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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimusaihe ja -kysymykset 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani vanhempien ja lasten etunimien samankaltaisuutta 

vertaamalla vanhempien ja lasten nimiä toisiinsa. Tarkastelen erityisesti nimien äänne-

rakennetta eli sitä, mitä äänteitä nimissä on, missä kohdassa nimeä mikäkin äänne on ja 

millainen nimien rakenne on. Tarkastelen myös vanhempien tietoisuutta omien ja las-

tensa nimien samanlaisuudesta. Lisäksi kiinnitän huomiota siihen, mikä on lapsen suku-

puolen vaikutus nimenannossa. 

 

Tärkein tutkimuskysymykseni on, ovatko vanhempien ja lasten nimet samanlaisia kes-

kenään. Kysymystä seuraa kaksi jatkokysymystä, joita käsittelen tutkimuksessani lyhy-

emmin ja pintapuolisemmin. Tutkimuskysymykseni siis ovat: 

1. Antavatko vanhemmat lapsilleen sellaisia nimiä, jotka ovat samanlaisia heidän 

omien nimiensä kanssa? 

2. Kuinka tietoisia vanhemmat ovat omien nimiensä vaikutuksesta lasten nimeämi-

sessä? Onko se yksi nimenantoperusteista? 

3. Muistuttavatko lasten nimet enemmän äidin vai isän nimiä? 

 

Hypoteesini on, että lasten, niin tyttöjen kuin poikienkin, nimet muistuttavat erityisesti 

äidin nimiä. Hypoteesini perustuu omiin kenttähavaintoihini. 

 

Olen valinnut tämän aiheen kandidaatintutkielmaani, koska etunimet ja nimenantope-

rusteet kiinnostavat minua ja koska nimenantoa ei ole tutkittu tästä näkökulmasta ai-

emmin. Esimerkiksi nimenantoperusteita ja sisarusten nimien samanlaisuutta on tutkittu 

mutta vanhempien ja lasten nimien samanlaisuutta ei. Ilmiön olemassaolo on kuitenkin 

huomattu. Patjas ja Kortesuo (2015) esittelevät suvun, jossa a-alkusointu on tietoisesti 

periytynyt neljässä sukupolvessa. Anja-niminen äiti nimesi tyttärensä Aino Sofiaksi, 

Ailaksi ja Anitaksi. Heistä Aino Sofia meni naimisiin Alpo Samuli -nimisen miehen 

kanssa, ja pariskunta sai lapset Anne Sofia, Anu Selma, Aarne Samuli ja Asta Sinikka. 

Anne Sofia puolestaan meni naimisiin Arton kanssa ja he saivat lapset Assi, Anki ja Alli. 

(Patjas & Kortesuo 2015: 21–22.) 
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1.2. Tutkimusaineisto 

 

Aineistona tutkimukseen on 107 vastausta kyselyyni (liite 1). Keräsin aineiston 28.10.–

1.11.2015 internetissä. Kyselyä jaettiin Facebookissa, ja laitoin sen esille myös Kalevan 

Juttutupaan. Suurin osa vastauksista tuli Facebookin kautta. Oheen tein kyselystä myös 

paperiversion, mutta en tarvinnutkaan sitä, koska sain netistä jo niin paljon vastauksia. 

Vastauksia tuli yhteensä 113, mutta jouduin hylkäämään niistä kuusi, koska ne olivat 

epäselviä. 

 

Aineistossa on yhteensä 107 perhettä, joissa on 215 vanhempaa ja 257 lasta. Kaikkien 

vanhempien ja lasten nimet on lueteltu liitteessä 2 perheittäin siten, että vanhempien 

nimet on lihavoitu ja ensimmäisenä on kyselyyn vastanneen nimi. Lapsista tyttöjä on 

125 (48,6 %) ja poikia 132 (51,4 %). Vanhemmista noin puolet on äitejä (108 henkeä) 

ja puolet isiä (107). Vastaajista taas 93,5 % on naisia (100 henkeä) ja 6,5 % miehiä (7 

henkeä). Vastaajat ovat pohjoispohjanmaalaisia äitejä ja isiä. 

 

Tarkasteltavia vanhempi ja lapsi -pareja aineistossa on yhteensä 517. Analysoin aineis-

toa kuitenkin perheittäin enkä niinkään keskity yksittäisiin tapauksiin. Etsin aineistosta 

ennemmin samanlaisen äännerakenteen systemaattista toistumista perheissä kuin yksit-

täisiä tapauksia. Esimerkiksi jos perheen viidestä lapsesta vain yhden nimi on alkusoin-

nussa äidin nimen kanssa, kyseessä on yksittäistapaus eikä systemaattinen alkusointu, 

eikä se tällöin ole tämän tutkimuksen kannalta kovin tärkeä. Niissä tapauksissa, joissa 

perheessä on vain yksi lapsi, pidän mahdollista vanhempien ja lapsen nimissä ilmenevää 

samanlaista äännerakennetta automaattisesti systemaattisena, ellei ole syytä olettaa toi-

sin. Yksilapsisia perheitä on aineistossa yhteensä 23 (21,5 %). Kaksilapsisia perheitä on 

eniten, 48 (44,9 %). Kolmilapsisia perheitä on myös vielä monta, 21 (19,6 %), kun taas 

nelilapsisia perheitä on vain yhdeksän (8,4 %). Loput kuusi perhettä ovat viisi- tai use-

ampilapsisia siten, että viisi- ja kuusilapsisia perheitä on kumpiakin kaksi (1,9 %), seit-

semänlapsisia perheitä on yksi (0,9 %) ja lisäksi löytyy vielä yksi kymmenenlapsinen 

perhe. 
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2. TEORIA JA METODIT 

 

2.1. Teoria ja aikaisempi tutkimus 

  

Tutkimukseni edustaa sosio-onomastiikkaa. Onomastiikka eli nimistöntutkimus on kie-

litieteen ala, joka tutkii erisnimiä. Sosio-onomastiikassa nimiä tutkitaan sosiolingvisti-

sestä näkökulmasta eli keskitytään erityisesti nimien käytön ja variaation tutkimiseen. 

(Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 12, 75.) 

 

Henkilönnimistön tutkimuksessa eli antroponomastiikassa sosio-onomastiikkaa edustaa 

erityisesti professori Eero Kiviniemi. 1980-luvun alussa tehtiin ensimmäinen laaja tut-

kimus Suomessa tuolloin suosiossa olleista nimistä, nimenantoperusteista ja nimeämis-

tapojen muuttumisesta. Tuloksia esitellään Kiviniemen teoksessa Rakkaan lapsen monet 

nimet: suomalaisten etunimet ja nimenvalinta. (Ainiala ym. 2008: 77, 162; Kiviniemi 

1982: 129.) Myöhemmin Kiviniemi on jatkanut ja päivittänyt tutkimustaan ja viimeksi 

esitellyt tuloksia teoksessa Suomalaisten etunimet (Kiviniemi 2006: 9–12). Kiviniemen 

tutkimusten myötä on tehty useita sosio-onomastista tutkimustapaa edustavia opinnäyte-

töitä eri puolilla Suomea (Ainiala ym. 2008: 77). 

 

Etunimien äännerakennetta on aikaisemmin tutkinut Maria Hyväri pro gradu -tutkiel-

massaan Sisarussarjojen etunimisysteemit (2006). Hänen näkökulmansa on, kuinka sa-

manlaisia sisarusten etunimet ovat keskenään ja millaiset systeemit toteutuvat sisarusten 

nimenannossa. Rakenteellista systeemiä tutkiessaan hän on tarkastellut aineistonsa ni-

mien alku-, sisä- ja loppusointua, äännejonoja, tavumääriä, kaksi- ja kolminimisyyttä, 

yhdysnimiä sekä viskurilain toteutumista. (Hyväri 2006: 72–76.) 

 

Muita etunimiä käsitteleviä opinnäytetöitä ovat esimerkiksi Marjo-Riikka Kyllösen pro 

gradu -tutkielma Vuonna 2006 kastettujen oululaislasten etunimistä (2007) sekä ni-

menantoperusteita tutkineiden Hanni Junttilan pro gradu Virolais-suomalaisten perhei-

den lasten nimenvalintaperusteet (2015), Miili Wongin ”Sopivasti ainutlaatuinen, ei 

liian erikoinen”: harvinaisten etunimien nimenantoperusteet (2007) ja Päivi Martikai-

sen Nimipäivättömät etunimet ja niiden nimenantoperusteet (2004). 
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2.2. Metodit ja käsitteet 

 

Tutkimusotteeni on kvantitatiivinen eli määrällinen. Kvantitatiiviselle tutkimukselle 

tyypillistä on tiedon esittäminen numeroin, tiedon strukturointi, mittaaminen, objektiivi-

suus ja vastaajien suuri määrä. (Vilkka 2007: 14–17.) 

 

Tiedon esittäminen numeroin tarkoittaa sitä, että tutkittavia asioita käsitellään numeroi-

den avulla, vastataan kysymyksiin kuinka moni ja kuinka paljon. Tiedon strukturointi 

tarkoittaa sitä, että tutkittava asia vakioidaan kyselylomakkeeseen kysymyksiksi niin, 

että kaikki ymmärtävät kysymykset samalla tavalla. (Vilkka 2007: 14–17 ja mainitut 

lähteet.) Kysymysten täytyy olla yksiselitteisiä, jotta tulos ei vääristy ja tutkimus onnis-

tuu (Valli 2001: 28–29). 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa vastaajia on paljon, koska vain suuri aineisto mahdol-

listaa tutkittavien asioiden selittämisen numeerisesti. Tavoitteena on mahdollisimman 

objektiivinen tutkimustulos. Sitä edesauttaa tutkijan mahdollisimman vähäinen vaikutus 

saatuihin vastauksiin. (Vilkka 2007: 14–17 ja mainitut lähteet.) Kyselylomake on sopiva 

keino kerätä aineisto tutkimukseen, koska siinä tutkija ei ole suorassa kanssakäymisessä 

vastaajien kanssa ja täten vaikuta olemuksellaan vastauksiin. Kyselylomakkeen toinen 

hyvä puoli on se, että sillä saa tutkimukseen nopeasti paljon vastauksia. (Valli 2001: 

29–31.) 

 

Olen kerännyt aineiston tutkimukseeni sähköisellä kyselylomakkeella Oulun seudulla 

(liite 1). Kysyn siinä vastaajien omat ja lasten etunimet sekä lasten nimenantoperusteita. 

Kysyn nimeämisperusteita avoimella kysymyksellä, jotta vastaajat voivat omin sanoin 

kertoa tietoisia valintojaan nimenannossa. Lisäksi kysyn nimeämisperusteita monivalin-

takysymyksellä, jonka yhtenä vaihtoehtona on ”Nimen sopiminen vanhempien nimien 

kanssa yhteen”. Vertaamalla tämän kysymyksen vastausta etunimiin voin päätellä, 

kuinka tietoisia vastaajat ovat omien ja lastensa nimien samanlaisuudesta sekä omien 

nimiensä merkityksestä nimenannossa. Olen kysynyt myös vastaajien omien vanhempi-

en, isovanhempien ja mahdollisten lastenlasten etunimet tarkastellakseni, periytyykö 

tietynlainen etunimien äännerakenne suvussa laajemmin. Minun on kuitenkin täytynyt 

jättää tämä näkökulma tutkimuksen ulkopuolelle, koska se ei ole enää mahtunut tähän 

kandidaatintutkielmaan. 
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Keskityn nimenantoperusteiden tarkastelussa nimien rakenteelliseen samankaltaisuu-

teen. Muita merkittävimpiä nimenantoperusteita ovat suvun mukaan nimeäminen, hen-

kilöesikuvien mukaan nimeäminen, sisarusten nimien sisällöllinen samankaltaisuus, 

nimen merkitys, mieltymys nimeen sekä nimen ongelmattomuus (Kiviniemi 2006: 130–

132). Näihin muihin nimenantoperusteisiin en paneudu tutkimuksessa kovin syvällises-

ti, vaan sivuan niitä vain hieman tarkastellessani äännerakennetta nimenantoperusteena. 

 

Käytän aineiston analyysissa hyväkseni Hyvärin (2006: 72–76) tapaa analysoida nimien 

äännerakennetta. Tutkin siis alku-, sisä- ja loppusointua, äännejonoja, nimien lukumää-

rää sekä viskurilain toteutumista. Vertaan aineistossa ilmenevien piirteiden määrää nii-

den määrään uusimmassa, vuoden 2015, nimipäiväkalenterissa. Olen laskenut prosentit 

teoksessa Yliopiston nimipäiväalmanakka 2015 mainituista nimistä (Yliopiston nimi-

päiväalmanakka 2015).. 

 

Alkusointu tarkoittaa sitä, että nimet alkavat samalla äänteellä tai niissä on jopa sama 

ensitavu. Sisäsointu tarkoittaa sitä, että nimien sisällä on jokin tietty äänne toistuvasti 

samassa kohdassa ja samassa tavuasemassa. Sisäsointuja tarkastellessa on syytä kiinnit-

tää erityistä huomiota äänteeseen r. Se on äänne, joka usein tietoisesti joko halutaan 

lasten nimiin tai jota halutaan välttää niissä ääntämisvaikeuksien pelossa. (Kiviniemi 

1982: 159–160.) 

 

Loppusointu tarkoittaa sitä, että nimien viimeinen äänne on sama (Kiviniemi 1982: 

160). Lasken sen tapahtuvaksi aina muulloin, paitsi kun se on pojannimessä o ja tytön-

nimessä a. Tämä rajaus on ollut tarpeen tehdä, koska a on yleisin loppuvokaali tyttöjen 

nimissä ja o poikien (Kiviniemi 1982: 160). Näin ollen tyttöjen nimien päättyminen 

äänteeseen a tai poikien nimien päättyminen äänteeseen o ei ole riittävä peruste nimien 

samanlaisuudelle. Nykyisessä nimipäiväkalenterissakin tyttöjen nimistä yli 60 % päät-

tyy äänteeseen a ja poikien nimistä yli 30 % päättyy äänteeseen o (Yliopiston nimipäi-

väalmanakka 2015). Lasken a:t ja o:t loppusoinnuiksi kuitenkin silloin, kun joukossa on 

vähintään yksi a-loppuinen poika a-loppuisten tyttöjen kanssa tai yksi o-loppuinen tyttö 

o-loppuisten poikien kanssa. 
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Viskurilaki tarkoittaa sitä, että nimiyhdistelmissä raskaampi aines pyrkii asettumaan 

kevyemmän jälkeen. Tämä toteutuu esimerkiksi silloin, kun ensimmäinen nimi on kak-

sitavuinen ja jälkimmäinen nimi kolmitavuinen. (Kiviniemi 2006: 109–110.) Esimer-

kiksi nimi Niina Maaria on tällainen. Äännejonoja tarkastellessani kiinnitän huomiota 

konsonanttien ja vokaalien järjestykseen nimissä. Esimerkiksi nimen Matti äännejono 

on CVCCV. 

 

Edellä mainittuja seikkoja tutkimalla voin päätellä, toistuuko perheenjäsenten nimissä 

jokin tietty systeemi, jonka myötä lasten ja vanhempien nimissä on samanlainen äänne-

rakenne. Tutkin perheitä kokonaisuuksina. Jos sama piirre ei toistu kaikkien lasten ni-

missä, en pidä äännerakennetta samanlaisena tai ainakaan systeemiä säännöllisenä. Yh-

denkin lapsen erilainen nimi riittää rikkomaan systeemin. Toisaalta jos perheessä on 

paljon lapsia, sen rikkominen ei välttämättä ole tahallista vaan voi johtua esimerkiksi 

siitä, että systeemin mukaisia nimiä ei vain ole enää keksitty. Tarkastelen näitä moni-

lapsisia perheitä kuitenkin tapauskohtaisesti. Myös sukupuoli voi rikkoa systeemin, 

minkä otan tutkimuksessa huomioon. Esimerkiksi jos perheessä on neljä lasta, kolme 

tyttöä ja poika, ja pojan nimessä ei ole samaa piirrettä kuin kaikkien tyttöjen nimissä, 

voi se johtua siitä, että systeemi on erilainen tytöille ja pojille. 

 

Etunimiä käsitellessäni käytän termejä ensinimi ja jälkinimi. Ensinimi tarkoittaa nimen-

sä mukaisesti henkilön etunimistä ensimmäistä. Jälkinimiä puolestaan ovat kaikki en-

sinimien jälkeen tulevat etunimet eli mahdolliset toinen ja kolmas etunimi. (Ainiala ym. 

2008: 172.) 
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3. AINEISTOANALYYSI 

 

3.1. Vanhempien ja lasten nimien vertailu 

 

Tässä luvussa tarkastelen vanhempien ja lasten nimiä perheittäin. Vertaan nimien ään-

nerakennetta tutkimalla alku-, sisä- ja loppusointua sekä äännejonoja. Lisäksi tarkaste-

len nimien lukumäärää ja viskurilain toteutumista. 

 

3.1.1. Alku-, sisä- ja loppusointu 

 

Alkusointu esiintyy aineistossa lasten ja vanhempien nimissä systemaattisesti 27 per-

heessä (25,2 %). Niistä 8 (29,6 %) on ensinimessä, 6 (22,2 %) jälkinimessä ja loput 13 

(48,1 %) sekaisin molemmissa. Esimerkiksi perheessä 13 äiti Marjo Kaarina ja isä Ma-

rio ovat nimenneet tyttärensä Marissaksi, jolloin jokaisen perheenjäsenen nimessä on 

alkusointu mar. Perheessä 37 taas äiti Ritva-Anneli ja isä Juha Tapani ovat nimenneet 

lapsensa Jimi Aleksiksi ja Joni Mikaeliksi, jolloin isän ja poikien ensinimissä toteutuu 

alkusointu j. Jälkinimen alkusoinnusta esimerkkinä on perhe 62, jossa Salla Sofian ja 

Kari Kristianin lasten nimet ovat Otto Sirius ja Panu Severus. Tällöin äidin ja lasten 

jälkinimissä on alkusointu s. Perheessä 10 jokaisen perheenjäsenen yhdessä nimessä on 

alkusointu ta: vanhemmat ovat Taru Tellervo ja Eero Tapani sekä lapset Olavi Tapani 

ja Tapio Johannes. 

 

Eräissä perheissä alkusointuja on enemmän kuin yksi. Esimerkiksi perheen 88 lapsella 

on ensinimessä alkusointu ma äidin ensinimen kanssa ja jälkinimessä alkusointu a isän 

jälkinimen kanssa, sillä vanhemmat Martta Marjukka ja Ville-Veikko Antero ovat anta-

neet pojalleen nimeksi Maunu Aatos. 

 

Aineistossa ilmenevistä alkusoinnuista yleisimmät ovat j ja a, jotka molemmat esiinty-

vät kuudessa perheessä. Seuraavaksi yleisimpiä alkusointuja ovat m ja s, joita kumpia-

kin on viidessä perheessä. Muita aineistossa ilmeneviä alkusointuja ovat b, da, e, h, k, l, 

p, t, ta ja v. 

 

Systemaattisia sisäsointuja on yhteensä 48 perheessä (44,9 %). Niistä 22 (45,8 %) on 

ensinimessä ja 9 (18,8 %) jälkinimessä, loput 17 (35,4 %) ovat sekaisin molemmissa. 
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Esimerkiksi perheessä 12 on äänne a jokaisen perheenjäsenen ensinimen ensimmäisessä 

tavussa: vanhemmat ovat Kari Antero ja Marju Hannele ja lapset Kaisa Iida Elina ja 

Antti Lauri Aukusti. Sama sisäsointu on myös perheessä 78, jossa vanhempien nimet 

ovat Maarit Helena ja Jari Ensio ja lasten Satu Tiia Annikki, Hanna Ritva Mirjam ja 

Mari Henna Maarit. Sisäsointu e on esimerkiksi perheen 86 äidin ja lasten ensinimissä, 

sillä vanhemmat Merja Johanna ja Marko Tapio ovat antaneet tyttärilleen nimiksi Emi-

lia Jenni Johanna ja Ella Sofia. Jälkinimissä sisäsointu on esimerkiksi perheessä 91, 

jossa äidin ja lasten nimissä on äänne o: vanhemmat Tiina Johanna ja Mikko Petteri 

sekä lapset Olga Aino Olivia ja Onni Eino Oliver. 

 

Eräissä perheissä on kaksi sisäsointua. Esimerkiksi perheessä 75 vanhemmat Henna 

Maria ja Mikko Antero ovat antaneet lapsilleen nimet Helmi Irene ja Venla Ilona, joten 

äidin ja lasten ensinimissä on sisäsointu e ja isän ensinimessä ja lasten jälkinimissä on 

sisäsointu i. Perheessä 81 puolestaan on äidin ja lasten ensinimissä sisäsointu i ja jäl-

kinimissä a, joka on myös isän ensinimessä: vanhemmat Sirpa Hannele ja Matti Erkki 

sekä lapset Riikka Pauliina ja Ville Matias. 

 

Yleisin sisäsointu aineiston perheissä on ensimmäisen tavun a. Näitä perheitä on yh-

teensä 30 (55,6 %). Tämä voi johtua siitä, että hyvin monissa etunimissä on ensimmäi-

sessä tavussa a, nimipäiväkalenterinkin nimistä 37,8 prosentissa (Yliopiston nimipäi-

väalmanakka 2015). Seuraavaksi yleisimmät sisäsoinnut ovat ensimmäisen tavun i 11 

ilmentymällä (20,4 %) ja ensimmäisen tavun e kahdeksalla ilmentymällä (14,8 %). 

 

Sisäsointujen tarkastelun yhteydessä on syytä kiinnittää erityistä huomiota äänteeseen r, 

koska sen lausumisen vaikeutta usein pelätään (Kiviniemi 1982: 160). Viidessä vastauk-

sessa (4,7 %) mainitaankin r-äänteen välttely lapsia nimettäessä. Esimerkiksi perheen 

18 äiti Ritva Anna-Liisa kertoo esimerkissä 1 lapsen isän Erkki Ilmarin kanssa tehdystä 

päätöksestä välttää r-äännettä Juha Ilmariksi nimetyn lapsen ensinimessä, vaikka se 

molempien vanhempien ensinimessä esiintyykin. Samoin kertoo esimerkissä 2 perheen 

75 äiti Henna Maria isän Mikko Antero kanssa tehdystä päätöksestä antaa lapsille ni-

miksi Helmi Irene ja Venla Ilona. 

 

(1) Ensimmäinen nimi on valittu niin, ettei siinä ole r-kirjainta, koska molemmil-

la vanhemmilla vähän heikko r-äänne. (Ritva) 
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(2) Ensimmäiset nimet valittiin sen mukaan mistä tykättiin. Minulla vielä se, että 

en halunnut kutsumanimeen r-kirjainta. (Henna) 

 

r-äänne on taas lasten ja ainakin toisen vanhemman nimiä yhdistävä piirre 33 perheessä 

(30,8 %). Esimerkiksi perheessä 109 jokaisella perheenjäsenellä on vähintään yksi nimi, 

jossa on r-äänne: vanhemmat Arto Tapani ja Terhi Tuulikki sekä lapset Tiina Maria ja 

Lauri Ilmari. 

 

Systemaattinen loppusointu on 35 perheessä. Niistä selkeästi ensinimessä on 5 (14,3 %) 

ja jälkinimessä 17 (48,6 %). Yleisin loppusointu on i (25 kpl, 64,1 %), mikä johtunee 

siitä, että i-äänteeseen päättyviä nimiä on nykyisen kalenterinkin nimistä 26 % (Yliopis-

ton nimipäiväalmanakka 2015). i-loppusointu on esimerkiksi perheessä 44, jossa Mar-

jukka Ilonan ja Jani Eeron lapset ovat Pieti Eero Olavi, Eeti Matti Kalevi ja Elmi Anne 

Agnetta. Loppusointu ilmenee isän ja lasten ensinimissä. Jälkinimien loppusointu i to-

teutuu esimerkiksi jokaisen perheenjäsenen kohdalla perheessä 84, jossa vanhempien 

nimet ovat Janne Petteri ja Sari Inkeri ja lasten nimet Jaakko Oskari ja Leevi Jooseppi. 

i-loppusointu sisältää myös loppusoinnut kki, li, ri ja ti, joista ri on yleisin viidellä esiin-

tymällä. Esimerkiksi perheessä 39 ri-loppusointu yhdistää isän ja lasten nimiä, sillä las-

ten Juho Oskari, Tyrni Rauha Inari ja Siiri Marja Vellamo isän nimi on Tomi Sakari. ri-

aines löytyy myös äidin nimestä Ulla Maria, jossa se on tosin jälkinimen keskellä eikä 

lopussa. 

 

Loppusointu o on perheen 49 isän ja lasten jälkinimissä: vanhemmat ovat Satu Katarii-

na ja Harri Antero sekä lapset Sylvi Pirkko Rikita ja Jetro Taisto Yrjänä. Loppusointu a 

puolestaan on perheen 98 isän ja lasten nimissä: vanhemmat Anne Margit ja Mika Juha-

na sekä lapset Milka Aurora ja Anna-Kaisa Minerva. a-loppusointuun kuuluvat myös 

soinnut ia, isa, itta, la ja na, joista yleisin on viiden eri perheen naisten jälkinimissä 

esiintyvä ia. Esimerkiksi perheessä 5 vanhemmat Salla Maria ja Otto Paavo Tapani 

ovat antaneet tyttärensä nimeksi My Lumia Otontytär, ja perheessä 40 Nina Maaria 

Emilian ja Marko Tapion tyttäret ovat Inka Maija Emilia ja Eedit Anne Maria. 

 

Suurimmassa osassa aineistoa (f = 77 / 72 %) perheen nimissä esiintyy vähintään yksi 

sointu. 26 perheessä (24,3 %) on yhtäaikaisesti kaksi tai useampi eri sointu. Esimerkiksi 

perheessä 72 on sekä alku- että sisäsointu, ja alkusointu on erilainen tyttöjen ja poikien 
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nimissä. Äidin ja lasten nimissä on sisäsointu a, äidin ja tyttöjen nimissä alkusointu k 

sekä isän ja pojan nimissä alkusointu j: vanhemmat Kati Tuulia ja Joni Mikael sekä lap-

set Hertta Kaija, Maire Kyllikki ja Otso Jalmari. Perheessä 37 taas on kolme eri sointua. 

Perheessä esiintyy alkusointu j, sisäsointu i ja loppusointu i, sillä Ritva-Annelin ja Juha 

Tapanin lasten nimet ovat Jimi Aleksi ja Joni Mikael. 

 

 

3.1.2. Äännejonot 

 

Samanlaisia systemaattisesti toistuvia äännejonoja on aineistossa 42 perheessä (39,3 %). 

Kahdeksassa niistä on kaksi erilaista äännejonoa, joten erilaisia systemaattisia äänne-

jonotapauksia on yhteensä 50. Esimerkiksi perheessä 44 äännejono on erilainen tytöille 

ja pojille. Poikien jälkinimet ovat äännejonoltaan samanlaisia kuin äidin jälkinimi ja 

tytön jälkinimen äännejono on samanlainen kuin äidin ensinimen äännejono. Äidin nimi 

on Marjukka Ilona ja lapset ovat Pieti Eero Olavi, Eeti Matti Kalevi ja Elmi Anne Ag-

netta. Äidin toinen nimi ja poikien kolmannet nimet ovat siis äännejonoltaan 

(C)VCVCV ja äidin ensinimi ja tyttären kolmas nimi (C)VCCVCCV. 

 

Jaan tarkastelemani äännejonot viiteen erilaiseen tyyppiin. Ensimmäinen ja yleisin 

tyyppi on CVCCV, esim. Matti. Ilmenneistä äännejonoista puolet (25 kpl, 50 %) kuuluu 

tähän tyyppiin. Niistä kymmenessä (40 %) nimen keskuskonsonantit ovat samat. Tämä 

toteutuu esimerkiksi perheen 28 äidin ja lasten ensinimissä: äiti Hanna Karoliina ja lap-

set Mikko Valdemar ja Emmi-Lotta Vilhelmiina sekä perheen 104 jokaisen perheenjäse-

nen ensinimessä: vanhemmat Hanna Liisa ja Jussi Tapio sekä tytär Ninni Alisa Katarii-

na. Loppujen 15 (60 %) tämän tyypin perheen nimissä on eri keskuskonsonantit. Tämä 

toteutuu esimerkiksi perheen 93 isän ja lasten ensinimissä: isä Marko Andreas ja tyttäret 

Petra Minerva ja Pilvi Andrea. Äännejonon CVCCV yleisyys aineistossa selittynee 

sillä, että se on nimipäiväkalenterinkin nimissä kaikkein yleisin äännejonotyyppi. Ny-

kyisen almanakan nimistä 38,4 % noudattaa tätä tyyppiä (Yliopiston nimipäiväal-

manakka 2015). 

 

Toinen äännejonotyyppi on CVVCV, esim. Maija. Aineiston perheistä kahdeksan (16 

%) toteuttaa tätä tyyppiä. Esimerkiksi perheessä 69 äidin jälkinimi ja lasten ensinimet 

ovat tyyppiä CVVCV(CV): äiti Tarja Lea Kaarina ja lapset Saana Emilia, Joonas Ante-
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ro, Teemu Juhani ja Noora Karoliina. Kolmas äännejonotyyppi on CVCV, esim. Mari. 

Tämän tyypin perheitä on kymmenen (20 %). Esimerkiksi perheessä 37 isän ja lasten 

ensinimet noudattavat tätä tyyppiä: isä Juha Tapani ja pojat Jimi Aleksi ja Joni Mikael. 

 

Neljäs äännejonotyyppi on CVCCCV, esim. Martti. Tämä tyyppi on hyvin harvinainen: 

se kattaa vain 4,7 prosenttia nykyisen nimipäiväkalenterin nimistä (Yliopiston nimipäi-

väalmanakka 2015), mistä johtunee se, että tämän tyypin perheitä onkin aineistossa vain 

kaksi (4 %). Esimerkiksi perheessä 38 jokaisen perheenjäsenen ensinimi pyrkii mukai-

lemaan tätä tyyppiä: vanhemmat Mirkka Emilia ja Antti Juhani sekä lapset Martta Hel-

mililja, Hertta Ruusuliisa, Kerttu Iita Ottiilia ja Helka Auri Emilia. Nuorimman tyttären 

nimi ei noudata systeemiä, mutta se voi johtua mahdollisesti siitä, ettei juuri tätä tyyppiä 

noudattavia sopivia naisten nimiä ollut kuopukselle enää jäljellä. Tämän tyypin mukai-

sia naisten nimiä on nimittäin nimipäiväkalenterissa vain 14 (3,1 %) (Yliopiston nimi-

päiväalmanakka 2015). 

 

Viides äännejonotyyppi on tyyppi CVCVV, esim. Maria. Tämän tyypin perheitä on 

viisi (10 %). Esimerkiksi perheessä 40 jokaisen perheenjäsenen viimeinen jälkinimi 

noudattaa jonoa (V)CVCVV: vanhemmat Nina Maaria Emilia ja Marko Tapio sekä 

tyttäret Inka Maija Emilia ja Eedit Anne Maria. 

 

 

3.1.3. Nimien määrä ja viskurilaki 

 

Aineiston vanhemmista kuudella on yksi nimi (2,8 %), 184:llä (85,6 %) kaksi nimeä ja 

25:llä (11,6 %) kolme nimeä. Tulos on samankaltainen Kiviniemen (1993) tutkimusten 

kanssa, joiden mukaan Suomessa on annettu 1900-luvulla yksi nimi alle viidelle prosen-

tille, kaksi nimeä noin 80 prosentille ja kolme nimeä yli 15 prosentille (Kiviniemi 1993: 

15). Sen sijaan aineiston lapsista yksi nimi on 27:llä (10,5 %), kaksi nimeä 145:llä (56,4 

%) ja kolme nimeä 85:llä (33,1 %). Yksinimisiä lapsia on aineistossani huomattavasti 

enemmän kuin Suomessa keskimäärin (Kiviniemi 2006: 72–76), mutta epäilen tämän 

johtuvan siitä, että osa vastaajista on varmaankin vain unohtanut kertoa lastensa kaikki 

nimet. Tämä on todennäköisempää kuin se, että heillä todella olisi vain yksi nimi, koska 

10,5 % on hyvin paljon verrattuna siihen, kuinka paljon yksinimisiä ihmisiä Suomessa 

on: se on noin viisikertainen määrä koko maan määrään verrattuna. Käsittelen näitä lap-
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sia kuitenkin yksinimisinä, koska en voi olettaa muuta. En voi tietää, ketkä vastaajista 

olisivat unohtaneet kertoa loput nimet ja kenen lapsilla olisi oikeasti vain yksi nimi. 

 

Aineiston perheistä 43:ssa (40,2 %) jokaisella perheenjäsenellä on kaksi nimeä. Tämä 

on hyvin yleistä, sillä suurimmalla osalla suomalaisista on kaksi nimeä (Kiviniemi 

2006: 74–76), mutta tätä voinee silti pitää vanhempien ja lasten nimiä yhdistävänä piir-

teenä. 21 perheessä (19,6 %) on jokin muu systeemi nimien lukumäärän suhteen. Ylei-

sin systeemi on, että toisella vanhemmalla ja kaikilla lapsilla on kaksi nimeä mutta toi-

sella vanhemmalla yksi tai kolme. Tällaisia perheitä on 12. Perheitä, joissa toisella van-

hemmalla ja lapsilla on kolme nimeä ja toisella vanhemmalla kaksi tai yksi, on yhdek-

sän. Lisäksi on yksi perhe, jossa toisella vanhemmalla ja lapsella on vain yksi nimi ja 

toisella vanhemmalla kaksi. 

 

Aineistosta nousee esiin myös sellainen seikka, että monissa perheissä lapsilla on kes-

kenään yhtä monta nimeä mutta vanhemmilla on eri määrä nimiä. 19 perheessä jokaisel-

la lapsella on kolme nimeä mutta vanhemmilla vain kaksi. Tämän selittää se, että 1980-

luvulta alkaen kolmen nimen antaminen lapsille on yleistynyt nopeasti (Kiviniemi 2006: 

75). 2000-luvun aikana kolminimisten lasten osuus väestöstä on noussut jo yli 40 pro-

senttiin (Saarelma-Paukkala 2014: 65–66). Aineiston lopuissa 24 perheessä lapsilla on 

keskenään eri määrä nimiä eikä niistä ole löydettävissä mitään systeemiä. 

 

Viskurilakia noudattaa 186 lasta (72,4 %) ja 186 vanhempaa (86,5 %). Sitä ei noudata 

44 lasta (17,1 %) ja 22 vanhempaa (10,2 %). Lopuilla 27 lapsella (10,5 %) ja viidellä 

vanhemmalla (2,3 %) on vastausten mukaan vain yksi nimi, eikä heidän nimiään ole sen 

takia mielekästä tarkastella tässä yhteydessä. Aineistossa on myös kaksi vanhempaa 

(0,9 %), jotka eivät ole Suomesta kotoisin ja joita ei näin ollen ole nimetty suomalaisten 

nimeämistapojen mukaan. Jätän myös heidän nimensä tämän viskurilain noudattamisen 

tarkastelun ulkopuolelle. 

 

Tarkastelen viskurilain toteutumista perheittäin yhteensä 98 perheessä. Analyysin ulko-

puolelle jäävissä yhdeksässä perheessä on siis joko kerrottu kaikille lapsille vain yksi 

nimi tai toinen vanhempi ei ole suomalainen, mikä näkyy myös lasten nimissä eikä täl-

löin tee niitä vertailukelpoisiksi. Näistä 98 perheestä viskurilakia noudattaa jokainen 

perheenjäsen 52 perheessä (53,1 %). Lopuissa 46 perheessä vähintään yhden perheenjä-
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senen nimessä viskurilaki ei toteudu. Näistä 29 perhettä (29,6 %) on sellaisia, joissa 

lasten ja vanhempien nimissä tai edes lasten nimissä keskenään ei ole yhteistä systeemiä 

viskurilain suhteen vaan esimerkiksi osa lapsista noudattaa sitä ja osa ei. Lopuissa 17 

perheessä lasten ja toisen vanhemman nimet ovat samanlaiset viskurilain suhteen. Näis-

tä neljässä perheessä lasten ja toisen vanhemman nimet eivät noudata viskurilakia ja 

vain toisen vanhemman nimi noudattaa sitä. Esimerkiksi perheessä 27 isän ja lapsen 

nimet eivät noudata viskurilakia mutta äidin nimi noudattaa: vanhemmat Heli Mari-

Anna ja Antti Jussi, poika Martti Ukko Jussi. Äidin nimen tavurakenne on viskurilain 

mukainen 2+4, kun taas isän nimen rakenne 2+2 sekä pojan nimen rakenne 2+2+2 eivät 

ole. 

 

Yleisin kaksinimisten perheiden noudattama viskurilain mukainen tavurakenne on 2+3. 

Tämä toteutuu 23 perheessä (21,5 %). Esimerkiksi perheessä 109 jokaisen perheenjäse-

nen nimi noudattaa tätä rakennetta: vanhemmat Arto Tapani ja Terhi Tuulikki sekä lap-

set Tiina Maria ja Lauri Ilmari. Tämän lisäksi aineistossa ilmenee kaksi muuta syste-

maattisesti toistuvaa rakennetta. Perheessä 106 isän ja lapsen nimet noudattavat viskuri-

lain rikkovaa rakennetta 2+2: vanhemmat Sari Sinikka ja Olli Pekka sekä tytär Sanna 

Mari. Perheessä 35 taas isän ja lapsen nimiä yhdistää rakenne 2+2+3: äiti Nina Mikaela, 

isä Heikki Antti Antero ja tytär Kiira Venla Katriina. 

 

 

3.2. Nimien samanlaisuus nimenantoperusteena 

 

Monivalintakysymyksen vaihtoehdoista tärkein tämän tutkimuksen kannalta on kohta 

”Nimen sopiminen vanhempien nimien kanssa yhteen”. Vastauksista voi päätellä, että 

kaikki, jotka ovat tämän kohdan valinneet, ovat tietoisia omien ja lastensa nimien sa-

manlaisuudesta. Kohdan on valinnut seitsemän vastaajaa (6,5 %). Muut monivalintaky-

symyksen kohdat ovat mukana lähinnä vertailun vuoksi. Kuvioon 1 olen koonnut kaikki 

monivalintakysymyksen vastaukset. 
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KUVIO 1. Nimenvalintaperusteet. 

 

Kuviosta 1 huomaa, että esimerkiksi sisarusten nimien samanlaisuus on tiedostetumpi 

nimenantoperuste kuin vanhempien ja lasten nimien samanlaisuus. Nimittäin kohdan 

”Nimen sopiminen sisarusten nimien kanssa yhteen” on valinnut 36 vastaajaa, kun taas 

kohdan ”Nimen sopiminen vanhempien nimien kanssa yhteen” vain seitsemän. 

 

Monivalintakysymyksen kohdan ”Nimen sopiminen vanhempien nimien kanssa yhteen” 

valinneista seitsemästä vastaajasta suurin osa (neljä) on valinnut lapsilleen nimen, joka 

on alkusoinnussa jommankumman vanhemman nimen kanssa. Tämä toteutuu esimer-

kiksi perheessä 90, jossa Virpi Maria ja Jari Juhani ovat antaneet pojalleen nimeksi 

Jussi Arvid Aukusti (esimerkki 3) sekä perheessä 105, jossa vanhemmat Jussi Antero ja 

Saila Kaarina ovat antaneet pojalleen nimeksi Antti Juhani (esimerkki 4). 

 

(3) Lapsen ensimmäiseksi etunimeksi valittiin nimi, jossa oli sama alkuäänne 

kuin samaa sukupuolta olevan vanhemman nimessä. (Virpi) 

(4) – – ne ovat omat nimeni, tosin eri muodossa ja järjestyksessä. (Jussi) 

 

Lopuissa kolmessa perheessä vanhempien ja lasten nimien välillä on jokin muu yhtäläi-

syys kuin alkusointu. Perheessä 92 vanhemmat Kati Marja ja Jarkko Tapani ovat anta-

neet lapsilleen nimiksi Kerkko Eemeli ja Aarni Mikael. Isän ja poikien nimet noudatta-

vat viskurilakia tavurakenteen 2+3 mukaisesti ja jokaisella perheenjäsenellä on kaksi 

nimeä, joista toisen ensimmäisessä tavussa on äänne r. 
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Perheessä 78 yhtäläisyys vanhempien ja lasten nimissä on ensinimen sisäsointu a. Las-

ten nimet ovat nimittäin Satu Tiia Annikki, Hanna Ritva Mirjam ja Mari Henna Maarit 

sekä äidin nimi Maarit Helena ja isän nimi Jari Ensio. Sama sisäsointu on myös äidin ja 

lasten nimissä perheessä 45, jossa ovat vanhemmat Anne Marja Elina ja Tony Mikael 

sekä lapset Kasper Anton ja Matilda Sara Maria. Tässä perheessä tietoisempi nimenan-

toperuste lienee kuitenkin vanhempien nimien variointi lasten jälkinimiksi, sillä Anne 

Marja Elina kuvaa nimien valintaa avokysymyksessä esimerkin 5 mukaisesti. 

 

(5) Tony–Antony–Anton – – Marja–Maria (Anne) 

 

Nimenantoperusteiden tiedostamiseen pääsenkin käsiksi paremmin avokysymysten vas-

tauksia tarkastelemalla. Niissä äännerakenteen merkitys on jollain tavalla mainittu 37 

vastauksessa. Niistä kuitenkin vain seitsemässä kerrotaan vanhempien nimien vaikutta-

neen nimenantoon. Esimerkissä 6 perheen 104 äiti Hanna Liisa kertoo päätöksestään 

antaa lapselle nimeksi Ninni Alisa Katariina, ja esimerkissä 7 perheen 32 äiti Maarit 

Kati Hannele perustelee valintaa antaa jokaiselle lapselle kolme nimeä. 

 

(6) Alisa muistuttaa omaa toista nimeäni. (Hanna) 

(7) Halusin lapsillemme kolme nimeä, koska itsellänikin on ja miehellä ei ollut 

mitään sitä vastaan. (Maarit) 

 

16 vastaajaa taas kertoo valinneensa jokaiselle lapselle nimen, jossa on jokin sama piirre 

kuin muiden sisarusten nimissä, mutta heistä kukaan ei ole maininnut sitä, että sama 

piirre on myös jommankumman vanhemman nimessä. Esimerkiksi perheen 44 äiti Mar-

jukka Ilona kertoo esimerkissä 8 lapsistaan Pieti Eero Olavista, Eeti Matti Kalevista ja 

Elmi Anne Agnetasta, mutta ei mainitse mitään lasten isän, Jani Eeron, nimestä. Myös-

kään perheen 93 äiti Paula Marjukka ei mainitse omaa ensinimeään, joka on alkusoin-

nussa tytärten Petra Minerva ja Pilvi Andrea ensinimien kanssa, vaikka tiedostaa tyttö-

jen nimien keskinäisen alkusoinnun esimerkin 9 sekä monivalintakysymyksestä kohdan 

”Nimen sopiminen sisarusten nimien kanssa yhteen” valitsemisen mukaan. 

 

(8) Kun kahdelle ensimmäiselle oli annettu kaksitavuinen, i:hin loppuva ensim-

mäinen nimi, haluttiin tätä noudattaa kolmannenkin lapsen kohdalla. (Marjuk-

ka) 

(9) Petra oli minulla ollut mielessä jo nuoresta asti. Pilvi valikoitui alkukirjai-

men vuoksi. (Paula) 
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Näiden vastausten perusteella vaikuttaa siis siltä, että vanhempien nimien äännerakenne 

periytyy lapsille enimmäkseen tiedostamatta. 

 

 

3.3. Lasten nimet äidin ja isän nimien mukaan 

 

Selkeää eroa lasten nimeämisessä äidin tai isän mukaan ei aineiston perheissä käy ilmi. 

Eräissä perheissä lasten nimet ovat samanlaisia kuin äidin ja isän nimi on erilainen ja 

toisissa perheissä päinvastoin. Näitä perheitä on suunnilleen yhtä paljon, kuten kuviosta 

2 huomaa. 

 

 

KUVIO 2. Lasten nimet äidin ja isän nimien mukaan. 

 

Kuvion 2 lyhenteistä Ä tarkoittaa äitiä, I isää, L lasta, T tyttöä ja P poikaa. Niinpä kuvi-

ossa ÄL tarkoittaa äidin ja lasten nimien samanlaisuutta, IL isän ja lasten nimien saman-

laisuutta ja ÄIL molempien vanhempien ja lasten nimien samanlaisuutta. Kohta ÄL ja 

IL tarkoittaa tilannetta, jossa perheen lasten nimet ovat yhtäläiset äidin nimen kanssa 

jonkin tietyn piirteen suhteen sekä yhtäläiset isän nimen kanssa jonkin eri piirteen suh-

teen. Kohta ÄT ja IP puolestaan tarkoittaa tilannetta, jossa osalla lapsista on samanlai-

nen nimi kuin äidillä ja osalla lapsista samanlainen nimi kuin isällä. Yleistä näissä tapa-

uksissa on, että äidin ja tyttöjen nimet ovat samanlaiset keskenään ja isän ja poikien 

nimet ovat samanlaiset keskenään. 

 



17 
 

 

Perheitä, joissa äidin ja lasten nimissä on yhtäläisyys mutta isän ja lasten nimissä ei ole 

(kuvion 2 kohta ÄL), on yhteensä 27 (25,2 %). Tällainen on esimerkiksi perhe 64, jossa 

on vanhemmat Hannakaisa Maria ja Markku Petteri sekä lapset Helmi Maria ja Hannes 

Heikki Artturi. Äidin ja lasten ensinimissä on alkusointu h, jota isän nimessä ei ole. Per-

heitä, joissa isän ja lasten nimissä on yhtäläisyys mutta äidin ja lasten nimissä ei (kuvion 

2 kohta IL), on yhteensä 25 (23,4 %). Esimerkiksi perheessä 37 isän ja lasten ensinimis-

sä on alkusointu j ja ne ovat myös äännejonoltaan tyyppiä CVCV. Äidin nimessä ei to-

teudu kumpikaan piirre. Perheen vanhempien nimet ovat Ritva-Anneli ja Juha Tapani ja 

lasten Jimi Aleksi ja Joni Mikael. 

 

Eräissä perheissä sama piirre löytyy jokaisen perheenjäsenen nimestä (kuvion 2 kohta 

ÄIL). Tällaisia perheitä on 23 (21,5 %). Esimerkiksi perheen 12 jokaisen perheenjäse-

nen ensinimessä on sisäsointu a: vanhemmat Kari Antero ja Marju Hannele sekä lapset 

Kaisa Iida Elina ja Antti Lauri Aukusti. Eräissä perheissä taas lasten nimissä on eri yhtä-

läisyys äidin nimen kanssa ja eri yhtäläisyys isän nimen kanssa (kuvion 2 kohta ÄL ja 

IL). Näitä perheitä on 16 (15,0 %). Tällainen tapaus on esimerkiksi perhe 50, jossa on 

vanhemmat Anu Tuulikki ja Niko Henrik sekä lapset Katri Tuuli Marita, Hertta Iita An-

neli ja Henni Ilmi Elviira. Lasten ja äidin nimille yhteistä on jälkinimen loppusointu i, 

kun taas isän ja lasten nimien yhteinen piirre on r-äänne. 

 

On myös perheitä, joissa osalla lapsista on sama piirre kuin äidillä ja lopuilla sama piir-

re kuin isällä (taulukon 2 kohta ÄT ja IP). Tällaisia perheitä on 10 (9,3 %). Näissä per-

heissä lasten sukupuolella on merkitystä siinä, kumman vanhemman nimeä heidän ni-

mensä muistuttavat. Yleistä on, että poikien nimet ovat samankaltaisia isän nimen kans-

sa ja tyttöjen nimet äidin nimen kanssa. Näistä kymmenestä perheestä tämä toteutuu 

seitsemässä. Esimerkiksi perheessä 19 isän ja poikien jälkinimissä on loppusointu i, kun 

taas äidin ja tyttöjen nimissä on loppusointu isa: vanhemmat Tiina Kaisa Maarit ja Pasi 

Petteri sekä lapset Henri Ilmari, Saini Alisa, Leo Aleksi ja Kaisa Eerika. Kahdessa per-

heessä on päinvastoin: isän ja tyttöjen nimissä on oma yhtäläisyys ja äidin ja poikien 

nimissä on eri yhtäläisyys. Esimerkiksi perheessä 33 äidin ja pojan ensinimet ovat ään-

nejonoltaan tyyppiä CVVCV (Maija Inkeri ja Leevi Johannes) ja isän ja tytön nimet 

tyyppiä (C)VCV (Juha Matias ja Ida Ellen). 
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Muista poikkeava on perhe 21, jossa viidestä lapsesta kahdella tytöllä on sama sisäsoin-

tu kuin äidillä ja kahdella tytöllä sama sisäsointu kuin isällä. Pojan nimessä taas ei ole 

kumpaakaan sisäsointua mutta sama alkusointu kuin äidillä. Tässä perheessä ovat siis 

vanhemmat Krista Maria ja Petri Mikael sekä lapset Kasper Aarne Aukusti, Ida-Kaisa 

Vilhelmiina, Meeri Linnea Eleonoora, Tiina Anni Maria ja Elli Noora Elisabeth. Ty-

töistä Ida-Kaisan ja Tiinan ensinimessä on äänne i kuten myös äidin ensinimessä. Mee-

rin ja Ellin ensinimissä taas on äänne e, joka on isänkin ensinimessä. Kasper-pojan en-

sinimessä on äänne k, joka on myös äidin ensinimen ensimmäinen äänne. 

 

 

3.4. Yhteenveto 

 

Olen nyt tarkastellut kuusi piirrettä, joissa lasten ja vanhempien nimet voivat olla sa-

manlaisia: alkusointu, sisäsointu, loppusointu, äännejonot, nimien määrä ja viskurilain 

noudattaminen. Olen koonnut näiden piirteiden toteutumiset kuvioon 3. 

 

 

KUVIO 3. Yhtäläisyyden osoittavat piirteet. 

 

Kuvio 3 osoittaa, että vanhempien ja lasten nimet muistuttavat toisiaan eniten viskuri-

lain noudattamisen ja nimien lukumäärän suhteen. Kumpikin piirre on yhtäläinen yli 60 

perheessä. Alkusointu on piirteistä harvinaisin, mutta kuten kuviosta 3 näkyy, määrien 

ero loppusointuihin, äännejonoihin ja sisäsointuihin ei ole huomattavan suuri. 
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Analyysin perusteella vanhempien ja lasten nimien samanlaisuus on yleistä, koska näis-

tä tarkastelluista piirteistä vähintään yksi toteutuu aineistossa 101 perheessä (94,4 %). 

Lopuissa kuudessa perheessä (5,6 %) ei ole ainuttakaan yhtäläisyyttä osoittavaa piirret-

tä. Näitä perheitä on niin vähän, että niitä voi pitää poikkeuksina. Tarkastelen niitä seu-

raavaksi. 

 

Perheessä 61 on vanhemmat Eija Tuulikki ja Jyrki Kullervo sekä lapset Harri Raafael, 

Henri Martti Mikael, Raisa Johanna, Teresa Tuulia, Pilvi Annada, Aleksi Kristian, Uk-

ko Taavetti, Otto Aleksanteri, Urho Johannes ja Selma Aurora. Perheenjäsenten kesken 

löytyy joitakin yhteisiä piirteitä (esimerkiksi r-äänne isän ja kahdeksan lapsen nimessä), 

mutta en ole laskenut niitä systemaattisiksi yhtäläisyyksiksi, koska ne eivät toteudu jo-

kaisen lapsen kohdalla. Syynä tähän on todennäköisesti se, että lapsia on perheessä niin 

monta (kymmenen), että piirrettä ei ole voitu toteuttaa ihan jokaisen kohdalla. 

 

Aineistossa on seitsemän perhettä, joissa vanhemmilla on useampi nimi ja lapsilla vain 

yksi tai sitten lasten jälkimmäiset nimet on unohdettu kertoa, kuten olen aiemmin luvus-

sa 3.1.3. arvellut. Näissä perheissä yhtäläisyyttä eivät voi osoittaa viskurilaki tai nimien 

määrä. Kahdessa perheessä sisäsointu osoittaa yhtäläisyyden, esimerkiksi a perheessä 

97: vanhemmat Mari Anne Mirjami ja Jouko Kalevi sekä lapset Sami ja Sanna. Lopuis-

sa viidessä perheessä yksinimisten lasten ja useampinimisten vanhempien nimissä ei ole 

yhtäläisyyksiä. 

 

Perheessä 17 on vanhemmat Piia Maarit Hannele ja Sauli Pentti Uolevi sekä lapset 

Emma, Kalle, Siiri ja Kaisa. Vanhempien ja lasten nimissä ei ole muuta yhtäläisyyttä 

kuin se, että jokaisen ensinimi on kaksitavuinen. Tätä en kuitenkaan laske riittävää yhtä-

läisyyttä osoittavaksi piirteeksi, koska suurin osa almanakan nimistä, 74,1 %, on kaksi-

tavuisia (Yliopiston nimipäiväalmanakka 2015). 

 

Perheessä 20 on vanhemmat Leila Tuulikki ja Leo Pentti Olavi sekä lapset Hannu, Riit-

ta, Timo, Matti ja Petri, ja perheessä 42 on vanhemmat Raija Liisa Helena ja Tapio 

Hannu sekä lapset Antti ja Pekka. Näyttää siltä, että näissä perheissä mukaillaan äänne-

jonoa CVCCV, jossa kaksi viimeistä konsonanttia on samat. Mutta koska äännejono ei 

joko toteudu systemaattisesti jokaisen lapsen kohdalla (kuten perheessä 20) tai se ei 
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toteudu kokonaisuudessaan (perhe 42), eivät nämä perheet täytä samanlaisen äännejo-

non kriteerejä. 

 

Perheessä 47 on vanhemmat Marjo Tuulikki ja Markku Tapani sekä lapset Samuli, Sam-

po, Santeri ja Ville. Perheessä on melkein sisäsointu a, mutta yksi lapsi, Ville, rikkoo 

systeemin eikä yhtäläisyys toteudu. 

 

Vanhempien nimien äännerakenteen vaikutus lasten nimiin on ilmeisen tiedostamaton 

ilmiö nimenannossa. Vastaajista hyvin harva, vain 7 %, mainitsee vanhempien nimien 

ja lasten nimien samankaltaisuuden olevan yksi nimenantoperusteista, vaikka yhtäläisiä 

piirteitä löytyy 94 prosentissa perheistä. 

 

Eroa siinä, kumman vanhemman nimiä lasten nimet noudattavat enemmän, ei ilmene. 

Eräissä perheissä äidin ja lasten nimet ovat samanlaisia, toisissa puolestaan isän ja las-

ten. On myös perheitä, joissa on sama piirre jokaisen perheenjäsenen nimessä, perheitä, 

joissa lasten ja äidin nimissä on sama piirre ja lasten ja isän nimissä oma sama piirre 

sekä perheitä, joissa osalla lapsista on sama piirre kuin äidillä ja osalla sama piirre kuin 

isällä. Näiden perheiden lukumäärissä ei ole suurta eroa. 
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4. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tässä kandidaatintutkielmassani olen tutkinut, ovatko vanhempien ja lasten etunimet 

samanlaisia ja jos ovat, antavatko vanhemmat lapsilleen tällaisia nimiä tietoisesti vai 

tiedostamatta. Lisäksi olen tarkastellut sitä, kumman vanhemman nimiä lasten nimet 

useammin muistuttavat. Tutkimuksen aineistona on 107 vastausta kyselyyn (liite 1). 

Aineisto koostuu siis 107 perheestä, joissa on yhteensä 257 lapsen ja 215 vanhemman 

nimet. 

 

Tutkimuksessa on käynyt ilmi, että vanhemmat antavat lapsilleen sellaisia nimiä, jotka 

ovat samanlaisia heidän omien nimiensä kanssa, sillä yhtäläisyyksiä vanhempien ja las-

ten nimissä ilmenee 101 perheessä (94,4 %). Hypoteesini on osunut siltä osin oikeaan. 

Eroa siinä, kumman vanhemman nimiä lasten nimet muistuttavat enemmän, ei kuiten-

kaan juuri ole. Perheitä, joissa lasten nimet ovat äidin nimen kanssa samanlaisia, on 

suunnilleen yhtä paljon kuin perheitä, joissa lasten nimet ovat samanlaisia isän nimen 

kanssa. Tältä osin tutkimustulos ei tue hypoteesiani. 

 

Vanhempien ja lasten nimien samankaltaisuus on pääosin tiedostamatonta. Vain 10 % 

vastaajista on kertonut tiedostavansa vanhempien ja lasten nimien yhteisen piirteen. 

Seitsemän vastaajaa on valinnut monivalintakysymyksessä vaihtoehdon ”Nimen sopi-

minen vanhempien nimien kanssa yhteen”, ja seitsemän vastaajaa on ilmaissut omin 

sanoin vanhempien nimien vaikutuksen lasten nimeämisessä vastauksessaan avokysy-

mykseen. 

 

Vastaukset luvussa 1.1. esittämiini tutkimuskysymyksiin siis ovat: 

1. Vanhemmat antavat lapsilleen sellaisia nimiä, jotka ovat samanlaisia heidän 

omien nimiensä kanssa. 

2. Vanhempien nimet vaikuttavat lasten nimiin enimmäkseen tiedostamatta. 

3. Eroa siinä, muistuttavatko lasten nimet enemmän äidin vai isän nimiä, ei juuri 

ole. 

 

Aineiston keruuta varten tekemäni kyselylomake ei ole onnistunut ihan niin hyvin kuin 

olen toivonut. Minun olisi kannattanut kysyä lasten nimet erikseen siten, että jokaiselle 

lapselle olisi ollut oma kysymys, koska kaikki vastaajat eivät ole käyttäneet pilkkuja tai 
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muita erottelevia välimerkkejä luetellessaan lastensa nimiä. Tämän takia minun on täy-

tynyt joidenkin vastausten kohdalla yrittää päätellä, mitkä luetelluista nimistä kuuluvat 

ensimmäiselle lapselle ja mitkä seuraaville. Useiden vastausten kanssa päättely onkin 

onnistunut, koska vastaajat ovat kertoneet avokysymyksessä nimenantoperusteista yksi 

lapsi kerrallaan ja täten eritelleet siellä, mitkä nimet kuuluvat kenellekin. Mutta eräissä 

tapauksissa en ole pystynyt varmuudella päättelemään, mihin edellisen lapsen nimi 

päättyy ja mistä seuraavan alkaa. Esimerkiksi vastauksessa 34 äiti Pia Kaisa luettelee 

lastensa nimet seuraavasti: ”Freija Ronja Kaisa Karo Iivari”. Hän ei erittele nimiä 

avoimessa kysymyksessä enempää. Tällöin minulle on jäänyt epäselväksi, onko per-

heessä siis kaksi, kolme, neljä vai viisi lasta. Olenkin jättänyt tämän vastauksen koko-

naan tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Ongelmia on ilmennyt myös isovanhempien nimiä koskevassa kysymyksessä. Minun 

olisi kannattanut muotoilla kysymys lomakkeeseen niin, että olisin kysynyt erikseen 

vastaajan äidin vanhempien etunimet ja isän vanhempien etunimet. Nyt kun isovanhem-

pien nimet ovat tulleet samaan kysymykseen, suurin osa vastaajista on luetellut ne niin, 

että en ole voinut päätellä, mitkä luetelluista naisten nimistä kuuluvat äidinäidille ja 

mitkä isänäidille tai mitkä luetelluista miesten nimistä kuuluvat äidinisälle ja mitkä 

isänisälle. Tämän myötä aikeeni tutkia useamman sukupolven välillä tapahtuvaa äänne-

rakenteen periytymistä on vesittynyt. Toisaalta tämä tutkimuskysymys ei ole edes mah-

tunut tähän kandidaatintutkielmaan, joten lomakkeen kysymyksen epäonnistuminen ei 

ole sen puolesta haitannut. Tämä mahdollinen samanlaisen äännerakenteen laajempi 

periytyminen suvussa olisi kuitenkin mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. 
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LIITE 1. Etunimikysely 

 

Olen Piia Moilanen, suomen kielen opiskelija Oulun yliopistossa ja teen kandidaatintutkielmaa 

nimenvalintaperusteista. Kerään aineiston tutkimukseeni tällä kyselyllä, johon tarvitsen vastaajiksi 

pohjoispohjanmaalaisia äitejä ja isiä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. 

 

1. Luettele kaikki etunimesi. ________________________________________________________ 

2. Luettele lastesi kaikki etunimet. ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Luettele lastesi toisen vanhemman etunimet. __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Kerro omin sanoin, millä perusteella annoitte lapsillenne nämä nimet. Jatka tarvittaessa 

kääntöpuolelle. ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Mitkä seikat seuraavista vaikuttivat lastenne nimeämiseen? (Voit valita monta.) 

      Suvun nimiperinne   Mieltymys nimen äänneasuun 

      Henkilöesikuvat   Nimen ongelmattomuus käytännönelämässä 

      Nimimuoti   Nimen sopiminen sisarusten nimien kanssa yhteen 

      Nimen merkitys   Nimen sopiminen vanhempien nimien kanssa yhteen 

6. Luettele vanhempiesi etunimet. ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Luettele isovanhempiesi etunimet. __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Luettele lastenlastesi etunimet, jos sinulla on. _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LIITE 2. Vanhempien ja lasten etunimet perheittäin 

 

Niina Maaria  Tuija Talvikki  Pirjo Anita 

Janne Kristian  Eeli Olavi   Seppo Ensio 

Ilmo Elo Kaleva  Jani Olavi   Heikki 

Miikku Jalo Viljami  Jenni Marika   Henna 

Hilla Mari Ilona  Jarmo Eeli Ilmari  Hanna 

   Johanna Eeva Talvikki 

Riina Pauliina  Susanna Aili Elina  Marjo Kaarina 

Marko Antero  Sami Antti Johannes  Mario 

Olivia Josefiina Pauliina  Sakari Janne Juhani  Marissa 

Joona-Oskari Antero 

   Outi Katariina  Jenni Maria 

Heli Kristiina  Niko Kullervo  Jouko Tapio 

Mikko Paavo  Ronja Maija Alina  Maisa Onerva 

Iitu Iida Josefiina  Väinö Eemeli  Kerkko Juhani 

Antti Eemeli 

   Eija Maarit   Ritva Anna-Liisa 

Jemina Marianna  Petri Sakari   Erkki Ilmari 

Juha Petteri  Otto Hermanni  Juha Ilmari 

Aada Olivia  Aleksi Oskari 

   Hanna Emilia  Tiina Kaisa Maarit 

Salla Maria     Pasi Petteri 

Otto Paavo Tapani  Taru Tellervo  Henri Ilmari 

My Lumia Otontytär  Eero Tapani   Saini Alisa 

   Olavi Tapani   Leo Aleksi 

Hannele Kristiina  Tapio Johannes  Kaisa Eerika 

Lari Tapani 

Siiri Onerva  Kari Antero   Merja Kaarina 

Ansa Agafia  Marju Hannele  Markku Antero 

Elli Regina   Kaisa Iida Elina  Joni Tapani 

   Antti Lauri Aukusti   

 

 



 
 

 

Teija Marika Annikki  Ulla Susanna  Sanna Maria 

Jari Alpo   Janne Olavi   Sami Erkki Emil 

Heli Miranda  Santeri Topias  Sofia Fredrika 

Aleksi Jari-Hannes  Arttu Johannes 

Aarne Jere-Johannes  Eero Ilmari   Ulla Maarit 

Mikko-Pekka Henrik     Paavo Kullervo 

Milla-Mari Elviira  Ritva Maarit  Markus Kullervo 

Olli Sisu-Oskari  Jouni Ensio   Kaisa-Maria 

   Antti Eemeli   Tuomas Oskari 

Piia Maarit Hannele  Lasse Sakari   Milja-Sofia 

Sauli Pentti Olavi  Ville Ilmari 

Emma      Maija Inkeri 

Kalle   Pilvi Johanna  Juha Matias 

Siiri   Antti Tapani  Ida Ellen 

Kaisa   Ellamari Emilia  Leevi Johannes 

   Topias Joonatan 

Leila Tuulikki  Eetu Joona Julius  Tuula Marika 

Leo Pentti Olavi     Rauno Olavi 

Hannu   Heli Mari-Anna  Kirsi Karoliina 

Riitta   Antti Jussi   Teemu Olavi 

Timo   Martti Ukko Jussi 

Matti      Ritva-Anneli 

Petri   Hanna Karoliina  Juha Tapani 

   Timo Valdemar  Jimi Aleksi 

Krista Maria  Mikko Valdemar  Joni Mikael 

Petri Mikael  Emmi-Lotta Vilhelmiina 

Kasper Aarne Aukusti     Mirkka Emilia 

Ida-Kaisa Vilhelmiina  Eija Helena   Antti Juhani 

Meeri Linnea Eleonoora  Kari Asko   Martta Helmililja 

Tiina Anni Maria  Topi Heikki Evert  Hertta Ruusuliisa 

Elli Noora Elisabeth  Saara Liisa Lyydia  Kerttu Iita Ottiilia 

   Matti Esko Iisakki  Helka Auri Emilia 

   Lauri Aulis Ilmari 

 



 
 

 

Maarit Kati Hannele  Jenni Katariina  Satu Katariina 

Mika Olavi  Teemu Samuli  Harri Antero 

Justus Kalle Aukusti  Elli Sylvia   Sylvi Pirkko Rikita 

Rosanna Sofia Tuulikki     Jetro Taisto Yrjänä 

Benjamin Anton Aleksanteri Marjukka Ilona 

Alexi Onni Tapio  Jani Eero   Anu Tuulikki 

Eeti Juho Jalmari  Pieti Eero Olavi  Niko Henrik 

Sandra Hilla Eliina  Eeti Matti Kalevi  Katri Tuuli Marita 

   Elmi Anne Agnetta  Hertta Iita Anneli 

Nina Mikaela     Henni Ilmi Elviira 

Heikki Antti Antero  Anne Marja Elina 

Kiira Venla Katriina  Tony Mikael  Tytti Margaret 

   Kasper Anton  Jarno Juhani 

Ulla Maria   Matilda Sara Maria  Pihla Leena 

Tomi Sakari     Otso Juhani 

Juho Oskari  Anne Maria 

Tyrni Rauha Inari  Taisto Antero  Ritva Birgitta 

Siiri Marja Vellamo  Tuomas Kalevi Antero  Markku Sakari 

   Elina Maria Katariina  Mikko Sakari 

Nina Maaria Emilia 

Marko Tapio  Marjo Tuulikki  Erja Tuulikki 

Inka Maija Emilia  Markku Tapani  Mika Rainer 

Eedit Anne Maria  Samuli   Eemeli Mikael 

   Sampo   Huugo Valtteri 

Milla Sinikka  Santeri 

Jarkko Petteri  Ville   Aino Maria 

Neela Emilia     Ville Matias 

Joel Elmeri   Merja Anneli  Fiinu Maija 

   Jari Tapio   Inkeri Lyydia 

Raija Liisa Helena  Inka Matilda 

Tapio Hannu  Jere Jaakko   Tiina Johanna 

Antti      Jaakko Antero 

Pekka      Ville Jaakko 

      Anni Elina 



 
 

 

Arja Terttu Annikki  Eija Tuulikki  Sirpa Hannele 

Jussi Yrjö Antero  Jyrki Kullervo  Matti Einari 

Pasi Antero   Harri Raafael   Juha Heikki Matias 

Timo Juhani  Henri Martti Mikael  Joni Samuli 

Jukka-Pekka  Raisa Johanna  Iida Susanna 

Sonja Sinikka  Teresa Tuulia 

   Pilvi Annada   Anneli Marita 

Virpi Marja Susanna  Aleksi Kristian  Risto Ilmari 

Sami Johannes  Ukko Taavetti  Satu Anneli 

Roni Eemil Johannes  Otto Aleksanteri   

Ronja Alexandra Eveliina Urho Johannes  Tarja Lea Kaarina 

   Selma Aurora  Alpo Antero 

Arja Maarit Anneli     Saana Emilia 

Ville Samuli  Lea Orvokki  Joonas Antero 

Saga Amelia  Man Dat   Teemu Juhani 

Venla Sofia  Severi Daniel Thien  Noora Karoliina 

 

Marika Hannele  Hannakaisa Maria  Mikko Juhani 

Anssi Tapani Antero  Markku Petteri  Heli Kaarina 

Juuso Wilhelm Johannes  Helmi Maria   Noora Emilia 

Helmi Anna Marika  Hannes Heikki Artturi  Riina Maaria 

 

Teija Liisa   Eija Anitta   Kati Tuulia 

Sami Johannes  Timo Antero  Joni Mikael 

Johannes Eemeli  Teemu Pekka Antero  Hertta Kaija 

Juho Iivari   Annika Katri Maria  Maire Kyllikki 

Oiva Oskari  Antti Timo Antero  Otso Jalmari 

 

Salla Sofia   Eija Tellervo  Suvi Evita 

Kari Kristian  Ahti Antti   Martti Johannes 

Otto Sirius   Risto Tapani   Ellen Aino Linnea 

Panu Severus  Piia Karoliina   

   Niko Antero 

 



 
 

 

Anna-Maija  Sirpa Hannele  Maija Elina 

Ilpo Tapani  Matti Erkki   Sakari Ensio 

Laura Maarit Ilona  Riikka Pauliina  Eeli Oskari 

Henrik Otto Johannes  Ville Matias   Ilja Asseri 

Walter Ilpo Samuli     Valma Olga Eliisa 

Mikael Onni Evert  Taina Birgitta 

   Arto Juhani   Virpi Maria 

Henna Maria  Mette Kaisa Briitta  Jari Juhani 

Mikko Antero  Lasse Kaarlo Juhani  Jussi Arvid Aukusti 

Helmi Irene 

Venla Ilona   Merja Susanna  Tiina Johanna 

   Jussi Tapio   Mikko Petteri 

Päivi Marjaana  Aapo Mikael   Olga Aino Olivia 

Kari Eemeli  Oiva Pietari   Onni Eino Oliver 

Laura 

Veera   Janne Petteri  Kati Marja 

Ville   Sari Inkeri   Jarkko Tapani 

   Jaakko Oskari  Kerkko Eemeli 

Katri Annikki  Leevi Jooseppi  Aarni Mikael 

Mika Juhani 

Alisa Maaria  Antti Juhani   Paula Marjukka 

   Aili   Marko Andreas 

Maarit Helena  Laura Maria   Petra Minerva 

Jari Ensio   Elias Juhani   Pilvi Andrea 

Satu Tiia Annikki 

Hanna Ritva Mirjam  Merja Johanna  Minna Susanna 

Mari Henna Maarit  Marko Tapio  Kari Olavi 

   Emilia Jenni Johanna  Auri Kimmel 

Hilkka Marjatta  Ella Sofia   Reeta Laureline 

Ilpo Tapani 

Jouni Antti Tapani  Leena Maria  Tiina Tuulia 

Leena Anna Elina  Tuomas Jaakko Einari  Jani Petri 

Heli Aila Hannele  Vilma Lotta Emilia  Niklas Veli 

      Noora Rosalia 



 
 

 

Martta Marjukka  Sisko Leena Johanna  Laura Elina 

Ville-Veikko Antero  Jukka Samuli  Ilpo Olavi 

Maunu Aatos  Ellen Talvikki  Juho Olavi 

   Jaakko Ilmari 

Paula Irmeli     Sari Sinikka 

Janne Heikki Sakari  Terttu Anna Maarit  Olli Pekka 

Leo Aukusti  Matti Juhani  Sanna Mari 

Nooa Olavi   Maria Anna Julia   

   Johanna Karoliina  Pirjo Annikki 

Pirita Kristiina     Juhani 

Toni Antero  Hanna Liisa   Anne-Mari Annikki 

Mika Olavi  Jussi Tapio   Juha-Matti Iisakki 

Julia Kristiina Beata  Ninni Alisa Katariina   

Väinö Aaro Antero     Tuula Helinä 

Aarne Jaakko Olavi  Jussi Antero   Pekka Johannes 

   Saila Kaarina  Jenny Johanna 

Mari Anne Mirjami  Antti Juhani   Anni Sofia 

Jouko Kalevi 

Sami   Risto Kalervo 

Sanna   Seija Sisko 

   Satu Sinikka 

Anne Margit  Pekka Esko Johannes 

Mika Juhana   

Milka Aurora  Merja Elisa 

Anna-Kaisa Minerva  Kimmo Kalervo 

   Riina Elviira 

Maria Kristiina  Niko Kimmonpoika 

Maria Helena Katariina Oona Maria 

Albin Leonard   

   Arto Tapani 

Riikka-Anitra  Terhi Tuulikki 

Jaani Marko Krister  Tiina Maria 

Inkeri Selja Simone  Lauri Ilmari 

 


