien viitseliäisyys tai sen puute, joten en pohdiskele 

sitä tässä enempää. 

 

Sanastotasolla muutokset olivat useimmiten tapauksia, joissa vastaaja syystä tai toisesta 

korvasi käyttämäni sanan jollain toisella, mielestään sopivalla synonyymilla. Slangisa-

noja ja lainauksia muista kielistä keksittiin niin verbeistä kuin adjektiiveista ja substan-

tiiveistakin: gåataan, let’s go, haneen, hoppa (’hyppäisi’), järkky, in da house, himassa, 

mestassa, kämpäs, hausessa, huussis. Sen kaltaisissa tapauksissa, joissa esimerkiksi 

talossa on korvattu sanalla mestassa tai himassa saattaa toki olla kyse siitäkin, että nuo-

ren mielessä ne ovat synonyymeja (mesta ’paikka, sija, alue’; hima ’koti’ Paunonen, 

Heikki & Paunonen, Marjatta 2000 s.v. mesta; s.v. hima).  

 

Hauskoja vastauksista ovat mielestäni muutamat, joissa vastaaja on todella käyttänyt 

mielikuvitustaan ja keksinyt oman slangisanansa, kuten gåataan (’lähdetään’) ja wor-

min (’madon’). Selvästi slangi tunnettaan pääkaupunkiseudun ominaispiirteenä ja slan-

gisanoja innostutaan siksi keksimään myös itse. Molemmat noista sanoista olisivat siinä 

mielessä mahdollisia, että aiemmin ruotsi ja nykyään englanti antavat pääkaupunkiseu-

dulle, slangille ja nuorison puhekielelle laajemminkin paljon lainasanoja.  

 

Lieneekö kyseessä juuri pääkaupunkiseudun puhekielestä virittyvä mielikuvitus niissä-

kin tapauksissa, joissa sana on korvattu toisella yleiskielisellä sanalla? Kolme vastaajaa 
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(ML2, MA13 ja MA2) vastasivat, että siellä kuuluisi pääkaupunkiseudulla tuolla. Neljä 

vastaajaa (NA1, NA7, MA13 ja NL17) puolestaan oli sitä mieltä, että kipeä kuuluisi 

pääkaupunkiseudulla sairas. Samoin lähdetään vaihtui mennä-verbikantaiseksi ja hyp-

päisi muuttui muotoon loikkas. Näissä tapauksissa saattaa toki olla kyse siitäkin, että 

tehtävä on yksinkertaisesti ymmärretty väärin. Ainoastaan pronominit mä ja sä jäivät 

vaille synonymioita tai mielikuvitussanoja, jos sellaiseksi ei laske taajaan pääkaupunki-

seudullakin käytössä olevia muotoja meitsi ja teikä (MA15).  

 

Toisaalta kyse ei välttämättä ole vain mielikuvituksesta. Esimerkiksi kipeä ja sairas 

ovat erilaisia sekä tyylillisesti (sairas huomattavasti virallisempi) että distribuutionsa 

puolesta (polvi kipeä vrt. polvi sairas), joten voihan olla, että vastaajat ovat ajatelleet 

yleiskielisyyden kuuluvan pääkaupunkiseudulle. Mietin vastauksia selatessani, olisiko 

minun pitänyt pyrkiä kyselylomaketta suunnitellessani etsimään sellaisia sanoja, jotka 

eivät niin helposti laukaisisi vastaajissa sanan korvaamista jollain toisella. Ehkäpä kyse-

lylomake olisi voinut olla tässä hieman selvempi ja eksplisiittisesti ilmaista, että en etsi 

sanan korvaamista toisella. Siinä tapauksessa olisin tosin jäänyt ilman sanojen korvaa-

mista toisilla, mikä on tutkijalle mielenkiintoinen ilmiö sekin. 

 

NL5 vastasi, että madon kuuluisi pääkaupunkiseudulla liekun. Vastauksen perässä oli 

lisäksi hymynaama. En valitettavasti pysty päättelemään, tarkoittaako vastaaja hy-

mynaamallaan sitä, että keksi siihen oman sanan, vai viittaako se johonkin muuhun. 

Liekku on tarkoittanut suomen murteissa aiemmin keinua, kätkyettä tai kehtoa, mutta 

mitään matoon viittaavaa merkitystä en sille virallisista lähteistä löytänyt (Nykysuomen 

sanakirja 2 1978 s.v. liekku). Internetissä ylläpidetty Urbaani sanakirja tunnistaa sen 

tarkoittavan Oulun murteessa (onki)matoa, joten mitä ilmeisemmin ainakin joillekin 

oululaisille nuorille se on tuttu, vaikka lähde on epävirallinen. Sanan taustalla voisi olla 

muoto liero, jonka kantaan on yhdistetty johdin -kku. Pääkaupunkiseudun puhekieleen 

sana ei kuulu.  

 

Ehdottamani sanan korvaamisesta toisella voisi todeta myös, että pääsääntöisesti se ei 

ollut systemaattista jollain tietyllä vastaajalla, vaan yksittäistapauksia oli useilla eri vas-

taajilla. Oikeastaan vain vastaajat NA9 (kuudessa vastauksessa kahdeksasta: karsee, 

hausessa, pompata, jossain, sattuu, let’s go) sekä ML2 ja MA13 (molemmat neljässä 

vastauksessa kahdeksasta) korvasivat systemaattisesti ehdottamani sanan jollain omal-
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laan, kaikki muut ovat yksittäisiä tai korkeintaan kaksi kertaa esiintyneitä tapauksia. 

Datani paikkansapitävyyden kannalta tällä on iso merkitys: Tulosta vääristäisi suurem-

maksi melko herkästikin se, jos muutamat yksittäiset vastaajat olisivat kirjoittaneet 

vaikkapa kaikkiin kahdeksaan kohtaan sanastotason eroa kuvaavan vastauksen. Naiset 

korvasivat sanoja toisilla miehiä useammin: niistä 84 tapauksesta, joissa sana oli korvat-

tu toisella, naisten vastauksia oli 53. 

 

 

5.5. Slangisanojen tunnistustehtävä 

 

Halusin selvittää kyselylomakkeessani pintapuolisesti myös sitä, miten hyvin oululaiset 

nuoret tunnistavat eräitä slangisanoja. Valitsin lomakkeeseeni sanat dösä, stadi, stoge, 

stidi ja metskata. Tämän tehtävän tulokset auttavat minua edelleen selvittämään, onko 

pääkaupunkiseudun puhekielen tuntemuksella yhteyttä asenteisiin. Tässä yhteydessä 

täytyy mainita, että Helsingin tai Stadin slangille tuntuu olevan tyypillistä suuri va-

rioivuus – samalla slangisanalla on useita eri kirjoitusasuja ja samanlaisella slangi-

ilmauksella saattaa olla monta eri merkitystä (ks. myös Paunonen, Heikki & Paunonen, 

Marjatta 2000: 7). Otan tämän huomioon myös tulosten vertailussa.  

 

 
5.5.1. Dösä 

 

Otin tehtävän ensimmäiseksi sanaksi mielestäni melko laajasti tunnetun slangisanan 

dösä (’linja-auto, bussi’ Paunonen, Heikki & Paunonen, Marjatta 2000 s.v. dösä), jonka 

uskoin monien oululaistenkin tunnistavan. Aloitin siis hieman helpommalla sanalla ja 

siirryin sitten vaikeampiin, etteivät vastaajat nujertuisi heti alussa.  

 

Sana osoittautuikin aineistossani hyvin tunnetuksi, sillä 70 vastaajaa kahdeksastakym-

menestä tunsi dösän merkityksen (87,5 %). Muita sanalle tarjottuja merkityksiä olivat 

suihku? (MA5), raitiovaunu (ML6, TL3), kaupunki (ML14) ja auto (TL20). Iällä tai 

koulutussuunnalla ei ollut aineistossani sanan tunnistamisen kannalta merkitystä. Naiset 

tunsivat sanan aineistossani hieman paremmin kuin miehet: naisten yhteenlaskettu tun-

nistamisprosentti on noin 93 (42/45 vastaajaa), kun miesten vastaavasti 80 (28/35 vas-
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taajaa). Aineistoni on kuitenkin pienehkö, joten kovin vahvaa hypoteesia ei tämän pe-

rusteella voi tehdä. Lisäksi sukupuoliryhmät ovat epätasaiset. 

 

Tulkitsen vastauksen perässä olevan kysymysmerkin painottavan, että kyseessä on ar-

vaus. Muutamissa vastauspapereissa oli myös piirrelty hymiöitä vastausten viereen, 

joiden uskoisin liittyvän samaan asiaan. Monet vastaajat siis myös kommentoivat omia 

vastauksiaan kyselylomakkeessa. Kysymysmerkit toistuivat läpi koko slangintunnistus-

tehtävän. 

 

 

5.5.2. Stadi 

 

Toisena tunnistettavana slangisanana lomakkeessa oli stadi (’kaupunki’ Paunonen, 

Heikki & Paunonen, Marjatta 2000 s.v. stadi). Valitsin tämän sanan lomakkeeseeni sik-

si, että uskoin sen olevan monille oululaisille nuorille tuttu eri merkityksessä. Ajattelin 

sen tarkoittavan monien mielessä kaupungeista nimenomaan Helsinkiä, jota se isolla 

kirjoitettuna olisi tarkoittanutkin (Paunonen, Heikki & Paunonen, Marjatta 2000 s.v. 

Stadi). 

 

Ennakko-oletukseni osui osittain oikeaan, sillä Helsinki esiintyi vastauksissa yhteensä 

30 kertaa, kun taas merkitys kaupunki vain 25 kertaa. Vastausten variaatio oli muuten-

kin suurta: stadin ajateltiin usein merkitsevän keskustaa (14 kertaa), Helsingin keskus-

taa (kolme kertaa), pääkaupunkia (neljä kertaa) tai pääkaupunkiseutua (kaksi kertaa. 

Lisäksi yksittäisissä papereissa olivat vastaukset hesa, keskus ja Kape, joista kaksi vii-

meistä tarkoittavat keskustaa. Tämän aineiston pohjalta näyttäisi siltä, että oululaisnuo-

ret yhdistävät sanan stadi huomattavasti useammin pääkaupunkiseutuun tai johonkin 

sen osaan kuin kaupunkiin yleensä.  

 

Myös stadi-sanan naiset tunnistivat hieman paremmin kuin miehet. Vastauksista, joissa 

merkitys oli kaupunki, naisten vastauksia oli 17 ja miesten 8. Jälleen täytyy kuitenkin 

muistaa aineistoni sukupuolijakauman epätasaisuus: naisvastaajia oli yhteensä 45, kun 

miehiä vain 35. Lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden välillä ei merkittä-

viä eroja tämänkään sanan tunnistamisessa ollut.  
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5.5.3. Stoge 

 

Seuraavaksi halusin tehtävään hieman vaikeamman sanan. Siksi valitsin stogen (’juna’ 

Paunonen, Heikki & Paunonen, Marjatta 2000 s.v. stoge). Ajattelin sanan olevan jo sel-

västi kahta edellistä vaikeampi, mutta uskoin monien kuitenkin tunnistavan sen, koska 

sitä käytetään nykyään pääkaupunkiseudulla mielestäni aika paljon.  

 

Sana osoittautuikin huomattavasti vaikeammaksi, sillä viiva oli jätetty tyhjäksi selvästi 

useammin kuin aikaisempien sanojen kohdalla – 49 kertaa. Lomakkeen alussa luki, ett-

en hae oikeita tai vääriä vastauksia vaan spontaaneja mielipiteitä, mutta näköjään tun-

nistustehtävässä monet vastaajat eivät halunneet arvata. Ammatillisen oppilaitoksen 

miesvastaajista viisi vastasi stogen merkitsevän junaa, muista ryhmistä ei yksikään. 

Tämä yksittäisen sanan kohdalla siis ammatillisen oppilaitoksen miehet olivat kirkkaasti 

tietoisimpia pääkaupunkiseudun slangista. 

 

Oikean merkityksensä sijaan sanan arveltiin merkitsevän kauppaa (TL14, TL24), kaup-

pakeskusta (TA8, TA16) ja Stockmannia (TA13, TA17, TL3, TL5, TL20, TL23, ML6). 

Tämä on mielenkiintoista siksi, että slangisanakirjan mukaan Stocka, Stokka, Stoga, 

Stokis ja Stogis tarkoittavat Stockmannin tavarataloa (Paunonen, Heikki & Paunonen, 

Marjatta 2000 s.v. Stocka, s.v. Stoga, s,v, Stogis). Noiden vastaajien mielessä stoge kuu-

luu siis ilmeisesti samaan sanueeseen, ja hyvin lähellähän se äänteellisesti onkin. Tulos 

saattaa hyvinkin liittyä siihen, että myös Oulussa on Stockmannin tavaratalo, joka on 

ajanviettopaikkana monille nuorille tuttu. Se on kuitenkin vain omaa arveluani, eikä näy 

tutkimustuloksista suoraan. 

 

Kahdessa lomakkeessa stoge-sanalle annettiin merkitys metro (MA17, ML15), joka on 

hyvin lähellä alkuperäistä. Muita annettuja merkityksiä olivat keskusta (MA2, TA6, 

TA7), tupakka (MA10), pyykata (MA13), kaupunki (MA15), takahuone (TA1), lava 

(TL6, TL22), iso (TL13, TL17), pysäkki (TL18) ja vessanpönttö (TL25). Takahuone ja 

lava liittyvät uskoakseni myös äänteelliseen samankaltaisuuteen, sillä stage tarkoittaa 

esiintymislavaa ja backstage tilaa lavan takana, jossa esiintyjät vaihtavat vaatteet (Pau-

nonen, Heikki & Paunonen, Marjatta 2000 s.v. backstage, s.v. stage). Muiden yksittäis-

ten mielleyhtymien syntyä minun on hiukan hankalampaa arvella. Keskusta voisi olla 

tulosta stadi-sanan yhteydestä, vaikka sekin on jo aika pitkälle vietyä päättelyä. Slangin-
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tunnistustehtävän kohdallakin olisi kenties ollut hedelmällistä tiedustella vastaajilta jäl-

keenpäin, miksi he arvelivat sanan tarkoittavan sitä, mitä vastasivat. Kuten todettu jo 

aiemmin, tämä olisi kuitenkin paisuttanut tutkimustani liikaa. 

 

 

5.5.4. Stidi 

 

Valitsin lomakkeeseeni neljänneksi sanaksi sanan stidi (’tulitikku, tikku’ Paunonen, 

Heikki & Paunonen, Marjatta 2000 s.v. stidi), koska se herätti keskustelua äidinkielen 

ylioppilaskokeessa vuonna 2007 (ks. esim. Tiuraniemi 2010: 34 ja siinä mainitut läh-

teet). Tuolloin käytiin keskustelua siitä, onko slangisanojen käyttö äidinkielen ylioppi-

laskokeessa eriarvoistavaa, kun kaikki kokelaat eivät välttämättä tunne sanaa. Halusin 

itsekin tutkia, kuinka moni vastaajista aineistossani tietäisi sanan merkityksen. 

 

Myös stidi-sanan kohdalla ammatillisen oppilaitoksen miehet tunsivat sanan merkityk-

sen useimmin, mutta heistäkin vain kuusi vastaajaa. Lukiolaismiehistä sitä ei tuntenut 

kukaan, lukiolaisnaisista kolme ja ammatillisen oppilaitoksen naisvastaajista kolme. 

Tämän aineiston pohjalta keskustelu slangin käytön eriarvoistavasta vaikutuksesta näyt-

täisi ihan perustellulta – vain 12 vastaajaa 80:stä tiesi sanan todellisen merkityksen. 

Muita sanalle tarjottuja merkityksiä olivat sytkäri (ML1, ML10, ML11), pieni (ML4, 

NA8, NL18), pojankloppi (NL3), siisti (NL13, NL16, NL17, NL24), lintu (NL25), pie-

nesti (NA15), lapsi (NA17). Tämänkin sanan kohdalla arvaukset ovat usein samansuun-

taisia, vaikka merkitys ei ”oikein” olekaan.  

 

Osa vastanneista on tarjonnut tilalle toista slangisanaa sytkäri (’tupakansytytin’ Pauno-

nen, Heikki & Paunonen, Marjatta 2000 s.v. sytkäri), joka on siinä mielessä lähellä, että 

sekin on sytytysväline. Pieni, pienesti ja lapsi selittyvät mielestäni jälleen slangisanojen 

äänteellisellä samankaltaisuudella, sillä slangisana skidi tarkoittaa pientä ja lasta (Pau-

nonen, Heikki & Paunonen, Marjatta 2000 s.v. skidi). Ilmeisesti vastaajat ovat yhdistä-

neet nuo äänteellisesti lähekkäin olevat slangisanat toisiinsa. Sytkäri ja siisti -

merkitysten määrää äänteellisellä samankaltaisuudella ei voi silti selittää. Mikä mahtaa 

ohjata vastaajien ajattelua noin samansuuntaiseksi?  
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Kaikki siisti-vastaukset ovat lukion tytöiltä ja sytkärit lukion pojilta, joten yhteistyöstä-

kin saattaa olla kysymys, mutta sitä en voi tutkijana tietää. En saanut avustaneilta opet-

tajilta minkäänlaisia raportteja yhdessä vastaamisesta, mutta se ei toki tarkoita etteikö 

sellaista olisi voinut esiintyä. Muiden tunnistustehtävien vastausten kohdalla nuo lo-

makkeet kuitenkin eroavat ainakin osittain toisistaan, joten en usko tässä olevan kyse 

yhdessä vastaamisesta. En voi olla ajattelematta, että kyse on ainakin osittain myös jon-

kinlaisesta kollektiivisesta kielitajusta – siitä, että me suomalaiset hahmotamme kiel-

tämme samansuuntaisesti. Se on toki ihan luonnollista, mutta näkyy tässäkin tutkimuk-

sessa ainakin jollain tasolla. Ilmeisesti jokin piirre tietyssä slangisanassa tai slangi-

ilmauksessa laukaisee suomalaisnuorten kielitajussa samansuuntaisia reaktioita.  

 

 

5.5.5. Metskata 

 

Halusin lomakkeeseen mukaan myös sellaisen slangisanan, jonka uskoin subjektiivisen 

kokemukseni mukaan olevan oululaisille nuorille todella vaikea. Tehtävänä metskata-

sanalla (1. ’onkia’, 2. ’kalastaa’, 3. ’”kalastaa” seuralaista’, 4. ’etsiä’ 1990-, Paunonen, 

Heikki & Paunonen, Marjatta 2000 s.v. metskaa) oli siis lähinnä toimia ”kontrollisana-

na” lomakkeessa.  

 

Pääkaupunkiseudun (nuorten) puhekielelle ja Helsingin slangille on tyypillistä, että su-

pistumaverbien infinitiivit edustuvat alun perin etelähämäläisenä tyyppinä metskaa (ks. 

Paunonen 2006: 38). Myös Stadin slangin suursanakirjassa on supistumaverbien perus- 

ja hakumuotoina metskaa-tyyppi (Paunonen, Heikki & Paunonen, Marjatta 2000: 8). En 

usko tämän eron kuitenkaan vaikeuttaneen sanan tunnistamista, sillä metskata-

muodossa tuo sana ainakin ohjasi ajattelemaan verbejä, eikä metska-sanan (’onki’, Pau-

nonen, Heikki & Paunonen, Marjatta 2000 s.v. metska) partitiivimuotoa. Toisaalta nyt 

en voi tutkia sitä, kuinka moni vastaajista olisi ylipäätään tunnistanut metskaa-muodon 

edes verbiksi. 

 

Kokemukseni mukaan metskata-verbiä (tai metskaa) kuulee nykyään käytettävän pää-

kaupunkiseudulla jonkin verran, mutta nimenomaan merkityksessä etsiä (se on Pauno-

sen sanakirjassakin mainittu merkityksistä uusimmaksi, 1990-luvulta alkaen). Olen itse 

törmännyt siihen esimerkiksi ollessani vantaalaisessa varastossa töissä, kun työkaverini 
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sanoi minulle: ”Ota tosta rullakko, ni ei tarvi metskaa”. Se esiintyy myös suomalaisen 

hip-hop-laulun sanoituksissa: ”…ja ku maailma metskaa Osamaa / ni mä teen osaltani 

vaan sen minkä osaan...” (Fintelligens/Elastinen: Täältä käsin, albumilta Kokemusten 

summa 2002). Käytän sanaa myös itse, eikä ainakaan omilla ystävilläni ole ollut vaike-

uksia ymmärtää, mitä tarkoitan. 

 

Metskata-sanan kohdalla ennakko-oletukseni osui oikeaan: kukaan vastaajista ei tiennyt 

sanan todellista merkitystä. Sanan arveltiin tarkoittavan mesettää? (NL3, NL23, NA7), 

minkä tulkitsen tarkoittavan Messenger-chat-palvelun käyttämistä, reuhata? (NL5), 

jutustella (NL6), melskata (NL14), meikata tai meluta (NL17), tavata (NL18, NA15, 

MA11), sekoittaa (NL19), pitää meteliä (NL 22), tehdä jtkn? (NL24), syödä (NL25), 

jutella? (ML1), jutella (NA1, NA20), hengata? (ML3), metelöidä (NA8), matkia? 

(NA14), kattoa (NA17, MA7), katsoa (MA8), huijata (MA15). Vain kolme vastaajaa 

oli arvellut sanan olevan jotain muuta kuin verbi – jos siis ajatellaan, ettei kattoa tar-

koitta katto-sanan partitiivia, vaan verbiä katsoa: metro (MA2), kakalla (MA13), metsä 

(MA20). 

 

Sekä mesettää että tavata saivat molemmat kolme arvausta, samoin meteliin liittyvät 

meikata tai meluta, pitää meteliä ja metelöidä sekä katsoa ja kattoa. Mesettää ja meluta 

-tyyppisten arvausten voisi tulkita liittyvän analogisuuteen – ne varmaankin kuulostavat 

riittävän samanlaisilta vastaajien mielestä. Samankaltaisuus ei kuitenkaan selitä tavata 

ja katsoa -merkitysten toistumista. Mikä muutamien vastaajien ajattelua on ohjannut 

noin samaan suuntaan metskata-sanan kohdalla, jonka todellista merkitystä yksikään 

vastaajista ei ole tiennyt? Voisiko tässäkin näkyä edellä mainitsemani ajattelun ja jon-

kinlaisen kielitajun samankaltaisuus? Vai mahtavatko tavata-vastaukset olla yhteydessä 

englannin verbiin meet?  

 

Huomionarvoista on mielestäni myös se, että niin monet vastaajat kirjoittivat viivalle 

jonkin toisen slangisanan (hengata, mesettää). Osa vastaajista ei ilmeisestikään osannut 

ajatella sanan todellista merkitystä, vaan hakivat sille vain synonyymia omasta kieli-

intuitiostaan. 
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formaatiota siitä, mikä vastaajien ajattelua ohjaa niin samaan suuntaan. Valitettavasti 

resurssini eivät siihen pro gradu -tutkielman laajuuteen suhteutettuna riittäneet.    

 

Slangintunnistustehtävässä ei hienoiseksi yllätyksekseni ollut juurikaan merkitystä sillä, 

minkälaiset kontaktit vastaajalla oli pääkaupunkiseudulle. Yksi tai kaksi slangisanoista 

oli tunnistettu yhtä usein, olipa vastaaja raportoinut heikosta, olemattomasta tai melko 

vahvasta kontaktista pääkaupunkiseudulle. Kuusi vastaajista, jotka kertoivat melko vah-

vasta kontaktista pääkaupunkiseudulle, ei tuntenut yhdenkään slangisanan merkitystä 

(esim. NA2, NL3, ks. Liite 3). Tulkitsin tässä sukulaiskontaktit ja ystävät sellaisiksi, 

joilla saattaisi olla jotain merkitystä puhekielen tuttuuteen. Kontaktien olematon vaiku-

tus slangin tunnistamiseen saattaa selittyä melko loogisestikin: kenties informantit eivät 

kuule omilta pääkaupunkiseudulle muuttaneilta sukulaisiltaan tai ystäviltään alueen 

slangia, vaan siihen vaadittaisiin syvempi kontakti. Kenties informanttien kontaktien 

kotimurre on säilynyt vahvana ja antanut vain vähän periksi pääkaupunkiseudun slan-

gimuodoille. Toisaalta myös kyselylomakkeeni osoittautui tässä sellaiseksi, että vastaa-

jien välille syntyi melko vähän eroja: niin suuri osa tunsi yhden tai kaksi sanoista, mutta 

vain harvat kolmea tai enempää. Ehkäpä valitsin siinä mielessä hieman hankalat sanat, 

etteivät ne päässeet synnyttämään suuria eroja slangin tunnistamisessa vastaajien välillä. 

Toisaalta tunnistamistehtävän onnistumisen arvioiminen etukäteen oli hyvin vaikeaa ja 

omille valinnoille oli selvät perusteet, kuten edellä olen osoittanut. 

 

 

5.6. Puhekielen piirteiden ja slangisanojen tunnistamisen yhteys asenteisiin 

 

Edellä esittelemieni tutkimustulosten pohjalta on mielenkiintoista tarkastella myös, on-

ko pääkaupunkiseudun puhekielen tai slangin tunnistamisella yhteys vastaajan asentee-

seen, ja jos on, onko asenne positiivinen vai negatiivinen. Murrekäsityksiin liittyvässä 

tutkimuksessa on aiemmin huomattu, että pääkaupunkiseudun ulkopuoliset suomalais-

nuoret tuntevat tuon alueen kieltä hieman paremmin kuin pääkaupunkiseutulaiset nuoret 

aluemurteita – tämä kielinee pääkaupunkiseudun puhekielen käytön laaja-alaisuudesta 

internetissä ja median kautta (esim. Palander 2007: 47–48). Tuokaan tutkimus ei selvit-

tänyt suoranaisesti asenteita, vaan liittyi kielen tuttuuteen. 
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Jaoin informantit sen mukaan, tuntevatko he pääkaupunkiseudun puhekieltä ja suhtau-

tuvatko he siihen positiivisesti, neutraalisti vai negatiivisesti. Laskin informantin tunte-

van pääkaupunkiseudun puhekielen hyvin, jos vastaajalla oli ”oikein” vähintään puolet 

kysymyksen 9 vastauksista ja ainakin pari ensimmäistä kysymyksen 10 vastauksista. 

Havainnollistan asiaa lisää taulukossa 4. 

 

 
 

Tutkimusaineistoni pohjalta on sanottava, että tulos jossain määrin yllätti minut. Olin 

ajatellut etukäteen, että huono tuntemus jostain asiasta tai ilmiöstä saisi aikaan ennakko-

luuloja ja sitä kautta negatiivisia käsityksiä, mutta tässä tapauksessa negatiiviset ja posi-

tiiviset käsitykset eivät näytä liittyvän pääkaupunkiseudun puhekielen tuttuuteen. Mo-

lemmissa ryhmissä negatiivisia asennoitumisia oli 55–60 prosentilla koko oman ryh-

mänsä vastausmäärästä, prosenttiluku viittaa siis osuuteen sen ryhmän vastaajista, ei 

osuuteen kaikista 80:stä informantistani (Taulukko 4). Laskin negatiivisiksi asenteiksi 

jälleen vain ne, jotka mielestäni olivat selvästi vähintään lievästi negatiivisia, jotta tu-

losteni esittely pysyisi johdonmukaisena. Ainakaan tämän aineiston perusteella ei näytä 

siis siltä, että pääkaupunkiseudun puhekielen tuttuus tai vieraus vaikuttaisi asenteeseen 

positiivisesti tai negatiivisesti, vaan syytä on etsittävä muualta. Mielikuvat leuhkuudesta 

ja ylimielisyydestä sekä ärsyyntymisen tunne ovat vastaajien kuvailuissa siitä huolimat-

ta, tuntevatko he pääkaupunkiseudulla käytettyjä kielimuotoja ja slangisanoja vai eivät.  

 

Myöskään vastaajaryhmittäin eroja ei juurikaan ole. Naisvastaajat tunnistivat pääkau-

punkiseudulle tyypillisiä variantteja miehiä paremmin, mutta asenneryhmittäin tarkas-

teltuna eroja ei oikeastaan ole. Tosin molemmat vastaajat, jotka tunsivat pääkaupunki-

seudun puhekielen huonosti, mutta arvioivat sitä silti positiivisesti, olivat ammatillisen 

oppilaitoksen naisvastaajia.  

TAULUKKO 4. Pääkaupunkiseudun puhekielen tuttuuden yhteys asenteisiin

f % f %
Asenne pos. 6 11 2 8
Asenne neg. 30 55 15 60
Asenne neutr. 19 35 8 32
Yhteensä 55 100 25 100

Pk-seudun puhekielen 
huonosti tuntevat

Pk-seudun puhekielen 
hyvin tuntevat
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5.7. Pääkaupunkiseutu ja pääkaupunkiseudun puhekieli vastaajien mielikuvissa 

 

Kyselylomakkeeni kaksi viimeistä kysymystä liittyivät suoremmin vastaajien omiin 

asenteisiin ja mielikuviin. Toiseksi viimeisessä kysymyksessä tiedustelin vastaajilta, 

minkälaisia tunteita pääkaupunkiseudun puhekieli herättää (Liite 1, kysymys 11). Suora 

kysymys tunteiden herättämisestä ei ollut paras mahdollinen, sillä se pitää sisällään ole-

tuksen, että pääkaupunkiseudun puhekieli herättää jonkinlaisia tunteita vastaajassa. Py-

rin ottamaan tämän huomioon tutkimuksessani, enkä nosta tuon kysymyksen vastauksia 

tarpeettoman merkittävään rooliin kokonaisanalyysissani. On kuitenkin huomioitava 

myös, että jo tämänkaltaisen tutkimuksen teettäminen opiskelijoille ohjaa heidän ajatte-

luaan ja sitä kautta vastausmotivaatiotaan. Ihan puhtaaseen objektiivisuuteen tällaisissa 

tutkimuksissa lienee siis käytännössä mahdotonta päästä. 

 

Kyselylomakkeeni kysymykset 8, 11 ja 12 antavat suorimmin tietoa siitä, miten vastaa-

jat suhtautuvat pääkaupunkiseutuun, alueen ihmisiin ja siellä puhuttuun suomeen (ks. 

liite 1). Noiden kysymysten vastausten perusteella jaoin informantit kolmeen eri ryh-

mään: positiivisesti suhtautuvat, negatiivisesti suhtautuvat sekä neutraalisti tai ristiriitai-

sesti suhtautuvat. Merkitsin informanttitaulukkoon (liite 3) nämä symbolein – (negatii-

vinen), + (positiivinen) ja +/– (neutraali tai ristiriitainen suhtautuminen). Esittelin jo 

aiemmin luvussa 5.3. kysymyksen 8 vastauksia ja niissä näkyviä asenteellisuuksia.  

 

Käsittelen seuraavaksi kyselylomakkeen kysymystä 11 yhdistettynä tuohon aiempaan. 

Tämä siksi, että suora kysymys tunteisiin liittyen on monien vastaajien lomakkeissa 

selvästi yhteydessä pääkaupunkiseudun kuvailuun kysymyksessä 8. Ne menevät jonkin 

verran päällekkäin, mutta toisaalta oli mielestäni järkevää pyytää vastaajia ensin kuvai-

lemaan pääkaupunkiseutua omin sanoin vapaamuotoisesti, sitten testata, kuinka hyvin 

he tunnistivat puhekielen piirteitä ja tämän jälkeen kysyä suoraan pääkaupunkiseudun 

puhekielen herättämistä tunteista. Vaikka suora kysymys 11 ei ehkä ollut paras mahdol-

linen, oli sille mielestäni perusteltu paikka. Vastaajat olivat juuri aiemmissa kysymyk-

sissä arvioineet pääkaupunkiseudulle tyypillisiä puhekielen piirteitä, joten mielestäni oli 

loogista kysyä tämän jälkeen, minkälaisia tunteita se herätti. 

 

Informanttitaulukossa vastaajien perässä olevat symbolit liittyvät siis näiden kysymys-

ten vastausten yhteistulkintaan, sillä parissa tapauksessa melko neutraalisti pääkaupun-
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kiseutua kuvaillut vastaaja kertoi kysymyksessä 11 alueen kielen herättävän hänessä 

silti negatiivisia tunteita. Siksi siis tässä luvussa esitetyt negatiivisten, neutraalien ja 

positiivisten kuvausten määrät saattavat yksittäisten vastaajien kohdalla erota aiemmas-

ta. Mielestäni tunnekysymys (vaikkakin suora ja siinä mielessä ei ehkä paras mahdolli-

nen) kannattaa ottaa huomioon tarkastelussani, sillä sen sisältämä taustaoletus ei mieles-

täni ole erityisen suureksi vaaraksi tutkimukseni objektiivisuudelle. Tein yhteenvedon 

vastaajista ryhmittäin taulukkoon 5.  

 

 
 

Näin tarkasteltuna näyttäisi siis siltä, että (vähintään lievästi) negatiivisesti pääkaupun-

kiseudun puhekieleen suhtautuvia on eniten lukiolaisten naisten keskuudessa. Lukiolai-

set miehet puolestaan suhtautuvat tämän aineiston perusteella kaikkein neutraaleimmin 

pääkaupunkiseudun puhekieleen ja alueeseen muutenkin. (Taulukko 5.)  

 

Havainnollistan keräämääni dataa vielä muutamilla esimerkeillä. Laskin taulukkoon 

negatiivisiksi suhtautumisiksi seuraavankaltaiset tapaukset pääkaupunkiseudun puhekie-

len vastaajissa herättämistä tunteista (kyselylomakkeen kysymys 11.):  

 

(134)  Se kuulostaa aika ällöttävältä kun siihen ei ole tottunut. Vähän mahtaile-

valta, mutta kai se kuuluukin pääkaupunkiseudun imagoon. (NL23) 

(135)  Raivoa. Aina on sellainen olo niin kuin sillä tavalla puhuvat pitäisivät it-

seään ylivertaisina. (NL1) 

(136)  Vähän ärsyttävän kuulosta. Mutta kyllä mekin varmaan kuulostetaan ete-

lämmässsä asuvien mielestä joltakin maalaisjunteilta. (NL2)  

(137)  Se on ärsyttävän kuulosta, kun siinä painotetaan itteä. (NL6) 

(138)  Ärsyyntyneitä. : ) (NL9) 

TAULUKKO 5. Suhtautuminen pääkaupunkiseudun puhekieleen vastaajaryhmittäin

NL % NA % ML % MA %
Positiivinen 2 8 5 25 0 0 1 5
Negatiivinen 17 68 12 60 5 33 11 55
Neutraali tai 
ristiriitainen

6 24 3 15 10 67 8 40

Yhteensä 25 100 20 100 15 100 20 100
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(139)  Puhujasta saa helposti ylimielisen vaikutelman. Kieli myös kuulistaa 

teennäiseltä ja se voi vaikuttaa mielikuvaan puhujasta negatiivisesti. Pu-

hekieli ärsyttää joskus. (NL10) 

(140)  Ärsytystä, kun ei voida puhua selvää suomea vaan pitää keksiä omia sa-

noja joita ei muut ymmärrä (kuten edellisessä tehtävässä). (ML5) 

(141)  Tuntuu vain että on tekemisissä idioottien kanssa. (MA1) 

(142)  Vihaa. (MA4)  

(143)  Koska olen oululainen niin se kuulostaa vittumaiselta epäselvältä lässy-

tykseltä ja 90 % lauseesta jää ymmärtämättä. (MA7) 

(144)  Raivoa, inhoa. (MA10) 

(145) Rage. (MA16) 

(146)  Se kuulostaa tosi ärsyttävältä. (NA5) 

(147)  Vitutusta. (NA11) 

 

Esimerkin (135) vastaaja NL1 oli myös lopettanut slangintunnistustehtävään vastaami-

sen kesken ja kirjoittanut kohdan päälle isoin kirjaimin ”mua oksettaa”. On mielenkiin-

toista huomata, että muutamat vastaajat olettavat myös pääkaupunkiseutulaisten koke-

van Oulun alueella puhutun murteen ärsyttävänä (esimerkiksi vastaaja NL2). Ehkä tässä 

on taustalla jokin yleistävä oletus siitä, että ihmiset kokisivat lähtökohtaisesti vieraat 

murteet tai puhekielen muodot ärsyttävinä. Vastaaja ML5 ilmaisee suoraan ärsyyntymi-

sensä slangiin, joka oli konkretisoitunut edellisessä slangintunnistustehtävässä. On sel-

vää, että (ainakin jokseenkin) anonyymisti kyselyyn vastaavat ihmiset käyttävät eri 

määrin räikeitä ilmaisuja vastauksissaan, mutta silti voimakkaiden tunteiden, kuten rai-

vo tai viha mainitseminen on huomionarvoista. Mitä ilmeisimmin muutamilla vastaajis-

ta on todella voimakkaita antipatioita pääkaupunkiseudun puhekieltä kohtaan. MA16 oli 

kirjoittanut englannissa raivoa tarkoittavan sanan rage isoin kirjaimin vastauskohdan 

päälle.  

 

Positiivisia tunteita kuvattiin huomattavasti lievemmin ilmauksin. Niitä oli aineistossani 

vain kahdeksan kappaletta, joista viisi oli ammatillisen oppilaitoksen naisvastaajien. 

 

(148)  Ihan hyviä, se on hauskan kuuloista. (MA17) 

(149)  Tulee sellanen porukka-olo. : ) (NA2) 

(150)  Ois vinde oppia. : ) (NA7) 
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(151)  Mukavia, tosin välillä lähinnä naurattaa. (NA8) 

(152)  Ihan ihmeellisiä, mutta silti ihania! (NA15) 

(153)  Ihailevia. Haluis iteki osata. (NA16) 

(154)  Alkaa naurattaa. Tuntuu, että sanoja lainataan muista kielistä. En ym-

märrä, miten joku voi puhua noin. : ) (NL17) 

(155)  Se on mukavan kuuloinen. (NL22) 

 

Esimerkin (152) vastaaja intoutuu kuvaamaan tunteitaan jopa ihaniksi, mutta muuten 

ilmaukset ovat melko lieviä verrattuina negatiivisiin ilmauksiin. Esimerkin (154) vasta-

us ei ehkä ensi vilkaisulla vaikuta yksinomaan positiiviselta, mutta vastaaja NL17 toisti 

hauskuutta ja naurattavuutta nimenomaan positiivisena asiana kautta koko vastauslo-

makkeensa, joten tulkitsin tämän vastauksen lievästi positiiviseksi. Esimerkin (150) 

vastaaja käytti vastauksessaan slangisanaa vinde, joka tarkoittaa mm. veikeää (Pauno-

nen, Heikki & Paunonen, Marjatta 2000 s.v. vinde). Lisäksi hän oli piirtänyt hymynaa-

man vastauksensa perään. 

 

Kokoavasti voitaneen todeta, että ne vastaajat, jotka kuvailivat pääkaupunkiseutua kyse-

lylomakkeen alkupuolella negatiivisesti, ilmaisivat myös siellä puhuttavan kielen herät-

tävän heissä negatiivisia tunteita. Mielestäni tämä edelleen vahvistaa jo aiemmissa tut-

kimuksissa muodostettua käsitystä siitä, etteivät vastaajat useinkaan erota aluetta tai sen 

ihmisiä alueella puhutusta kielestä, vaan ne liittyvät kiinteästi toisiinsa vastaajien mieli-

kuvissa (Palander 2007: 40, 46; Vaattovaara 2009: 152). Toisaalta kysyin tunteiden he-

räämisestä kyselylomakkeessani heti slangintunnistustehtävän jälkeen, mikä on saatta-

nut provosoida muutamia vastaajia, joita slangi ärsyttää, käyttämään erityisen vahvoja 

ilmauksia (esimerkki (135)).  

 

 

5.8. Pääkaupunkiseutulaisten ja oululaisten erot vastaajien mielikuvissa 

 

Kysyin vielä kyselylomakkeeni lopuksi, minkälaisia erityispiirteitä vastaajat kokevat 

oululaisissa olevan pääkaupunkiseutuun verrattuna kielen tasolla, mutta myös ihmisissä 

(Liite 1, kysymys 12). Halusin tällä kysymyksellä selvittää vielä lisää vastaajien asentei-

ta ja mielikuvia pääkaupunkiseudun ja Oulun välillä. Tässä kysymyksessä vastaajat 

pääsivät siis vertailemaan Oulua ja pääkaupunkiseutua suoraan toisiinsa. 
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Keräsin jälleen tulokset taulukkoon havainnollistaakseni tuloksiani paremmin. Melko 

monessa vastauksessa erityispiirteeksi Oulun murteessa oli vastattu svaa-vokaalin aihe-

uttama sanojen pidentyminen, geminaatio (vaikka vastaajat eivät kielitieteellisiä termejä 

käyttäneetkään) sekä persoonapronominit mää, sää ja nää. Kahdeksassa vastauksista oli 

myös mainittu Oulun murteen venyvän suussa. Tämä saattaisi liittyä myös geminaa-

tioilmiöön, sillä eräs vastaajista käytti esimerkkinä varianttia levvee. En kuitenkaan osaa 

aukottomasti sanoa, mitä muut vastaajat sillä mahtoivat tarkoittaa, joten laskin nuo ta-

paukset kuuluvan johonkin oman alueen murteen herättämään mielikuvaan. (Taulukko 

6.) 

 

Mielestäni taulukko osoittaa hyvin sen, miten moninaisia piirteitä vastaajien mielikuvis-

sa Oulun murteessa on verrattuna pääkaupunkiseudun puhekieleen. Monet vastaajista 

nostivat yksinkertaisesti esille sen, että Oulussa puhutaan murretta. Yhdeksän vastaajan 

mielestä Oulun murre on ymmärrettävämpää ja selvempää. Osalle vastaajista taas Oulun 

murre on lähempänä kirjakieltä, sillä pääkaupunkiseudulla on niin paljon slangia. Vii-

dessä vastauksessa oli myös mainittu Oulun murteen junttimaisuus, mutta oikeastaan 

kaikissa vastauksissa sitä pidettiin vähintään neutraalina, ellei jopa hyvänä asiana, kuten 

NA8:  

 

(156)  Tietty junttimaisuus on jees.  

 

Yksittäiset vastaajat kuvailivat eron olevan myös siinä, että Oulussa puhuttu kieli on 

sympaattisempaa, laiskempaa tai että  

 

(157)  Oulussa puhutaan vähemmän, sillä ei yritetä väkisin olla  

keskieurooppalaisia. (ML5) 

 

Ehkäpä noin viivalle kirjoittanut vastaaja ML5 ajattelee, että usein suomalaisuuteen 

liitetty stereotypia vähäpuheisuudesta on kansallemme luontainen piirre, joten ei kanna-

ta esittää muuta. (Taulukko 6.)  

 

Muutamissa vastauksista oli myös kommentoitu asiaa toisin päin, eli mainittu eroja 

pääkaupunkiseudulla puhutussa kielessä Oulun murteeseen verrattuna. Jälleen vastauk-

sissa mainittiin mm. ylimielisyys, yleiskielisyys ja homous. Vastausten määrä ei myös-
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kään korreloi suoraan informanttien määrään, sillä muutamilla vastaajista oli samassa 

vastauksessa mainittu useampi eri piirre. (Taulukko 6.) Tässä tehtävässä homouden 

pääkaupunkiseutuun liittänyt vastaaja oli eri informantti kuin aiemmin, mutta tälläkin 

kerralla ammatillisen oppilaitoksen miesvastaaja (MA7).  

  

 
 

Seuraavaksi vastaajat saivat arvioida eroja alueiden ihmisten välillä. Verrattuna alueilla 

puhuttujen kielimuotojen arviointiin tämän tehtävän vastauksissa oli huomattavasti 

enemmän hajontaa. Oululaiset ihmiset saivat kuitenkin huomattavan paljon enemmän 

positiivisia (yhteensä 20 vastausta) arvioita kuin pääkaupunkiseutulaiset. Oulun alueella 

TAULUKKO 6. Oulun murteen erityispiirteet verrattuna pk-seutuun

Oulun alueen murre f
kielen piirteet
sanat pidentyvät (vokaalit) 13
persoonaprominit 7
geminaatio 5

Muu kuvailu
murre 11
ymmärrettävyys, selkeys 9
venyy suussa 8
rentous 5
junttimaisuus 5
erilaisuus, omalaatuisuus 4
kuulostaa paremmalta 3
kirjakielisyys 3
hitaus 2
viisaus 2
sympaattisuus 1
puhutaan vähemmän 1
laiskuus 1
hauskuus 1
luontevuus 1
mukavuus 1

Pääkaupunkiseudun kieli f
ilkeys 1
vivahteikkuus 1
ylimielisyys 1
yleiskielisyys 1
homous 1
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ihmiset ovat vastaajien mukaan muun muassa mukavampia, ystävällisempiä ja kohteli-

aampia:  

 

(158)  Mukavempia ja ystävällisempiä. (NA3) 

(159)  Ollaan vähän ystävällisempiä ja seurallisempia. (NA8) 

(160)  Paljon mukavampia. (MA14) 

(161)  Ihmiset ystävällisempiä, mukavampia, tavismaisempia. (NL20) 

(162)  Rentoja, ystävällisempiä. (ML10) 

 

Pääkaupunkiseutulaisiin yhdistetyt positiiviset piirteet (yhteensä kuudessa vastauksessa) 

liittyivät muun muassa suvaitsevaisuuteen ja kohteliaisuuteen:  

 

(163)  Ihmiset on Oulussa ehkä vähemmän suvaitsevaisia kuin pk-seudulla, 

mutta ei yhtä töykeitä. (NA4) 

(164)  Oululaiset ovat hieman junttimaisempia, eivät niin kohteliaita. (NL11) 

(165)  Voi olla, että Helsingissä ollaan suvaitsevaisempia ja kohteliaampia.  

(NL9) 

 

Vastaukset menivät jonkin verran keskenään myös ristiin, esimerkiksi vastaaja NL11 oli 

sitä mieltä, että kohteliaisuus erottaa pääkaupunkiseutulaiset edukseen oululaisista, kun 

taas vastaajat NA17, MA1 ja MA12 kokivat asian juuri päinvastoin. Tämä on siinä mie-

lessä ihan luonnollistakin, että nuorilla on erilaisia kokemuksia tai mielikuvia alueen 

ihmisistä. Toisaalta esimerkin (165) kaltaisia vastauksia oli melko paljon – vastaaja ei 

välttämättä arvioi eroja niinkään kokemuksensa kuin mielikuvansa perusteella. Tämä oli 

toki ihan sallittua ja toivottavaakin. 

 

Oululaisnuoret liittivät oman alueensa ihmisiin myös paljon neutraaleja, ehkäpä perin-

teisessä suomalaisessa arvomaailmassa korkealle arvostettuja piirteitä, jotka heidät erot-

tavat pääkaupunkiseutulaisista:  

 

(166)  Me ollaan jalat maassa -tyyppisiä. Tiedetään omat rajat eikä kokeilla  

kaikkea siistiä. (NL17) 

(167)  Ihmiset ovat maanläheisempiä Oulussa. (NL24) 
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(168)  Oulussa ihmiset ovat ”suomalaisempia” kuin pääkaupunkiseutulaiset.  

(MA5) 

 (169)  Enemmän perussuomalaista ”metsäkansaa”. (ML2) 

 (170)  Ihmiset ovat vaatimattomampia. (ML15) 

 

Esimerkkien lisäksi oululaisia kuvattiin muun muassa aidommiksi, auttavaisemmiksi ja 

helpommin lähestyttäviksi. Pääkaupunkiseutulaisiin ihmisiin vastaajat puolestaan liitti-

vät usein adjektiiveja kuten kylmempiä, töykeitä, ylpeämpiä, naiiveja, leuhkoja ja yli-

mielisiä. Tämän vastauksen kohdalla näyttäisi selvältä, että jo aiemmista tutkimuksista 

näkyvät stereotypiat tunnetaan myös omien informanttieni joukossa (ks. luku 3.2.2.). 

Jälleen kerran negatiiviset kuvaukset pääkaupunkiseutulaisista laukaisivat vastaajissa 

myös kärkevämpää kielenkäyttöä: 

 

(171)  No niillä on kusi hatussa. (NA1)  

(172)  Ei niin kusipäitä ko etelässä. (NA6) 

(173)  Oulussa on normaaleita, Helsingissä trendihinttareita. (MA7) 

 

80:stä informantistani yhteensä 11 totesi, ettei heidän mielestään eroja ihmisten välillä 

oikeastaan ole, vaan olemme suurin piirtein samanlaista suomalaista porukkaa kummal-

lakin seudulla. Muutamat vastaajat osaavat siis tehdä eron alueella puhutun kielen ja sitä 

käyttävien ihmisten välille – ainakin, jos sitä kysytään näin suoraan. Esimerkiksi vastaa-

ja NA14 ilmaisee suoraan, että pääkaupunkiseudun puhekieli on hänestä ärsyttävän kuu-

loista, mutta ei ajattele ihmisten välillä olevan sen kummemmin eroja. Samoin MA4 

vastasi pääkaupunkiseudun puhekielen herättävän hänessä vihaa, mutta toteaa, ettei ih-

misten välillä ole suuria eroja. NL14 puolestaan sanoo ihmisten olevan ”ihan yhtä epä-

ystävällisiä ja eristäytyneitä” puhuttiinpa kummasta alueesta tahansa. Vastaaja NL25 

jätti myös terveiset minulle kyselyn teettäjänä: 

 

(174)  Samanlaisia ihmisiä kaikkialla (kuuntele Dannyn Kuusamo kuitenkin).  

(NL25) 
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6. PÄÄTÄNTÖ 

	  

 

Tarkoitukseni oli alun perin selvittää pro gradu -tutkielmassani sitä, miten oululaisnuo-

ret suhtautuvat pääkaupunkiseudun puhekieleen, siis heidän kieliasenteitaan. Huomasin 

kuitenkin jo hyvin varhaisessa vaiheessa valmiita kyselylomakkeita selaillessani, että 

tulin samalla selvittääkseni muutakin. Siksi päätin esitellä varsinaisten kieliasenteiden 

lisäksi myös sitä, minkälaisena alueena pääkaupunkiseutu oululaisnuorten parissa koe-

taan ja mitä sen ihmisistä ajatellaan. Samoin selvitin myös, kuinka hyvin pääkaupunki-

seudulla puhuttuja kielimuotoja ja slangia Oulun korkeudella nuorten keskuudessa tun-

netaan. 

 

Kaikkein tutuimpia tutkimistani pääkaupunkiseudun puhekielen tyypillisistä piirteistä 

vastaajilleni olivat persoonapronominivariantit mä ja sä sekä eA-yhtymän monoftongiu-

tuminen sanoissa kauhee ja kipee. Vähiten vastaajat tunnistivat muotoa lähetään, joka 

on tyypillinen myös heidän kotimurteelleen. Lähimpänä omaa murretta oleva piirre tun-

netaan siis huonoiten, koska pääkaupunkiseudun puhekielen ajatellaan olevan niin eri-

laista. Slangintunnistustehtävään valitsemani sanat osoittautuivat dösää lukuun ottamat-

ta kaikki vaikeiksi tunnistaa, mutta dösä oli lähes 90 %:lle vastaajista tuttu. Slangisa-

noista stadi oli myös vastaajille melko vieras, vaikka itse ajattelin sen olevan nykyään 

aika laajalti tunnettu.   

 

Tutkimukseni osoittaa, että oululaisten nuorten keskuudessa elää jo aiemmista tutki-

muksista tuttuja pääkaupunkiin liitettyjä stereotypioita ja diskursseja, kuten ennen tut-

kimuksen aloittamista osasin olettaakin. Kiireinen, saasteinen ja ahdas ruuhka-Suomi 

etelässä, ja toisaalta leppoisampi ja mukavampien ihmisten asuttama rauhallinen Oulu 

pohjoisessa. Näyttäisi siis siltä, että etelä–pohjoinen-dikotomia näkyy tutkimuksessani 

jonkin verran. 

 

Tämänkaltaisessa kieli-identiteetti- ja kieliasennetutkimuksessa näkyy väistämättä myös 

asenne vastaajan omaa aluetta kohtaan tai toisin sanoen aluetietoisuus ja -imago. Monet 

vastaajistani ilmaisivat vastauksissaan olevansa tyytyväisiä Ouluun ja täällä puhuttuun 

murteeseen, eli he vastasivat kysymyksiini selvästi jonkinlaisesta vastakkainasettelun 

lähtökohdasta (mihin toki vertaile-tyyppiset kysymykset ohjaavatkin). Mikko Lehtosen 
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(1997: 25–28) mukaan alueen imago on keskeinen osa alueen asukkaiden aluetietoisuut-

ta sekä itsearvostusta ja toisaalta kollektiivinen identiteetti aktivoituu juuri tilanteissa, 

jotka ohjaavat henkilön arvioimaan oman ryhmänsä ”hyvyyttä” suhteessa vertailun koh-

teena olevaan ryhmään. 

 

Tutkimusaineistoni perusteella näyttäisi siltä, että oululaisnuori suhtautuu todennäköi-

semmin pääkaupunkiseudun puhekieleen varauksella kuin positiivisesti. Lievästi nega-

tiiviset tai negatiiviset asenteet ovat tutkimusaineistossani vallalla. Eroa ei tee se, kuinka 

hyvin vastaaja tunsi kysymäni puhekielen muodot tai slangisanat, vaan negatiivisten 

asenteiden määrä oli suurin piirtein sama pääkaupunkiseudun puhekielen piirteitä tunte-

villa ja ei niin hyvin tuntevilla vastaajilla. Monilla negatiivisesti pääkaupunkiseudun 

puhekieleen suhtautuneilla oli myös melko voimakkaita kontakteja alueelle, joten aino-

astaan mielikuviin perustuvasta ennakkoluulosta ei missään nimessä ainakaan jokaises-

sa tapauksessa ole kyse (ks. liite 3). Monet vastaajat ovat vierailleet pääkaupunkiseudul-

la ja kuulleet siellä puhuttua suomea, joten negatiiviset asenteet ovat voineet syntyä 

myös vastaajien omien kokemusten pohjalta.  

 

Kyselylomakkeeni suunnittelu onnistui siinä mielessä hyvin, että kykenin sen avulla 

keräämään kattavan tutkimusaineiston ja vähintään riittävän paljon dataa pro gradu -tut-

kielmani tarpeisiin. Ehkäpä tässäkin tapauksessa vielä erillinen pilottitestaus olisi ollut 

kuitenkin paikallaan, sillä huomasin vasta tutkimusaineistoni keräämisen jälkeen, että 

kysymys 11 on kenties hieman huono tehdessään suoran oletuksen, että pääkaupunki-

seudun puhekieli herättää vastaajassa jotain tunteita (pilottitutkimuksesta ks. esim. 

Vaattovaara 2009: 27 ja siinä mainitut lähteet).  En kuitenkaan havainnut vastauksissa 

erityistä provosoitumista, sillä melko monet vastaajista suhtautuivat kysymykseen täy-

sin neutraalisti eivätkä kokeneet pääkaupunkiseudun puhekielen herättävän heissä eri-

tyisesti mitään tunteita.  

 

Olin jo tutkimusta aloittaessani sitä mieltä, että kyselylomakkeen lisäksi tämänkaltainen 

tutkimus tarvitsisi haastatteluja. Niiden avulla voisi selvittää paremmin, miksi vastaajat 

ovat vastanneet juuri niin kuin ovat. Mikä on se piirre kielessä tai alueessa, joka saa 

vastaajan ajattelemaan sen olevan homo tai leuhka tai kiva? Tai mitä vastaaja NL6 mah-

taa tarkoittaa sillä, että pääkaupunkiseudun puhekieli on ärsyttävän kuulosta, kun siinä 

painotetaan itteä (esimerkki (136))? Negatiivisesti pääkaupunkiseudun puhekieleen 



	   82 

suhtautuvat vastaajat osasivat usein kuvata värikkäästikin tunnereaktiotaan tai sitä osaa 

pääkaupunkiseudun puhekielestä, joka heitä erityisesti ärsytti (esim. vaikeaselkoisuus, 

slangi, ylimielisyys). Sen sijaan positiivisesti pääkaupunkiseudun puhekieltä kuvanneet 

käyttivät melko onttoja ilmaisuja kuvaamaan kieltä laajempana kokonaisuutena, kuten 

jännä, mukava tai hauska. Erityisesti heidän kohdallaan olisin halunnut tietää, mikä 

pääkaupunkiseudun puhekielestä tekee jännän tai hauskan kuuloista. Pelkkä kyselylo-

make päästää vastaajan usein liian helpolla; hänen ei tarvitse selittää tai perustella vas-

tauksiaan, jolloin jotain olennaista jää helposti tutkijan saavuttamattomiin. 

 

Tämänlainen tutkimus tuottaa siis selvästi myös paljon materiaalia tarkempaa metakie-

len tutkimusta varten. Olisi hienoa, jos jo olemassa olevan tutkimusmateriaalin pohjalta 

kehitettäisiin keinoja päästä käsiksi diskurssien syntyyn ja metakielen tutkimukseen 

vielä nykyistä syvemmin. Nykyiset pro gradu -tutkielmat ja laajemmatkin tutkimukset 

tyytyvät enimmäkseen esittelemään metakieltä tutkimustulosten esittelyn osana. Ana-

lyysi siitä, miksi kielestä puhutaan niin kuin puhutaan, on jäänyt usein vähemmälle pai-

notukselle. Omassakin tutkimuksessani pohdinnat metakielestä jäävät usein vaille vas-

tausta oleviksi kysymyksiksi. Varmaankin noiden vastauksien pohtimisesta saisi kirjoi-

tettua vaikka uuden gradun. 

 

Voisi olla mielenkiintoista selvittää diskurssianalyysin keinoin tässäkin kieliasennetut-

kimuksessa esiin nousseita diskursseja edelleen (kuten esim. Mantila 2008: 75–77). Jäin 

myös pohtimaan sitä, kuinka suuri osa noista diskursseista on vastaajien omista koke-

muksista tai mielipiteistä kumpuavia ja kuinka paljon näiden usein samoina toistuvien 

diskurssien elämiseen vaikuttaa se, että mm. media ja televisio siirtävät niitä yhä uudel-

leen uusille sukupolville. Toisaalta me kielentutkijat myös osaltamme toistamme dis-

kurssia ja teemme sitä tiettäväksi muille kielenammattilaisille, kuten opettajille ja medi-

aan, jotka puolestaan siirtävät sitä eteenpäin uusille sukupolville – halusimme sitä tai 

emme. Myös Peter Garrettin (2010: 227) mukaan diskurssianalyysille olisi selvästi 

enemmänkin tilausta kieliasennetutkimuksen kentässä. 

 

Kyselylomakkeet osoittautuivat olevan osa tutkimustani myös varsinaisten kysymysten 

ja vastausten ulkopuolella. Monet informantit nimittäin tehostivat vastauksiaan piirte-

lemällä tai suttaamalla lomakkeita. Pari vastaajaa oli piirtänyt vastaustensa viereen jätti-

läiskokoisia kysymysmerkkejä varmaankin voimistamaan viestiä siitä, että vastaukset 
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olivat arvailuja. Monet vastaajat olivat piirtäneet erilaisia hymiöitä vastauksiensa perään 

ja kyselylomakkeen loppuun. Yksi vastaajista oli kirjoittanut slangintunnistustehtävän 

päälle isoin kirjaimin sanan paskaa. 

 

Yhteenvetona tutkimuksestani voisi todeta, että pääkaupunkiseudun puhekieli saa osak-

seen arvotuksia ja negatiivisia asenteita melko herkästi. Oululaisnuoret kommentoivat 

mm. slangin käyttöä sekä ylpeyttä ja sen ilmenemistä myös puheessa. Toisaalta slangi 

nähtiin muutamissa vastauksissa myös jännittävänä ja positiivisena asiana. Vastaaja-

ryhmittäin asennoitumisessa ei ollut kovin suuria eroja, vaikkakin miehet suhtautuivat 

pääkaupunkiseudun puhekieleen huomattavasti useammin neutraalisti kuin naisvastaa-

jat. Sukupuolittain tarkasteltuna näyttäisi tämän aineiston perusteella siltä, että naiset 

asennoituivat pääkaupunkiseutuun ja sen puhekieleen hieman useammin negatiivisesti 

miehiin verrattuna, sillä sekä lukiolaisten että ammatillisen oppilaitoksen naisvastaajien 

negatiivisten suhtautumisten prosentti oli suuri. 

 

Lopuksi on vielä todettava, että kieliasenne- ja kieli-identiteettitutkimusta on hedelmäl-

listä ja äärimmäisen kiinnostavaa tehdä ja toivoisin näkeväni sitä alallamme enemmän-

kin. Nuorten arvo- ja asennemaailmoiden selvittäminen laajemmillakin tutkimuksilla 

olisi varmasti hyödyksi kielitieteilijöille ja fennisteille. Mielenkiintoista olisi verrata 

omia tuloksiani vastaavaan tutkimukseen, jonka aineisto olisi kerätty jostain sellaisesta 

kaupungista, jossa ei ole yliopistoa tai korkeakouluja. Olisivatko koulutus- tai työmah-

dollisuuksien perässä pääkaupunkiseudulle muuttamista suunnittelevien asenteet myös 

kieltä ja sen piirteitä kohtaan erilaisia?  

 

Tällaista tutkimusta on mukavaa ja mielenkiintoista tehdä senkin takia, että nuoret an-

toivat auliisti palautetta kyselylomakkeen loppuun, ja palautteesta päätellen tutkimus oli 

mielekäs myös vastaajille. Oikia homma!, kuten eräs lukiolainen miesvastaaja osuvan 

oululaisesti palautteensa kiteytti.  
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LIITE 1 

Kyselylomake (vastaustiloja supistettu) 

 

Nimeni on Eero Manninen ja opiskelen Oulun yliopistossa suomen kieltä. Selvitän pro gradu -

tutkielmassani, millaisia mielikuvia oululaisnuorilla liittyy pääkaupunkiseutuun ja sen puhekieleen. 

Pyydän Sinua vastaamaan kaikkiin lomakkeen kysymyksiin rehellisesti ja parhaan kykysi mukaan. 

Huomaa kuitenkin, että kyseessä ei ole koe tai testi, johon olisi olemassa oikeat tai väärät 

vastaukset. Minua kiinnostaa vain Sinun aito, spontaani mielipiteesi.  

 

 

1. Ikä_________  

 

2. Sukupuoli (ympyröi)  nainen  mies  

 

3. Paikkakunnat, joista vanhempasi ovat kotoisin:  

 

äiti_____________________ isä_____________________  

 

4. Oletko itse asunut aina Oulussa? Jos olet muuttanut Ouluun muualta, mistä ja milloin? (jos 

asuinpaikkakuntia on useita, mainitse kaikki aikajärjestyksessä.)  

 

Asuinpaikkakunta   Asuinaika (esim. 2000–2003) 

________________________  __________________ 

________________________  __________________ 

________________________  __________________ 

 

5. Määrittele pääkaupunkiseutu omin sanoin.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Onko sinulla omia kontakteja pääkaupunkisedulle? Millaisia? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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7. Voisitko itse kuvitella joskus tulevaisuudessa asuvasi pääkaupunkiseudulla? Ympyröi ja 

perustele. 

 

 Kyllä Miksi?___________________________________________________________ 

 

En            Miksi?___________________________________________________________ 

               

 

8. Kuvaile pääkaupunkiseudun puhekieltä omin sanoin. Millaista se mielestäsi on? 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Kirjoita sana sen vieressä olevalle viivalle uudestaan siten, miten se mielestäsi 

pääkaupunkiseudulla sanotaan. 

 

a) kauhea ___________________________ 

b) minä ___________________________  

c) sinä ___________________________ 

d) talossa ___________________________  

e) hyppäisi ___________________________ 

f) siellä  ___________________________ 

g) kipeä  ___________________________ 

h) lähdetään ___________________________ 

i) madon ___________________________ 

 

 

10. Mitä seuraavat slangisanat tarkoittavat? 

dösä  ____________________ 

stadi  ____________________ 

stoge  ____________________ 

stidi  ____________________ 

metskata ____________________ 
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11. Minkälaisia tunteita pääkaupunkiseudun puhekieli sinussa herättää? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

12. Mitä erityispiirteitä Oulussa mielestäsi on verrattuna pääkaupunkiseutuun? 

a) Puheessa: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

b) Ihmisissä yleensä: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

☺  ☺  ☺ 

 

Kiitos vastauksistasi! Halutessasi voit vielä antaa palautetta lomakkeesta. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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LIITE 2 

 

SAATEKIRJE KYSELYN OHJAAJALLE 

 

Hei! 

 

Kiitos yhteistyöhalukkuudestasi! Kyselyyn ei tarvitse valmistella oppilaita mitenkään, sitä parempi 

mitä vähemmän. Tarkoituksenani on tutkia spontaaneja mielipiteitä, joten ennakkoon 

valmistautumisesta olisi vain haittaa tutkimustuloksen oikeellisuudelle.  

 

Riittää varmasti, kun selität papereita jakaessasi oppilaillesi osallistuvanne yliopisto-opiskelijan 

tutkimukseen koskien kieliasenteita. Voit vielä myös painottaa, ettei kyseessä ole koe, vaan 

nimenomaan spontaanien mielipiteiden kysely. 

 

En usko, että kysymyslomakkeessa on mitään epäselvää - sen verran tarkkaan olen sen yrittänyt 

viimeistellä. Jos kuitenkin vastaustilanteessa jotain kysymyksiä, kommentteja tms. tulee, olisi todella 

hienoa jos kirjaisit ne ylös ja liittäisit täytettyjen lomakkeiden pinkkaan esim. päällimmäiseksi. 

 

Ilmoitathan minulle, kun kysely on valmis. Palauta myös ylimääräiset lomakkeet.  

 

Tässä vielä yhteystietoni: 

 

Eero Manninen 

p.045 000 0000 

eeromann@xxx.xxx.fi 
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LIITE 3 

Taulukko informanteista 

 

Informantti Ikä Asumistausta 

Vanhempien 

kotikunnat (äiti 

ensin) 

Kontaktit pääkaupunki-

seudulle 

NL1 – 18 
Oulussa, 

välillä 3 v. Raumalla 
Oulu ja Kokkola 

Ystävä muuttanut vuosi 

sitten, yhteys säilynyt 

NL2 – 18 aina Oulussa Kajaani ja Oulu Ei ole. 

NL3 – 18 aina Oulussa Oulu ja Ii 
Veli ja ystävä asuvat  

Helsingissä 

NL4 – 18 aina Oulussa Ii ja Kuivaniemi 

Ystäviä asuu, vierailee 

useamman kerran  

vuodessa 

NL5 – 18 
Oulussa,  

välillä 9 v. Haukiputaalla  

Oulu ja  

Haukipudas 

Helsinki-Vantaan  

lentokenttä tuttu 

NL6 – 18 ei vastausta 
Liminka ja  

Sotkamo 
Muutama perhetuttu 

NL7 – 18 
Ylikiimingissä 11 v.,  

sitten Oulussa 

Puolanka ja  

Ylikiiminki 

Vierailee sukulaisissa 

muutaman kerran  

vuodessa 

NL8 – 18 

Ylivieskassa 11 vuotta, 

Kiimingissä 2 vuotta,  

sitten Oulussa  

Oulu ja Oulu 

Isä asunut vuodesta 1994 

lähtien, käy ainakin kuusi 

kertaa vuodessa 

NL9 – 18 

Saudi-Arabiassa 3 vuotta, 

sitten Oulussa 8 v., jonka 

jälkeen Haukiputaalla 

Oulu ja Vuolijoki 

Sukulaisia asuu, käynyt 

muutaman kerran  

"ohikulkumatkalla" 

NL10 – 18 aina Oulussa Kajaani ja Oulu 

Muutamia kavereita ja 

kaukaisempia sukulaisia, 

ei pidä paljoa yhteyttä 

NL11 – 18 
Raahessa 16 vuotta, sitten 

Oulussa 
Oulu ja Vihanti 

Sisko ja veli perheineen 

"asuu siellä" 
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NL12 – 17 aina Oulussa Muhos ja Oulu 
Sukulaisia ja kavereita, 

mm. isoveli, setä, serkku 

NL13 – 18 aina Oulussa Raahe ja Raahe Ei ole 

NL14 – 17 
Nurmeksessa 10 vuotta, 

sitten Oulussa 
Joensuu ja Oulu 

Eno Espoossa, mutta ei 

tapaa juurikaan.  

"Turistikohde, jossa tulee 

käytyä harvemmin kuin 

ulkomailla." 

NL15 +/– 19 
Torniossa 5 vuotta, sitten 

Oulussa 

Ylitornio ja  

Ylitornio 

Joitain puolituttuja, ei  

kovin läheisiä kontakteja 

 

NL16 – 
18 

Kajaanissa vuoden, sitten 

Kempeleessä 

Espoo ja  

Sotkamo 

"Paljon sukulaisia  

asuu siellä." 

NL17 + 18 

Keravalla 3 vuotta,  

Kiimingissä 15 vuotta,  

nyt Oulussa 

Posio ja Posio 
Muutama kaveri ja  

puolituttuja. 

NL18 +/– 18 

Rovaniemellä 6 v.,  

Kärsämäellä 7 v.,  

sitten Oulussa 

Padasjoki ja 

Raahe 
Sukulaisia Espoossa 

NL19 +/– 18 
Kylmäkoskella 8 vuotta, 

sitten Oulussa 

Vieremä ja  

Kuusamo 

Sukulaisia "melko paljon", 

tekemisissä usein. 

NL20 +/– 18 aina Oulussa Oulu ja Ilomantsi 
Ei tällä hetkellä,  

sisko asunut aik. 

NL21 – 18 aina Oulussa 
Kemi ja  

Keminmaa 
Ei ole 

NL22 + 17 
Haukiputaalla pienenä, 

sitten Oulussa 

Kajaani ja  

Paltamo 

Monta kaveria + serkut. 

Vierailee silloin tällöin 

NL23 – 18 aina Oulussa 
Raahe ja  

Pyhäjärvi 

Sukulaisia,  

vierailee silloin tällöin 

NL24 – 18 ei vastausta Oulainen ja Oulu 

"Satunnaisia tuttuja, joille 

siloin tällöin juttelee  

netin kautta." 

NL25 +/– 18 ei vastausta 
Kestilä ja  

"Kainuu" 

"Sukulaisia asuu  

Järvenpäässä." 
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NA1 – 18 ei vastausta Tannila ja Yli-ii Serkut asuvat Helsingissä. 

NA2 + 16 

Kiimingissä  

vuoteen 2010 asti 

Tirinkylä ja  

Alakylä "Kavereita ja sukulaisia." 

NA3 – 17 

Tyrnävällä 15 vuotta,  

sitten Oulu Oulu ja Utajärvi "Sukulaisia." 

NA4 +/– 17 
Muhoksella 16 vuotta, 

sitten Oulu 
Muhos ja Soini 

Sukulaisia Helsingissä ja 

Vantaalla, pari kaveria 

myös. 

NA5 – 16 ei vastausta Oulu ja Oulu 
Eno ja täti, käy melkein 

joka kesä. 

NA6 – 17 
Simossa 16 vuotta,  

sitten Oulussa 

Simo ja  

Kuivaniemi 

Isoveli ja -sisko,  

perhetuttuja ja kavereita. 

NA7 + 16 
ensin Oulussa 8 vuotta, 

sitten Kiimingissä 

Kuusamo ja 

Kuusamo 

Kavereita ja pari  

sukulaista. 

NA8 + 17 
Imatralla 6 vuotta,  

sitten Oulussa 
Kemi ja Loimaa 

Sukulaisia, ex-tyttöystävä 

ja muutamia kavereita 

NA9 +/– 17 
Puolangalla 6 vuotta,  

sitten Oulu 

Nurmo ja  

Puolanka 
Setä ja kolme serkkua. 

NA10 – 16 
Posiolla 4 vuotta,  

sitten Haukiputaalla 
Posio ja Posio Ei ole. 

NA11 – 17 
Taivalkoskella 6 vuotta, 

sitten Oulussa 

Keminmaa ja 

Taivalkoski 
Veli ja setä. 

NA12 – 20 aina Oulussa 
Oulu ja  

Washington 

Serkku ja tuttuja, jotka 

ovat aina asuneet +  

Oulusta muuttanut kaveri. 

NA13 – 17 aina Kempeleessä Oulu ja Oulu 
"Ei ole muuta ku  

serkut asuu." 

 

 

 

NA14 – 

 

 

 

18 

aina Oulussa Oulu ja Kiiminki 

 

Serkut asuvat lähellä  

Helsinkiä, ei ole käynyt 

moneen vuoteen. 

NA15 + 17 
Vantaalla 11 vuotta,  

sitten Iissä 

Heinävesi ja  

Oulu 

"No jotain sukulaisia  

siellä asuu." 
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NA16 + 17 

Ojakkalassa 4 vuotta, 

Lieksassa 8 vuotta,  

sitten Oulussa 

Ämmänsaari ja 

Sodankylä 
Kavereita ja sukulaisia. 

NA17 +/– 17 

Tupoksella vuoteen 2010 

asti, jolloin muuttanut 

Ouluun 

Oulu ja Liminka 

Kaveri Espoossa ja  

tuttavaperhe Helsingissä. 

Käy joka kesä. 

NA18 – 17 
Ranualla 15 vuotta,  

sitten Oulu 
Ranua ja Ranua Ei ole 

NA19 – 17 aina Haukiputaalla 
Kuivaniemi ja 

Kuivaniemi 

Veljen kummit  

asuvat Karjaalla. 

NA20 – 19 ei vastausta 
Rovaniemi ja 

Varkaus 
Kavereita, sukulaisia. 

ML1 +/– 18 

Oulussa vuoteen 2004 

asti, jonka jälkeen  

Kempeleessä 

Kempele ja  

Dhaka 

Isä Helsingissä,  

vanhoja perhetuttuja. 

ML2 – 18 ei vastausta Oulu ja Kiiminki 
"Pelikavereita lätkästä, 

joitain sukulaisia." 

ML3 +/– 18 
välillä Tervolassa  

3 vuotta, muuten Oulussa 
ei muista ja Oulu 

Sekoittaa ylipäätään  

kaupunkikontakteihin: 

"Käyn koulua keskustassa, 

joten kaikki kaveri-

kontaktit toimivat  

kaupunkiseudulla."  

ML4 +/– 19 ei vastausta 
Oulu ja  

Pudasjärvi 

Useita kavereita  

Vantaalla, myös serkkuja 

ja muita sukulaisia  

pääkaupunkiseudulla. 

ML5 – 18 
välillä Sveitsissä 3 vuotta, 

muuten Oulussa 
Kemi ja Kemi Ei ole. 

ML6 +/– 18 aina Tyrnävällä 
Haukipudas ja 

Muhos 

"Sukulaispariskunta  

Australiasta." 

ML7 +/– 18 aina Oulussa Oulu ja Oulu Ei ole. 

ML8 +/– 18 aina Oulussa Oulu ja Oulu Serkkuja Espoossa. 
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ML9 +/– 18 

Helsingissä vuosina 

2001–2005, muuten  

Oulussa 

Vaasa ja Oulu Ei ole. 

ML10 – 18 

Yhdysvalloissa 1996–

1999, Kiinassa 2002–

2005, muuten Oulussa 

Kemi ja Iisalmi "Ystäviä." 

ML11 – 18 
Raahessa vuoteen 2006 

asti, sitten Oulussa 
Raahe ja Nivala 

Kaksi tätiä Helsingissä, 

käy usein. 

ML12 +/– 18 ei vastausta 
Oulu ja  

Seipäjärvi 

"Monta sukulaista, joitain 

kavereita ja kavereita." 

ML13 +/– 17 aina Oulussa 
Lappeenranta  

ja Oulu 

Kavereita, perhetuttuja  

ja sukulaisia. 

ML14 +/– 18 aina Oulussa Oulu ja Oulu 

Ymmärtää pääkaupunki-

seudun tässä kysymykses-

sä Oulun keskustan  

alueeksi, ei varsinaisia 

kontakteja. 

ML15 – 18 aina Oulussa 
Rauma ja  

Hailuoto 
Sisko asuu Vantaalla. 

MA1 – 21 aina Oulussa Oulu ja Oulu "Pari sukulaista." 

MA2 +/– 16 
Kajaanissa vuoteen 2006 

asti, sitten Oulussa 
Kajaani ja Salla "Sukulaisia." 

MA3 +/– 18 

Shkoderissa 7 v., Belgias-

sa 3 v., Ruotsissa 1 v., 

Ruukissa 1 v., Haapajär-

vellä 3 v., sitten Oulussa 

Shkoder, Albania 

ja Shkoder,  

Albania 

Ei ole. 

MA4 – 17 aina Oulussa Oulu ja Tampere Sukulaisia Helsingissä. 

MA5 +/– 18 aina Oulunsalossa 
Pudasjärvi ja 

Oulunsalo 
Vähän, "muutama tuttu". 

MA6 – 17 aina Oulussa 
Maaninka  

ja Oulu 

"Joitain sukulaisia  

asuu siellä." 

MA7 – 17 
Kemissä vuoteen 2000 

asti, sitten Oulussa 
Kemi ja Kemi Kummitäti ja kavereita. 
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MA8 +/– 17 ei vastausta Oulu ja Oulu "Kavereita." 

MA9 – 18 aina Oulussa Oulu ja Oulu 

Serkulla rakennusalan 

yritys pääkaupunki-

seudulla. 

MA10 – 17 aina Haukiputaalla Oulu ja Oulu Ei ole. 

MA11 +/– 17 ei vastausta Oulu ja Oulu Ei ole. 

MA12 – 17 

Muhoksella 3 vuotta,  

Hollolassa 3 vuotta,  

sitten Oulussa 

Himanka ja  

Muhos 
Ei ole.  

MA13 +/– 18 
Utsjoella vuoteen 2008 

asti, sitten Oulussa 

Espoo ja  

Karigasniemi 
"On tovereita." 

MA14 +/– 16 
Ylikiimingissä 14 vuotta, 

sitten Oulussa 

Haukipudas ja 

Ylikiiminki 
Ei ole. 

MA15 – 16 aina Muhoksella Suomi ja Suomi "Kaveri." 

MA16 – 16,5 

Alavieskassa pienenä, 

sitten Oulussa, vuodesta 

2008 Kiimingissä 

Alavieska ja  

ei tiedä 
Ei ole. 

MA17 + 17 
välillä 5 vuotta Tampe-

reella, muuten Oulussa 

Taivalkoski ja 

Suomussalmi 
Ei ole. 

MA18 – 17 aina Oulussa 
Alpua ja  

Lampisaari 
Sukulaisia, kavereita. 

MA19 – 16 "Rantsila" Oulu ja Rantsila Serkkuja 

MA20 – 17 

välillä Dallasissa ja  

Suzhoussa vuoden,  

muuten Oulussa 

Kuopio ja Oulu "Tuttuja." 

 


