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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimusaihe

Pro gradu -tutkielmani aihe on kahdella paikkakunnalla, Jyskyjärvessä ja Kalevalassa 

(ent. Uhtua) puhuttavien karjalan kielen vienalaismurteitten variaatio. Kielenpiirre, jota 

tutkin, on jälkitavujen vokaalienvälinen  h. Tavoitteenani on selvittää, minkälaista va-

riaatiota esiintyy niissä muotoryhmissä, joihin jälkitavujen h  perinteisesti kuuluu. Tut-

kin variaatiota kahdella tavalla: 1) millaisena se nykyään puhuttavassa kielessä edustuu 

ja 2) miten eräitten puhujien yksilöllinen variaatio on muuttunut 10 vuoden aikana. Tar-

koituksenani on selvittää, onko muoto-opillisen kategorian ja h-edustuksen välillä kor-

relaatiota. Tarkoitan tässä h-edustuksella sellaista puhujan tuottamaa sananmuotoa, jos-

sa jälkitavujen h on säilyneenä. Tarkastelen myös lopuksi lyhyesti sitä, onko kielenop-

pailla havaittavissa maantieteellistä variaatiota eli onko Kalevalan ja Jyskyjärven puhu-

jilla eroja h:n edustuksessa.

Morfologisen tarkastelun lisäksi aion tutkia leksikaalisia tekijöistä ja nimenomaan sanan 

taajuuden merkitystä.  Lähestyn kuitenkin näissäkin tapauksissa variaatiota aina myös 

muoto-opillisesta  näkökulmasta.  Olen valinnut tämän lähestymistavan siksi,  että  sain 

kandidaatintutkielmaa tehdessäni  jotain viitteitä  siitä,  että  yhteys  muotoryhmän  ja  h-

edustuksen välillä voisi olla. Silloinen aineistoni oli kuitenkin kerätty vain kolmelta kie-

lenoppaalta, joten tulosten perusteella ei voinut tehdä yleistyksiä. Tavoitteeni onkin pro 

gradussa tutkia ilmiötä tarkemmin. Taustalla ovat myös morfologisen ja leksikaalisen 

diffuusion teoriat,  joitten mukaan kielenmuutos  leviää muotoryhmästä ja lekseemistä 

toiseen (Mielikäinen 1995: 325–326). Aion testata teorioita omalla aineistollani.

Aineistoni jakautuu kahteen osaan: 2000-luvun taitteessa nauhoitettuun vanhaan aineis-

toon ja vuonna 2011 uuteen nauhoitettuun aineistoon. 2000-luvun taitteen aineisto käsit-

tää haastattelut viideltä kielenoppaalta. Vuoden 2011 aineistossa on haastattelut kaikilta 

viideltä vanhan aineiston kielenoppaalta sekä lisäksi neljältä muulta, joten yhteensä kie-

lenoppaita tutkimuksessani on yhdeksän. Aineiston yhteispituus on 14 tuntia ja 11 mi-

nuuttia.



Litteroin nauhoitteilta ne kohdat, joissa esiintyy relevantti h-tapaus eli sellaisen muoto-

ryhmän edustaja, jossa on tai kuuluisi olla jälkitavujen vokaalienvälinen h. Luokittelen 

kunkin tapauksen sen perusteella,  minkälainen edustus se on.  Päähuomioni  on siinä, 

onko h on säilynyt vai ei. Luokiteltuani aineiston tarkastelen eri h-tapauksia muotoryh-

mittäin. Määrittelen jokaisen sananmuodon muotoryhmän tiettyjen perusteitten mukaan, 

joista kerron lisää myöhemmin luvussa 1.3. Jos aineistosta löytyy erikoisia tapauksia, 

jotka eivät selkeästi sovi johonkin muotoryhmään, tutkin niitä tarkemmin ja tarvittaessa 

määritän niille oman luokan.

Tutkielmani jakautuu johdantolukuun, teoria- ja metodilukuun, kahteen analyysilukuun 

ja päätäntölukuun. Johdantoluvussa käyn läpi tutkimukseni kannalta keskeisiä käsitteitä, 

esittelen käyttämäni aineiston ja kielenoppaat sekä tutkimustani ohjaavat kysymykset ja 

hypoteesit.  Toisessa luvussa kerron tutkimukseni taustalla olevista teorioista ja meto-

deista. Ensimmäisessä analyysiluvussa tutkin jälkitavujen h:n säilymistä idiolekteittain 

ja toisessa analyysiluvussa tarkastelen ilmiötä koko aineistossa mm.  morfologisen  ja 

leksikaalisen diffuusion kautta. Tutkielman lopussa on liitteenä sanasto joistakin aineis-

toesimerkeissä ja lekseemitaulukoissa esiintyvistä sanoista sekä litteraationäyte aineis-

tosta.

1.2. Keskeiset käsitteet

Karjalan kieli on itämerensuomalainen kieli, jota pidetään yleisesti suomen läheisim-

pänä sukukielenä. Se on jaettu perinteisesti kahteen tai kolmeen päämurteeseen: varsi-

naiskarjalaan, aunuksenkarjalaan eli livviin ja lyydiin. Varsinaiskarjala jakautuu puoles-

taan kahtia  vienalaismurteisiin  ja eteläkarjalaan,  johon kuuluvat  myös  Sisä-Venäjällä 

Tverin ja Novgorodin alueilla puhuttavat murteet. Kolmantena ryhmänä varsinaiskarja-

lassa voidaan erottaa myös  siirtymämurteet  tai  törmäysmurteet  vienalaismurteitten ja 

eteläkarjalaisten murteitten välissä. Lyydi on neuvostoliittolaisessa tutkimusperinteessä 

yleensä katsottu karjalan kielen murteeksi, mutta suomalaiset tutkijat pitävät sitä tavalli-

sesti omana kielimuotonaan. (KKS [Karjalan kielen sanakirja]: lxix; Koivisto 1995: 81; 

Leskinen 1998: 376; Kuzmin 2014: 19; ks. Kunnas 2007: 39; vrt. Sarhimaa 1999: 20).
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Toisen näkemyksen mukaan karjala käsittää itse asiassa kolme erillistä kieltä ja termi 

karjalan kieli toimii vain karjalaisten kielimuotojen kattonimityksenä. Tätä näkemystä 

edustaa Jeskanen (2005: 215), joka jaottelee karjalan kielet kolmeen: 1) vienankarja-

laan, 2) varsinaiskarjalaan ja 3) aunuksenkarjalaan eli livviin.

Karjalan kieltä on tutkittu jo yli sadan vuoden ajan. Ensimmäiset tutkimukset ilmestyi-

vät jo 1800-luvun loppupuolella. Arvid Genetz julkaisi kaksi teosta, Tutkimus Venäjän 

Karjalan kielestä (1880) ja Tutkimus Aunuksen kielestä (1884), joista ensin mainittu kä-

sittelee varsinaiskarjalaa ja jälkimmäinen aunuksenkarjalaa. Tutkimus Venäjän Karjalan 

kielestä jakautuu kielennäytteisiin, sanastoon ja kielioppiin, joka osittain perustuu Ge-

netzin  jo  aiemmin  julkaisemaan  väitöskirjaan  Versuch  einer  karelischen  Lautlehre 

(1877). Jo tuolloin Genetzillä oli tiedossa, että karjalan kielessä esiintyy paljon variaa-

tiota  jopa saman paikkakunnan sisällä,  mutta  ajan perinteen mukaisesti  kieliopin ku-

vausta on yhtenäistetty (Genetz 1880: vii). Myöhemmin, 1900-luvun alussa karjalaa kä-

sittelivät  muitten  muassa  Heikki  Ojansuu teoksissaan  Karjalan äänneoppi  (1905)  ja 

Karjala-aunuksen äännehistoria (1918) sekä Juho Kujola teoksessa Äänneopillinen tut-

kimus Salmin murteesta (1910). Karjalan kielestä ovat myöhemmin 1900-luvulla jul-

kaisseet Suomessa ainakin E. V. Ahtia, Aulis Ojajärvi, Terho Itkonen, Pertti Virtaranta, 

Venäjän puolella muitten muassa Ljudmila Markianova ja Pekka Zaikov (esim. 1987, 

1992). (Pyöli 1997: 25.)

Karjalan kielestä Suomessa on tehty jonkin verran pro gradu -tutkielmia. Rajantakaises-

ta Karjalasta Suomeen saapuneitten siirtokarjalaisten puhekielen muutosta ovat tutkineet 

ainakin  Rauhanen (1989),  Korpela  (1991),  Kauppinen (1997),  Lehikoinen  (2008) ja 

Massinen  (2012).  Partanen  (2013)  vertailee  työssään  kielenvaihtoa  aunukselaisessa 

Tuuksen kylässä sekä Koigortissa Komissa. Karjalan kielen kielipesätoimintaa Uhtualla 

ja sen merkitystä kielen revitalisaatiolle on tutkinut Pasanen (2003). Lisäksi on tutkittu 

karjalan kielen kielipoliittista asemaa vähemmistökielenä Suomessa ja sen kehittymistä 

70-luvulta nykypäivään (Lemmetyinen 2015).

Karjalan kieltä  käsitteleviä  sosiolingvistiikan  alan väitöskirjoja  on ilmestynyt  kolme. 

Raija  Pyöli  (1997)  käsittelee  aunuksenkarjalaa  ja  sen  venäläistymistä  niin  sanaston, 

morfologian kuin syntaksinkin tasolla. Anneli Sarhimaa (1999) on tutkinut varsinaiskar-

jalan etelämurteita väitöskirjassaan, jonka keskiössä ovat jälleen kontaktit venäjän kans-
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sa.  Kunnaksen väitöskirja  (2007),  jossa  tutkittavat  kielenoppaat  ovat  pitkälti  samoja 

kuin minullakin, käsittelee vienalaismurteitten jälkitavujen A-loppuisia vokaalijonoja ja 

niitten variaatiota. Tällä kertaa huomio on kielikontakteissa suomen kanssa.

Karjalan kielen asemasta on olemassa ainakin pari laajaa tutkimusta. ELDIA-projektin 

tuloksena on ilmestynyt tutkimusraportti karjalan kielen tilasta Venäjällä (Karjalainen, 

Puura, Grünthal & Kovaleva 2013). Zamyatin puolestaan tutkii vuonna 2014 ilmesty-

neessä väitöskirjassaan kielipolitiikkaa viidessä Venäjän suomalais-ugrilaisessa tasaval-

lassa, joista yksi on Karjalan tasavalta.

Karjalan  vienalaismurteita puhutaan tai on puhuttu Karjalan kielen verkkosanakirjan 

mukaan Karjalan tasavallan pohjoisosassa Kalevalan, Kemin ja Louhen piireissä (ven. 

rajon) seuraavissa pitäjissä: Kieretti, Oulanka, Kiestinki, Vitsataipale, Pistojärvi, Kale-

vala,  Vuokkiniemi,  Kontokki,  Jyskyjärvi,  Paanajärvi  ja  Usmana.  Vienalaismurteitten 

alue on ulottunut aikoinaan myös Suomeen, missä niitä on puhuttu Hietajärven ja Kui-

vajärven kylissä. Jeskasen (2005: 216) mukaan taas Kalevalan pitäjä kuuluu vienalais-

murteitten puhuma-alueeseen mutta Jyskyjärvi jo varsinaiskarjalan alueen puolelle. Les-

kinen (1998: 377) puolestaan nimittää vienalaismurteitten eteläpuolella sijaitsevaa kieli-

aluetta  siirtymävyöhykkeeksi,  johon  siis  Jyskyjärvikin  hänen  mukaansa  kuuluu  (ks. 

myös Virtaranta 1967: 8; Kuzmin 2014: 19). Tämän vyöhykkeen kielimuotoa ja viena-

laismurteita tärkein toisistaan erottava tekijä on yksinäisklusiilien ja -sibilanttien soin-

nillisuus: vienalaismurteissa ne ovat kaikissa ympäristöissä soinnittomia, kun taas siirty-

mävyöhykkeen kielimuodoissa ne voivat joskus soinnillistua (Leskinen 1997: 377).

Karjalan kielen murrekartaston (Bubrih, Beljakov & Punžina 1997: kartat 122, 147 ja 

180) tietojen perusteella jälkitavujen vokaalienvälinen h on on Jyskyjärvessä kyllä säily-

nyt,  mutta  joissakin sen lähialueilla,  esim.  Voijärven pitäjässä,  esiintyy  nominien  ja 

MA-infinitiivin illatiivimuodoista ja passiivin imperfektin muodoista h:tonta edustusta. 

Siksi pidän mahdollisena, että h:n säilyneisyys saattaa myös olla yksi Kalevalan ja Jys-

kyjärven kielimuotoja erottava tekijä.

Tutkimukseni keskeisin käsite, jälkitavujen vokaalienvälinen h, on heikkohälyinen la-

ryngaalinen spiranttiäänne, joka esiintyy tai on esiintynyt  monissa eri muotoryhmissä 

useimmissa itämerensuomalaisissa kielissä. Se on peräisin myöhäiskantasuomalaiselta 
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kaudelta ja kehittynyt joko varhaisemmasta *s (: *z) - tai š-foneemista. Suomen murteis-

sa ja kirjakielessä se on säilynyt pääpainollisen tavun jäljessä (puuhun, tiehen) mutta ta-

vallisesti kadonnut silloin, kun se on sijainnut kauempana sanassa (hampaan < hampa-

han, tultiin < tultihin). Suomen kielessä h on säilynyt erityisen hyvin peräpohjalaismur-

teissa ja Etelä-Pohjanmaan murteessa mutta myös kirjasuomessa muun muassa monikon 

illatiivimuodoissa, jos sitä on edeltänyt diftongi (kaloihin, pajuihin). h on säilynyt myös 

joissain metateesitapauksissa (parhaan <  parahan,  alhainen <  alahinen jne). Kaikissa 

itämerensuomalaisissa kielissä liiviä lukuun ottamatta h  on säilynyt  yksitavuisissa sa-

noissa (virossa osassa tapauksista), esim. suomen maahan, karjalan muah, vepsän maha, 

inkeroisen  māhan, vatjan  mahā(sē̮), viron  maha, vrt. liivin  mǭ’zõ. (Setälä 1899: 243–

245; Laanest 1975: 102; Hakulinen 1979: 55; Lehtinen 2007: 188; ks. Mantila 1992: 3 

ja siinä mainitut lähteet.)

Jälkitavujen vokaalienvälistä  h:ta käsitteleviä tutkimuksia suomen murteista ovat teh-

neet esimerkiksi Kettunen (1928), Häyhä (1991), Elsilä (2000), Vaattovaara (2002) ja 

Kotajärvi (2004). Näitten lisäksi jälkitavujen  h:ta on tarkasteltu yhtenä kielenpiirteenä 

monissa tutkimuksissa. Näistä mainittakoon Laurosela (1913), Känsälä (1985) ja Päivä-

rinta (1999). 

Tutkimusten lähestymistapa on ajan saatossa siirtynyt puhekielen tutkimuksen yleisten 

kehityssuuntien mukaisesti äännehistoriallisesta ja dialektologisesta sosiolingvistiseen. 

1980- ja 90-luvulla on tehty useita pro gradu -tutkielmia h:n sosiolingvistisestä variaa-

tiosta. Erityisesti peräpohjalaismurteita on kartoitettu runsaasti. Näissä yksi eniten kes-

kustelua herättäneistä tutkimuskohteista on ollut ns. metateettinen h, jota käsittelee seik-

kaperäisesti  Mantila (1992). (Vaattovaara 2002: 511.) Karjalan kielessä metateesiä ei 

esiinny.

Perinteisen näkemyksen mukaan h:llinen edustus on karjalan kielessä pääasiallinen va-

riantti (esim. Ojansuu 1907: 118, 121–124; Zaikov 1987: 52–53, 106-107). Uudemmas-

sa tutkimuksessa jälkitavujen vokaalienvälistä h:ta karjalan kielen osalta sivuavat aina-

kin Korpela (1991), Lehikoinen (2008) ja Massinen (2012), jotka ovat tutkineet pro gra-

du -tutkielmissaan Suomeen muuttaneitten siirtokarjalaisten kieltä. Korpelan ja Lehikoi-

sen havaintojen mukaan jälkitavujen h ei ole enää ainakaan siirtokarjalaisilla säilynyt 

täydellisesti.  Lehikoisen  kielenoppaista  kaikki  käyttävät  h:llisten  muotojen  rinnalla 
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myös katomuotoja, eritoten sananloppuisessa asemassa, jossa on h:n sijaan pitkä vokaa-

li. Suomussalmen vienalaiskyliä tutkineen Korpelan 16 kielenoppaasta puolestaan vain 

viidellä jälkitavujen h on säilynyt yli 50 prosentissa tapauksista ja neljällä muulla hyvin 

harvoin, lopuilla sitä ei esiinny lainkaan. (Lehikoinen 2008: 32; Korpela 1985: 66, 68.) 

Massisen kielenoppailla, jotka ovat Ilomantsin karjalankielisiä siirtolaisia, sananloppui-

nen -h on säilynyt verrattain paremmin, mutta kielenoppaitten kesken esiintyy tässäkin 

hajontaa:  keskimäärin h  on säilynyt  hieman vajaassa puolessa tapauksista (Massinen 

2012: 96).

1.3. Aineisto ja kielenoppaat

Aineistoni koostuu 14:stä noin tunnin pituisesta nauhoitteesta, joitten yhteispituus on 14 

tuntia 9 minuuttia. Nauhoitteet jakautuvat vanhaan ja uuteen aineistoon. Viittä kielen-

opasta on nauhoitettu sekä vuonna 2001 ja 2011 ja neljää vain vuonna 2011. Haastatteli-

jana kaikilla nauhoitteilla on toiminut Niina Kunnas.

Olen  kuunnellut  kaikki  aineiston  nauhoitteet  ja  litteroinut  niiltä  asiaankuuluvat  h-ta-

paukset sekä vähintään ne lauseympäristöt, joissa ne esiintyvät. Tämän jälkeen olen poi-

minut litteraateista  jälkitavujen  h:n sisältävät  sananmuodot,  taulukoinut  ja jakanut ne 

morfologisiin luokkiin. Olen luokitellut kunkin esiintymän seuraavien muuttujien mu-

kaan: onko kyseessä h-edustus vai h:ton edustus, onko tapaus suffiksin vai vartalon h:n 

sisältävä, mihin muotoryhmään tapaus kuuluu, mikä on tai olisi h:n sijainti sanan varta-

loon nähden ja minkä lekseemin muoto esiintymä on.

Lekseemillä tarkoitan tässä sanaa sanaston yksikkönä, joka edustaa sanan eri esiintymiä 

(VISK, määritelmät s.v.  lekseemi). Lekseemien kirjoitustapa noudattelee suurimmaksi 

osaksi tällä hetkellä yleisesti käytössä olevaa vienankarjalan oikeinkirjoitusta, jota käyt-

tävät esim. Zaikov (2013) ja Oma mua -sanomalehti. Suurin poikkeus tästä oikeinkirjoi-

tustavasta on se, etten ole lekseemien kohdalla erotellut tässä tutkielmassa  s:ää ja  š:ää 

toisistaan, sillä kielenoppaillani esiintyy niissä huomattavaa vaihtelua. Kerron tästä hie-

man lisää aineiston transkriptiota käsittelevässä luvussa 1.5.
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h:n sijaintiluvun eli sijainnin vartaloon nähden olen määrittänyt seuraavasti: mikäli h si-

jaitsee tai sijaitsisi vartalomorfeemin sisällä, muoto saa arvon 0. Jos h sijaitsee vartaloa 

seuraavassa morfeemissa, arvoksi tulee 1, sitä seuraavassa 2 ja niin edelleen. Yhteensä 

aineistossani on käyttämälläni menetelmällä erotettavissa neljän eri etäisyysasteen muo-

toja (0–3). Yhdyssanojen kohdalla otan huomioon vain perusosan eli käytännössä sen 

sanan, johon h ensisijaisesti liittyy.

Jaottelu on siinä mielessä karkea, että käsittelen sanan vartaloa yhtenä yksikkönä. Hie-

nojakoisempaan jaotteluun pääsisi, jos erottelisi morfeemit edelleen vartalon sisällä eli 

käytännössä kantaan ja johtimiin. Eri sanojen leksikaalistumisen aste kuitenkin vaihte-

lee, ja eräistä sanoista on vaikeaa ellei jopa mahdotonta tietää ilman kielitieteilijän kou-

lutusta, että kyseessä on johdos.  Otetaan esimerkiksi muoto  näytettih  eli passiivin im-

perfektimuoto lekseemistä  näyttyä  ’näyttää’, joka siis käyttämälläni menetelmällä saa 

arvon 3 seuraavasti:

näyte tt i h

vartalo passiivin
tunnus

imperfektin
tunnus

persoona-
pääte

0 1 2 3

Jos taas otettaisiin lähtökohdaksi se, että näyttyä on itse asiassa johdos verbistä näkyö, 

joka puolestaan on johdettu nähä-verbin näke-vartalosta, se saisi tällä laskutavalla saada 

arvon 5:

nä y te tt i h

kanta refleksiivi-
johdin

kausatiivi-
johdin

passiivin
tunnus

imperfektin
tunnus

persoona-
pääte

0 1 2 3 4 5

On kuitenkin mahdotonta aina määrittää varmasti,  mitkä sanat kukin puhuja käsittää 

vielä johdoksina ja mitkä taas ovat hänen mielessään muuttuneet jakamattomiksi. Kat-

sonkin siis, että on turvallisinta jättää vartalo jakamattomaksi yksiköksi suurimmassa 

osassa tapauksista. Tietyt säännölliset, johtamisen ja taivutuksen rajamailla häilyvät ta-

paukset olen kuitenkin käsitellyt niin, että olen erottanut johtimen tai tunnuksen kannas-

ta. Näihin kuuluvat lähinnä järjestysluvut ja adjektiivien vertailumuodot.
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Leksikaalisen diffuusion teorian testaamiseksi olen laskenut yhteen kunkin lekseemin 

esiintymät sekä vanhasta että uudesta aineistosta, jotta olen voinut määrittää kullekin 

lekseemille  taajuusluokan.  Taajuusluokkaa  merkitsen  roomalaisella  numerolla,  ja  se 

määräytyy portaittain niin, että jos lekseemin yhteenlaskettu frekvenssi aineistossani on 

1–5, se kuuluu taajuusluokkaan I, jos frekvenssi on 6–10, se kuuluu taajuusluokkaan II 

ja niin edelleen. Taajuusluokka määräytyy siis oman aineistoni pohjalta, koska karjalan 

kielestä ei ole olemassa taajuussanakirjaa tai vastaavaa. Menetelmä on sama kuin se, 

mitä  Paakkinen (2001) ja Kunnas (2007: 110) ovat käyttäneet.  Käyttämäni  aineiston 

lekseemien taajuusluokat on esitetty liitteen 1 taulukoissa 35–40.

Käytän kielenoppaitten erottelemiseksi nimien sijaan yksilöllisiä tunnistekoodeja, jotka 

koostuvat neljästä merkistä. Olen yrittänyt muodostaa koodin niin, että sen avulla pys-

tyy yksilöimisen lisäksi helposti lukemaan tärkeimmät tiedot kielenoppaasta. Koodi lue-

taan seuraavalla tavalla:

‐ Ensimmäinen merkki, joko N (nainen) tai M (mies) ilmoittaa kielenoppaan suku-

puolen.

‐ Toinen merkki, joko J tai K, ilmoittaa nauhoituspaikan: J merkitsee Jyskyjärveä 

ja K Kalevalaa.

‐ Kolmas merkki, joko V tai U, ilmoittaa, minä vuosina aineistoa on tallennettu. V 

merkitsee, että kielenoppaalta on haastattelu sekä vanhassa aineistossa että uu-

dessa aineistossa.  U  puolestaan tarkoittaa,  että kielenopasta on nauhoitettu ai-

noastaan vuonna 2011.

‐ Neljäs merkki, joka on numero väliltä 1–9, yksilöi kielenoppaan. Numerot 1–5 

on varattu niille viidelle kielenoppaalle, joilta on kaksi haastattelua, ja numerot 

6–9 viittaavat kielenoppaisiin, joilta on vain yksi haastattelu. Näin esimerkiksi 

koodi NJU6 merkitsee, että kielenopas on nainen, jota on nauhoitettu Jyskyjär-

vellä vain vuonna 2011.

Seuraavaksi esittelen kielenoppaani ja kerron hieman heidän taustoistaan.

NKV1 on syntynyt Röhön kylässä vuonna 1933. Toisen maailmansodan aikaan hän oli 

perheineen evakossa Arkangelissa kolme vuotta.  NKV1 kävi koulua suomen kielellä 
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kolme luokkaa kunnes jätti koulun kesken ja meni töihin. Hän on ollut mm. maatalous-

töissä. Kielenoppaan kotikieli on karjala, ja hän oppi venäjän vasta sodan jälkeen palat-

tuaan Kalevalaan. NKV1 puhui miehensä kanssa venäjää, koska tämä oli venäläinen. 

Heillä on kaksi lasta, jotka eivät puhu karjalaa mutta kielenoppaan mukaan ymmärtävät 

sitä. NKV1 osaa lukea ja kirjoittaa karjalaksi ja katsoo televisiosta karjalan- ja suomen-

kielisiä ohjelmia. Hän majoitti aiemmin suomalaisia turisteja kotiinsa, mutta kertoo, että 

nykyään vähemmän. Kielenoppaalla ei ole tuttavia Suomessa, eikä hän ole myöskään 

käynyt siellä.

MKV2 on syntynyt vuonna 1932 Akonlahdessa. Hän kävi koulua suomeksi ja on ollut 

kirjeenvaihdossa suomalaisen tuttavansa kanssa. MKV2 osaa omien sanojensa mukaan 

lukea ja kirjoittaa suomeksi mutta venäjäksi ei osaa eikä haluakaan. Hän muutti sodan 

jälkeen Suomeen lyhyeksi  ajaksi mutta  palasi  myöhemmin takaisin Venäjän puolelle 

eikä ole käynyt Suomessa sen jälkeen.

NJV3 on syntynyt vuonna 1939, eli hän oli nauhoitushetkillä 62- ja 72-vuotias. Hänen 

syntymäpaikkansa on Kintismä (nyk. Jyrehmä), mutta hän on asunut nauhoituspaikalla 

Jyskyjärven kylässä yli 50 vuotta. NJV3 kävi alkeiskoulun suomeksi ja venäjäksi ja on 

työskennellyt venäjän kielellä. Hän arvioi osaavansa puhua paremmin venäjää kuin kar-

jalaa mutta kuuluu kuitenkin tanssi- ja lauluryhmään, joka laulaa suomeksi ja karjalaksi. 

Kielenoppaalla on suomalaisia tuttavia, joitten kanssa hän käy kirjeenvaihtoa. Hän on 

käynyt Suomessa usein ja majoittaa suomalaisia turisteja kotiinsa.

NKV4 on syntynyt Jyvyälahdessa vuonna 1939. Lapsena hän joutui perheineen evak-

koon Arkangeliin mutta palasi myöhemmin kotikyläänsä. Kielenopas kävi koulua Jy-

vyälahessa sekä silloisella Uhtualla ensin suomeksi ja jatkosodan päätyttyä venäjäksi. 

Hän opiskeli Petroskoissa ja Voronježissa ompelijaksi ja on työskennellyt Borovoissa 

sekä vähän aikaa myös Jyskyjärvessä mm. ompelijana ja lypsäjänä. Lapsuudenkodissa 

puhuttiin  karjalaa.  Hän puhuu miehensä  ja  lastensa  kanssa karjalaa,  ystävien  kanssa 

sekä venäjää että karjalaa heidän äidinkielestään riippuen.

NJV5 on syntynyt vuonna 1932 Suopassalmen kylässä, joka sijaitsee n. 15 kilometriä 

Jyskyjärven kylästä itään.  Hän ehti  käydä Suopassalmessa vain ensimmäisen luokan, 

kunnes joutui sodan aikana evakkoon Komiin. Komissa NJV5 kävi koulua karjalaksi, 
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ennen sotaa opetus tapahtui suomeksi. Hän oppi venäjän kieltä vasta koulussa Komissa. 

Evakosta palattuaan hän ei jatkanut koulunkäyntiä vaan lähti töihin. NJV5 on työsken-

nellyt mm. ruokalassa ja metsätöissä. Hän puhui karjalaa miehensä ja lastensa kanssa, 

mutta lastenlapset eivät hänen mukaansa puhu karjalaa. Kielenopas kertoo, että käyttä-

mistään kielistä osaa parhaiten ja käyttää eniten karjalaa, mutta mainitsee kuitenkin, että 

hänen kieleensä on sekoittunut venäjän sanoja. Hän ei lue paljon mutta kuuntelee ra-

diosta karjalankielisiä ohjelmia. NJV5 tapaa suomalaisia kerran vuodessa, kun heitä tu-

lee kesällä paikkakunnalle. Kielenoppaalla ei ole Suomessa tuttavia, joihin hän pitäisi 

säännöllisesti yhteyttä.

NJU6 on syntynyt vuonna 1933 Suopassalmessa ja asui nauhoitushetkellä Jyskyjärven 

kylässä. Hän oli lapsena sotien aikaan evakkona Komissa. Kielenopas on työskennellyt 

mm. metsätöissä ja tarkastajana. Hän kävi koulua vain kolme vuotta mutta opiskeli tuo-

na aika myös  suomea.  Hänellä  asuu Suomessa sukulaisia,  joitten luona on vieraillut 

useita kertoja. Hän kertoo, että pitää Jyskyjärvessä ja Kalevalassa puhuttavaa karjalaa 

läheisenä suomen kielelle.

NJU7 on syntynyt  vuonna 1932 Suopassalmessa. Oli sota-aikana evakossa Komissa, 

missä hän oppi myös komin kieltä. Hän kävi koulua pelkästään suomen kielellä ja työs-

kenteli mm. koulussa ja kaupassa. NJU7 osaa lukea ja kirjoittaa suomeksi. Hän majoitti 

aiemmin suomalaisia turisteja kotiinsa mutta kertoo nauhoitushetkellä jo lopettaneensa 

sen terveytensä takia. Hän tuntee kuitenkin Suomesta ihmisiä, joitten kanssa on kirjoit-

tanut kirjeitä ja juttelee puhelimessa. Hän kertoo ajattelevansa, että alueella puhuttava 

kieli on hyvin läheinen suomen kielelle ja että etelämmässä puhuttavat karjalan murteet 

ovat vaikeampia ymmärtää.

MJU8 on syntynyt Jyskyjärven kylässä vuonna 1926, eli hän on kielenoppaistani van-

hin. Hän kävi koulua kotikylässään seitsemän vuotta suurimmaksi osaksi suomeksi ja 

venäjäksi, karjalaa opetettiin vain yhtenä vuonna. MJU8 työskenteli ennen eläkkeelle 

jäämistään metsätöissä. Hän kertoo käyttävänsä karjalaa usein: hän mm. puhuu poikansa 

kanssa sekä on lukenut Vienan Karjala -lehteä. Kielenopas tuo haastattelun aikana usein 

esille, että hänen kylänsä kieli on hyvin läheinen suomen kielelle.
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NJU9 on syntynyt vuonna 1931, ja hän täytti 80 vuotta heinäkuussa 2011. Kielenopas 

on syntynyt,  kasvanut ja asunut koko elämänsä Jyskyjärven kylässä lukuun ottamatta 

evakkoaikaa Vologdassa ja Arkangelissa. Hän kertoo käyneensä Suomessa kolme kertaa 

sukulaisten luona pääkaupunkiseudulla ja kerran Rovaniemellä.

1.4. Tutkimuskysymykset ja -hypoteesit

Tutkimusongelmani liittyy jälkitavujen vokaalienvälisen h:n variaatioon kahden vienan-

karjalaisen kylän puhujilla. Olen asettanut itselleni seuraavat tutkimuskysymykset:

1) Milloin jälkitavujen vokaalienvälinen h on säilynyt ja kadonnut?

2) Miten säilymätapaukset ja katotapaukset jakautuvat eri muoto-opillisten katego-

rioitten sisällä? Onko muotoryhmän ja  h:n säilymisen välillä havaittavissa yh-

teyttä?

3) Vaikuttaako  h:n  säilymiseen  sen  asema sananmuodon  morfotaktisessa  hierar-

kiassa eli se, kuinka monen morfeemin etäisyydellä se sijaitsee sanan vartalosta?

4) Onko h:n sisältävän sananmuodon lekseemin taajuudella vaikutusta sen säilymi-

seen?

5) Onko  h:n säilyneisyydessä havaittavissa eroa kalevalaisten ja jyskyjärveläisten 

puhujien välillä?

6) Millaisia muutoksia viiden kielenoppaan idiolektissa on  h:n edustuksen osalta 

tapahtunut kymmenen vuoden aikana?

Tutkin aiemmin kandidaatintutkielmassani samaa aihetta ja myös sen aineisto oli osit-

tain samaa. Olen käyttänyt mm. sen tuloksia apunani ja hahmotellut tälle tutkimukselle 

seuraavat hypoteesit:

1) Jälkitavujen vokaalienvälinen h  on säilynyt todennäköisemmin vartalon  h:n si-

sältävissä muodoissa kuin suffiksin h:n sisältävissä.

2) Mitä kauempana vartalosta jälkitavujen vokaalienvälinen h  sananmuodossa si-

jaitsee, sitä todennäköisemmin se on kadonnut.

3) Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n kato on alkanut pientaajuisista lekseemeistä.
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4) Jälkitavujen vokaalienvälinen h on säilynyt paremmin Kalevalan kuin Jyskyjär-

ven kielenoppailla.

Hypoteesieni taustalla on se oletus, että jälkitavujen  h:n kato olisi äänteenmuutoksena 

ylhäältä leviävä eli yleiskielistymismuutos (change from above), joka saa alkunsa suur-

taajuisista muotoryhmistä mutta pientaajuisista lekseemeistä ja leviää käänteisessä mor-

fotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyksessä. Tämän muutostyypin vastakohtana on 

alhaalta leviävä eli murteellistumismuutos (change from below), joka alkaisi pientaajui-

sista  muotoryhmistä,  suurtaajuisista  lekseemeistä  ja  etenisi  morfotaktisen  hierarkian 

mukaisessa järjestyksessä. (Nahkola & Saanilahti 1990: 196–197; Kunnas 2007: 107, 

114, 296.) Oletus perustuu pääasiassa Kunnaksen tuloksiin A-loppuisten vokaalijonojen 

osalta (2007: 297, 301) sekä omassa kandidaatintutkielmassani tekemiini havaintoihin. 

Kunnas kyllä arvelee myös, että nimenomaan jälkitavujen h:n kato voisi olla karjalassa 

ainakin osaltaan suomen kielen vaikutuksesta johtuvaa (2007: 102).

Kontaktista johtuvan ja kielensisäisesti motivoituneen muutoksen välillä on kuitenkin 

joskus hankala tehdä eroa, varsinkin jos molemmat voivat aiheuttaa samanlaisen muu-

toksen. Itse asiassa muutoksen luonnetta ei tulisikaan määrittää vain yhden kielenpiir-

teen, kuten jälkitavujen h:n avulla, vaan kielen järjestelmää pitäisi tarkastella kokonai-

suudessaan. (Thomason 2001: 92–93.) Itsessäänhän jälkitavujen h:n kato voisi nähdäk-

seni olla aivan yhtä hyvin sekä kielikontaktien aiheuttama että alhaalta leviävä, nk. fy-

siologisesti motivoitu muutos1; äänteenähän h on sonorisen heikkoutensa vuoksi epäva-

kaa ja altis muuttumaan (Mantila 1992: 6). Ylhäältä leviävä yleiskielistymismuutos tuli-

si selvästi kyseeseen vain silloin, jos puhuja käyttää pitkävokaalista katoasuista muotoa, 

jossa on sananloppuinen -n (esim. varmaan pro varmah ~ varmaa). En kuitenkaan tutki 

tällaisia muotoja järjestelmällisesti tämän tutkielman puitteissa.

En ole esittänyt hypoteesia kymmenen vuoden aikana tapahtuneista muutoksista, koska 

aiemmista vastaavista tutkimuksista on saatu hyvin erilaisia tuloksia. Pitkään nimittäin 

oletettiin, että kieli kehittyy lapsuudessa ja stabiloituu puhujan aikuistuttua. Myöhempi 

tutkimus on kuitenkin osoittanut, että myös aikuisten puhujien idiolektit ovat labiileja ja 

voivat  muuttua  ajan myötä  jopa konservatiivisemmiksi  (esim.  Mustanoja 2011:  340; 

Isto 2014: 54–55).

1 Äänteenmuutosten jaottelun problematiikasta ks. esim. Kunnas 2007: 106–108.
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1.5. Transkriptio

Olen litteroinut aineiston suhteellisen karkealla transkriptiolla.  Seuraan hyvin pitkälti 

vienankarjalan kielen nykyortografian kirjoitusasua seuraavasti (Zaikov 2013: 12):

‐ /ü/ merkitään ‹y›.

‐ Pitkät vokaalit merkitään kahdella perättäisellä vokaaligrafeemilla.

‐ Vokaalien kestoasteet on karkeistettu kahteen, pitkään ja lyhyeen.

‐ Erisnimet alkavat isolla alkukirjaimella.

‐ /s/-foneemi merkitään ‹š› vain silloin, kun kielenopas varmasti sen tuottaa, muu-

toin merkitään ‹s›.

‐ Soinnitonta affrikaattaa merkitään vahvassa asteessa ‹čč› ja heikossa ‹č›.

‐ Liudentunutta äännettä merkitään konsonanttigrafeemin jälkeisellä heittomerkil-

lä.

Poikkean kuitenkin joskus ortografiasta. [s]:n ja [š]:n keskinäinen distribuutio on moni-

mutkainen ja tarkkoja sääntöjä on vaikea antaa (Zaikov 2013: 38–44). Kielenoppaillani-

kin esiintyy näissä paljon variaatiota, minkä vuoksi olen tyytynyt vain litteroimaan kuu-

lemani ja lekseemejä käsitellessäni en erottele sibilantteja toisistaan. Soinnillisessa ym-

päristössä soinnillistuneet klusiilit, sibilantit ja affrikaatat olen merkinnyt soinnillisten 

äänteitten merkeillä ‹b›, ‹d, ‹g›, ‹z› ja ‹ž›. Joskus harvoin kielenopas tuottaa puolisoin-

nillisen klusiilin, joita merkitsen ‹ʙ›, ‹ᴅ› ja ‹ɢ›. Velaarinasaali merkitään litteraateissa 

‹ŋ›.

Kaksi ajatusviivaa aineistoesimerkin edellä tai jäljessä tarkoittaa, että puheenvuorosta 

on jätetty osa pois. Yhdysmerkki tarkoittaa, että sana on katkennut. Pilkulla merkitään 

lyhyttä taukoa, eikä sillä ole lauseopillista funktiota. Liitteessä 3 on litteraationäyte ai-

neistosta.
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2. TEORIAT JA METODIT

2.1. Sosiolingvistiikka ja dialektologia

Sosiolingvistiikka on kielitieteen haara, joka tutkii kaikessa lyhykäisyydessään ”kieltä 

sosiaalisessa  ympäristössään  ja  tarkastelee  sosiaalista  todellisuutta  lingvistiikan  kei-

noin” (Nuolijärvi 2000: 13). Sen katsotaan alkaneen hahmottua jo 1950-luvun aikana, 

mutta käsitteenä se vakiintui 1960-luvulla William Labovin (1966) myötä. Sosiolingvis-

tiikan lähtökohta oli siinä, että synkroniaa ja diakroniaa ei voi jyrkästi erottaa toisistaan, 

koska kielessä ilmenevä diakroninen muutos näkyy synkronisena variaationa. Kieli ei 

siis ole synkronisella tasolla staattinen vaan dynaaminen järjestelmä. (Nahkola 1985: 

156–157, 163; Nuolijärvi 2000: 13–14.)

Sosiolingvistiikan ja dialektologian suhde on läheinen, vaikka viimeksi mainittua voi-

daankin pitää lähes 100 vuotta vanhempana tieteenalana. Sosiolingvistiikan voikin tulki-

ta  perinteisen  murteentutkimuksen  uudelleenjärjestäytymisenä,  kun  se  joutui  vastaa-

maan aikansa järisyttäviin teknologisiin ja sosiaalisiin muutoksiin. (Chambers 2002: 6.)

Suomeen sosiolingvistiikka rantautui varhain, ja suunnannäyttäjinä olivat nimenomaan 

anglosaksinen ja pohjoismainen tutkimusperinne. Helsingin puhekielen tutkimushanke 

alkoi vuonna 1972 Terho Itkosen johdolla. Neljä vuotta myöhemmin 1976 alkoi Nyky-

suomalaisen puhekielen murroksen tutkimus, jonka yhteydessä sosiolingvistinen variaa-

tiontutkimus sai jalansijaa Helsingin lisäksi myös muissa Suomen yliopistoissa. 1980-

luku oli puhesuomen murroksen tutkimuksen huippuaikaa,  jolloin ilmestyi  useita pro 

graduja muun muassa kaupunkien puhekielestä. (Paunonen 2009: 557–558, 560.)

Sosiolingvistiikan ensimmäinen tutkimuskohde olikin nimenomaan kieliyhteisön tason 

variaatio, eli tutkittiin kokonaisten puhujayhteisöitten variaatiota, mutta idiolekteittainen 

vaihtelu jätettiin vähälle huomiolle.  Variaationtutkimus ja sosiolingvistiikka on käsi-

tetty pitkään jopa toistensa synonyymeiksi.  Aikaisemmin variaatio  oli  nähty yleisesti 

vapaana, säännöttömänä. Labovin lähtökohta puolestaan oli se, että säännöttömältä vai-

kuttavalle variaatiolle voidaan löytää selitys kielenulkoisista tekijöistä kuten iästä, suku-

puolesta ja sosiaaliluokasta. Variaatioon kiinteästi liittyvä, tärkeä sosiolingvistiikan tut-

kimuskohde on ollut kielen muutos. On haluttu saada selville se, miksi ja minkä meka-
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nismin avulla kieli muuttuu ja miksi jotkin kielenpiirteet säilyvät kun taas toiset eivät. 

Kielen muutosta ja variaatiota yhdessä tarkastelee variaationanalyysi, joka pyrkii vas-

taamaan muun muassa siihen, mitkä sosiaaliset tekijät kantavat variaatiota ja miten so-

siaalinen, alueellinen ja ajallinen variaatio kytkeytyvät toisiinsa. (Chambers & Trudgill 

1984: 60; Nahkola 1985: 157, 168; Nuolijärvi 2000: 17–18; ks. Mustanoja 2011: 9.)

Kielellisessä muutoksessa voidaan erottaa kaksi vaihetta, innovaatiovaihe ja sosiaalinen 

leviämisvaihe.  Innovaatio on  jokin  yksilön  idiolektissaan  tuottama  uudennos,  joka 

esiintyy jossakin kielellisessä elementissä ja on erilainen kuin aiemmin. Kaikki innovaa-

tiot eivät lähde leviämään, mutta jotkin voivat saada tuulta siipiensä alle ja alkaa edetä 

kieliyhteisössä. Tätä seuraa sosiaalinen leviämisvaihe, joka toimii monimutkaisella ta-

valla: uudennos voi yleistyä siinä kieliyhteisössä, jossa se syntyi, tai tarttua alueellisesti 

yhteisöstä toiseen. Yhteisön sisäisessä muutoksessa on tavallista, että muutokset etene-

vät ylhäältä alas eli ylemmästä sosiaaliryhmästä alempaan. Lisäksi kielenmuutos saattaa 

alkuvaiheessaan olla puhujien tiedostamattomissa, ja se havaitaan vasta sen edettyä pit-

källe. (Paunonen 1982: 52–54; ks. esim. Kunnas 2007: 84.)

Yksilöllinen variaatio on noussut suomalaisen sosiolingvistiikan kentälle vasta viime ai-

koina,  kun on alettu  tutkia  yhteisöön  integroitumista  ja  sosiaalisia  verkkoja.  Kielen 

muutoksen taustavoimaksi on hahmoteltu yksilön kontakteja ja suhdetta ryhmäänsä sekä 

hänen kieliasenteitaan. Nämä metodit ovat jälleen monipuolistaneet kuvaa mikrotason 

sosiaalisesta variaatiosta. (Nuolijärvi 2000: 23; ks. esim. Lappalainen 2004; Kurki 2005; 

Vaattovaara  2009;  Mustanoja  2011.)  Variaationtutkimuksen  kohteena  on  kielellinen 

muuttuja eli jokin kielellinen yksikkö, joka realisoituu kielessä jollakin tavalla. Muuttu-

jia voi olla joka tasolla fonologiasta ja morfologiasta leksikkoon ja syntaksiin. Puhujat 

eivät ole aina tietoisia siitä, millä tavalla tietty kielellinen muuttuja realisoituu heidän 

omassa puheessaan. (Andersson 2007: 36–38.)

Perinteinen kahtiajako sosiolingvistiikassa on kulkenut mikro- ja makrososiolingvistii-

kan välillä. Mikrotasolla on tutkittu vaikkapa sosiaalisten tekijöitten vaikutusta ihmisten 

puhetapaan ja kielten varieteettien korrelaatiota eri sosiaalisten muuttujien kanssa. Mak-

rososiolingvistiikan kiinnostuksen kohteena ovat kokonaiset kieliyhteisöt ja esimerkiksi 

kielen vaihto ja säilyminen. (Nuolijärvi 2000: 15.)
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Noin puolen vuosisadan aikana sosiolingvistiikan kenttä on monipuolistunut muun kie-

lentutkimuksen mukana niin, että tyhjentävää määritelmää koko tieteenalasta on vaikea 

antaa. Useimmiten on tutkittu nimenomaan puhuttua kieltä. Esimerkiksi kielen muutok-

sen tutkimuksen rinnalle on astunut keskustelunanalyysi, interaktionistinen sosiolingvis-

tiikka, joka haluaa selvittää kielen muutoksen sijasta ihmisten kielellistä käyttäytymistä 

sosiaaliryhmien sisällä ja keskustelutilanteissa. Sosiolingvistiikan voi määritellä laajasti 

kuten Halliday,  joka lukee siihen 15 eri  aluetta.  Suppeinta  määritelmää taas  edustaa 

Chambers,  joka  pitää  sosiolingvistiikkana  vain  kvantitatiivista  variaationtutkimusta. 

(Milroy 1992: 356; Nuolijärvi 2000: 14, 16–17.)

Dialektologian eli  murteentutkimuksen alkuna voi  pitää 1800-luvun loppupuoliskoa, 

kun alettiin tutkia nimenomaan puheen alueellista variaatiota. Dialektologialla oli alku-

vaiheessa  tiivis  yhteys  historialliseen  kielitieteeseen,  ja  sen  avulla  haluttiin  testata 

nuorgrammaatikkojen väitettä poikkeuksettomasta äännelaista. Näitten töitten tuloksena 

ilmestyi paljon murrekartastoja ja muita tutkimuksia. (Chambers 2002: 6.)

Kun dialektologiassa puhutaan murteista, kyseeseen tulevat vanhojen kansanmurteitten 

lisäksi laajemmin myös alueelliset ja sosiaaliset murteet. Nämä eivät kuitenkaan ole ai-

van keskenään verrannollisia vaan pikemminkin hierarkkisessa suhteessa. Aluemurteet 

lyövät usein leimansa niitten päälle  kerrostuneisiin sosiaalisiin murteisiin.  (Paunonen 

1982: 36.)

Käsillä oleva tutkimus kytkeytyy hyvin tiiviisti perinteiseen sosiolingvistiikkaan: se on 

peruslähtökohdiltaan  kvantitatiivista  variaationtutkimusta  ja  variaationanalyysia,  sillä 

pyrin selvittämään pääosin kvantitatiivisin keinoin sitä, miten jälkitavujen h varioi vie-

nalaismurteissa. Tutkimukseni leikkaa tietyssä mielessä läpi sosiolingvistiikan ja dialek-

tologiankin teorian, sillä tarkastelen tutkimuskohdettani sekä yksilötasolla että jossain 

määrin myös kieliyhteisön tasolla ja alueellisen variaationkin näkökulmasta. Näen kui-

tenkin itse, että pääpaino on mikrotason tutkimuksessa, koska lähtökohtanani on nimen-

omaan kielenoppaitten idiolekteittainen variaatio.

Aivan perinteistä sosiolingvistiikkaa tutkimukseni ei kuitenkaan ole, koska en tarkastele 

tässä tutkimuksessa sellaisia taustamuuttujia, joiden vaikutus on tavallisesti ollut tutki-

muskohteena, kuten sosiaalinen asema, ikä ja sukupuoli. Osittain syyt ovat käytännölli-
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set: esim. miespuolisten kielenoppaitten vähyys johtuu siitä, että miehiä ylipäänsä on 

vähemmän saatavilla. Heidän elinikänsä on alhaisempi, heitä on kuollut sodissa ja elos-

sa olevat saattavat olla töissä aamusta iltaan, jolloin haastattelulle ei useinkaan jää aikaa. 

Nuorempien eli  alle 60-vuotiaitten kieli  taas on usein niin attritioitunutta,  etteivät he 

pysty keskustelemaan tuntia karjalaksi. (Kunnas 2007: 29–30.)  Attritiolla tarkoitetaan 

ilmiötä, jossa puhujan ensikieli alkaa kärsiä kielenvaihdosta toiseen kieleen. Ensikielen 

systeemi siis ikään kuin pirstoutuu, kun toisen kielen vaikutus tunkeutuu läpi. (Riionhei-

mo 1998: 246.)

Lisäksi tutkimukseni edustaa uhanalaisten kielten variaationtutkimusta, mikä eroaa 

jonkin verran perinteisestä sosiolingvistiikasta. Monien tutkimusten mukaan uhanalai-

sissa kielissä variaatio on usein suurta eivätkä vakiintuneet variaationanalyysin kielensi-

säiset ja -ulkoiset muuttujat välttämättä päde. Kieliyhteisössä esiintyvä variaatio voi siis 

vaihdella paljonkin yksilöstä toiseen. (Wolfram 2002: 777–778 ja siinä mainitut lähteet; 

Paunonen 2003: 239; ks. Kunnas 2007: 83–84.)

2.2. Diffuusioteoriat

Leksikaalisen diffuusion teoria olettaa, että ainakin foneettinen kielenmuutos tapahtuu 

ensisijaisesti morfeemin välityksellä. Sen mukaan muutos etenee leksikossa vähitellen 

morfeemista morfeemiin siten, että innovaatio leviää ensin korkeafrekvenssisiin sanoi-

hin, jos muutos on fysiologisesti motivoitu, ja matalafrekvenssisiin silloin, jos muutos 

on ei-fysiologisesti motivoitu tai analoginen. Tätä lekseemin taajuuden ja muutosalttiu-

den yhteyttä pyrkii selittämään nk. taajuusherkkyyden hypoteesi (frequency actuation  

hypothesis). Diffuusioteoria on yksi vastaus ongelmaan, joka piilee strukturalistisen ja 

generativistisen koulukunnan käsityksessä äänteenmuutoksesta. Jos oletetaan, että ään-

teenmuutos on vielä tapahtumatta ajankohdassa t1 ja jo tapahtunut ajankohdassa t2, mitä 

niitten välissä tapahtuu? On jopa ajateltu, että tätä välivaihetta ei voi edes periaatteessa 

tutkia. Ei ole kuitenkaan mitään syytä, miksi sitä ei voisi tutkia; käynnissä olevan muu-

toksen tutkiminen voi itse asiassa jopa auttaa pääsemään käsiksi muutoksen mekanis-

meihin. (Chambers & Trudgill 1984: 163, 175; ks. Bybee 2012: 212, 214–215.)
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Leksikaalisesta diffuusiosta kirjoitti ensimmäisenä Wang (1969), joka havaitsi äänteen-

muutosten toteutuvan vähitellen sana kerrallaan. Toinen havainto oli se, että tietyn muu-

toksen kohdalla osa leksikosta saattaa jäädä sen ulkopuolelle. Teorian on haastanut jos-

sain määrin ainakin Labov. Useat Wangin artikkelin jälkeen tehdyt  tutkimukset ovat 

kuitenkin osoittaneet, että leksikaalinen diffuusio on toimiva teoria aiemmin epäsään-

nöllisiksi kutsuttujen äänteenmuutosten selittämisessä. (Ks. Bybee 2002: 261–263.)

Leksikaalinen  diffuusio  soveltuu  hyvin  englannin  kaltaisten  fleksiokielten  tutkimuk-

seen. Suomi on kuitenkin typologialtaan erilainen, eivätkä morfeemit samastu suoraan 

lekseemeihin tai taivutusmuotoihinkaan, vaan lekseemejä ja morfeemeja on tarkastelta-

va erillään. Tällaista diffuusion tyyppiä Mielikäinen (1995: 326) kutsuu morfologiseksi 

diffuusioksi. Siinä kielenmuutos leviää lekseemin sijasta muotoryhmästä toiseen. Mor-

fologisen diffuusion käyttö ottaa huomioon säännöllisten muutosten lisäksi myös analo-

giat ja muut ”häiritsevät” epäsäännöllisyydet, jotka on dialektologiassa vanhastaan si-

vuutettu (Mielikäinen 1995: 332).

Morfologisen diffuusion teoria soveltuu siis hyvin suomen kieleen, jossa morfologialla 

on suuri rooli kielen kehityksessä eikä pelkkä äänteellinen tai leksikaalinen tarkastelu 

riitä. Koska karjala on typologisesti hyvin samankaltainen kuin suomi, oletan morfolo-

gisen lähestymistavan sopivan myös sen tarkasteluun. Jälkitavujen h on yksi niistä Mie-

likäisen mainitsemista kielenpiirteistä, joita hänen mukaansa täytyy nimenomaan tarkas-

tella muotoryhmittäin. Esimerkiksi vokaalienvälisen h:n kato, joka voi päällisin puolin 

vaikuttaa säännölliseltä, kattaa kuitenkin monia muotoryhmiä aina johdoksista sijamuo-

toihin, omistusliitteisiin ja verbin taivutukseen saakka. (Mielikäinen 1995: 323.)

2.3. Kielikontaktiteoria

Kun tutkitaan karjalan kieltä Venäjällä ja tietysti Suomessakin, ei  kielikontakteja voi 

sivuuttaa. Kontaktissa olevat kieliyhteisöt vaikuttavat aina toisiinsa jossain määrin, mut-

ta voimakkuus riippuu kontaktien määrästä ja niitten sosiaalisesta luonteesta kuten pres-

tiisiarvosta ja kulttuurivaikutteitten suunnasta (Palomäki 1998: 7). Karjala on ollut koko 

historiansa ajan tiiviitten kontaktien aluetta, jossa eri kieliyhteisöt ovat olleet kosketuk-

sissa. Esimerkkejä karjalan kontaktikielistä eri aikoina ovat suomi, venäjä ja vepsä ja 
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saamen kielet, joista viimeksi mainitut ovat Karjalan alueella jo ehtineet sulautua karja-

laan ja vepsään. Ongelmalliseksi karjalan tilanteen on tehnyt se, että sen puhujaväestö 

on ollut pieni ja joutunut elämään kahden, oman valtion ja kansallisen kulttuurin luo-

neen kansan ristipaineessa. (Sarhimaa 1999: 24, 26, 43, 45.)

Kielikontaktien tutkimuksen fokus on muuttunut aikojen saatossa. On alettu kiinnittää 

yhä enemmän huomiota kielen puhujien keskinäiseen interaktioon kielten rakenteitten 

sijasta. Aiemmin kontaktien seurauksista tutkittiin lähinnä lainasanoja, mutta nykyään 

tiedetään, että pitkäaikaisten kontaktien seurauksena mikä tahansa kielellinen rakenne 

voi siirtyä kielestä toiseen. Kun monikielisen puhujan paremmin osaama kieli vaikuttaa 

hänen  vähemmän  osaamaansa  esimerkiksi  fonologisten  tai  kieliopillisten  piirteitten 

muodossa, tätä kutsutaan transferiksi. (Lainio 2007: 267–269, 276.)

Itämerensuomalaisten kielten osalta kielikontaktitutkimuksen yhteisenä nimittäjänä on 

ollut erityisesti venäjän kieli. Kiinnostuksen kohteena ovat olleet kaksikielisyys, jossa 

venäjä on toinen kieli. Zlobina kirjoittaa venäjän vaikutuksesta sekä karjalan sanastoon 

(1965)  että  kieliopillisiin  rakenteisiin  (1971).  Mamontova  käsittelee  artikkelissaan 

(1994) venäjän vaikutusta karjalan murteisiin kaikilla kielen tasoilla. Lisäksi tässä koh-

din voi mainita vielä uudelleen Sarhimaan väitöskirjan (1999) karjalassa esiintyvistä ve-

näjän kontakti-ilmiöistä. (Pyöli 1997: 26; ks. Saarikivi 2009.)

Karjalan ja suomen kontakteista on puolestaan kirjoitettu huomattavasti vähemmän kuin 

karjalan ja venäjän. Niitä ei kuitenkaan voi jättää huomiotta, sillä karjalaiset ja suoma-

laiset ovat olleet tiiviissä yhteyksissä jo vuosisatoja. Esimerkiksi Kunnaksen kielenop-

pailla on ollut paljon kontakteja suomen kieleen muun muassa Vienasta Suomeen suun-

tautuneen laukkukaupan vuoksi. Myöhemmin kontaktien suunta on muuttunut, kun Vie-

nan Karjalassa on alkanut vierailla suomalaisia turisteja. Suomen kieltä on kuultu myös 

radiosta ja televisiosta. (Kunnas 2007: 62.)

Karjalan ja suomen kontakti on erityislaatuinen siinä mielessä, että kielet ovat läheisiä 

sukukieliä.  Kielikontaktien tutkimuksessa on yleensä keskitytty toisistaan etäisempiin 

kieliin,  jolloin kontaktien vaikutus,  kuten koodinvaihto on selkeämmin havaittavissa. 

Karjalaa muistuttava tilanne on esim. Inkerinmaalla, missä kohtaa neljä itämerensuoma-

laista kieltä: inkeroinen, vatja, suomi ja viro. Tällaiset keskenään läheisten kielten koh-
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taamiset synnyttävät hyvin monitahoista koodinvaihtoa ja kontaktivaikutusta, jonka sel-

vittäminen voi olla mutkikasta. (Savijärvi 1998: 269.)

2.4. Metodit

Koska tutkimukseeni  sisältyy nykypuhekielen variaation tutkimisen  lisäksi  siis  myös 

viiden puhujan kielen tarkastelua kymmenen vuoden välein, käytän työssäni reaaliaika-

menetelmää.  Tarkemmin sanottuna työni  edustaa  paneelitutkimusta,  jossa tutkitaan 

samoja kielenoppaita tiettyjen ajanjaksojen välein. Paneelitutkimuksessa haastattelijan 

tai kenttätutkijan tulisi myös olla sama molemmilla kerroilla, mikä toteutuu oman ai-

neistoni  kohdalla.  Reaaliaikamenetelmän  vastakohtana  on  näennäisaikamenetelmä, 

jossa tutkitaan eri ikäryhmien edustajia tiettynä aikana ja selvitetään näin jonkin kielen-

piirteen variaatiota. Näennäisaikamenetelmän avulla pyritään tekemään ennustuksia sii-

tä, millaisia muutoksia tulevaisuudessa on havaittavissa. Näennäisaikamenetelmä on ol-

lut tutkijoitten keskuudessa suositumpi, koska sitä on helpompi soveltaa ja sen tulokset 

ovat  lopulta  osoittautuneet  useimmiten  päteviksi.  Reaaliaikamenetelmän ja  erityisesti 

paneelitutkimuksen käyttöä vastaan puhuu se yksinkertainen seikka, että samojen kie-

lenoppaitten löytäminen ja haastatteleminen samalla  tavalla  pitkien aikojen välein ei 

ehkä ole käytännössä mahdollista: ihmiset ovat voineet muuttaa paikasta toiseen, kuolla 

tai olla muusta syystä haluttomia osallistumaan tutkimukseen uudestaan. Tämän takia 

paneelitutkimukset ovatkin olleet harvinaisia ja yleisempiä ovat olleet trenditutkimuk-

set, joissa toisen tarkastelukerran aineisto on koottu ryhmältä, joka on mahdollisimman 

monen muuttujan suhteen yhtenevä ensimmäisen ryhmän kanssa. Paneelitutkimuksella 

saadaan kuitenkin erittäin tärkeää tietoa yksittäisten idiolektien pysyvyydestä ja kielel-

listen muutosten diffuusiosta. (Chambers & Trudgill 1984: 164; Nahkola & Saanilahti 

2001: 1, 11; Bailey 2002: 312, 314, 329; Kurki 2005: 31.)

Lähestyn aineistoa vahvasti kvantitatiivisesta näkökulmasta mutta tutkin sitä myös kva-

litatiivisesti.  Kuitenkin siitä huolimatta, että tutkimusotteeni on vahvasti kvantitatiivi-

nen, en aio käyttää aineiston analysoinnissa mitään monimutkaisia tilastollisia menetel-

miä, sillä en ole perehtynyt aiheeseen eikä se tämän pro gradu -työn rajoissa olisi mah-

dollistakaan. 
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Ensimmäiseksi olen taulukoinut kultakin kielenoppaalta keräämäni aineiston havainto-

matriisiin muotokategorioitten perusteella ja laskenut datan perusteella suhteelliset frek-

venssit jälkitavujen  h:n säilymiselle kussakin aineistossa esiintyvässä muotoryhmässä. 

Tällä tavalla luokitellun aineiston olen testannut  χ²- eli  khiin neliö -riippumattomuus-

testillä saadakseni selville, ovatko testattavat muuttujat eli tässä tapauksessa jälkitavujen 

h:n säilyneisyys ja muotoryhmä keskenään riippuvaisia.

Khiin neliö -testin käyttö edellyttää, että sillä testattava otos on kerätty riippumattomas-

ti,  enintään viidesosa odotetuista  frekvensseistä  on pienempi kuin 5 ja että  yksikään 

odotettu frekvenssi ei ole vähemmän kuin 1 (Karjalainen 2010: 224). Mikäli ehdot eivät 

ole täyttyneet odotettujen frekvenssien osalta, olen yhdistellyt  luokkia esim. niin, että 

vartalon  h:n sisältävien muotoryhmien jäsenet on yhdistetty yhdeksi muuttujaksi, jotta 

odotettu frekvenssi saavuttaa hyväksytyn arvon.

Testi on kuitenkin melko yksinkertainen ja kertoo lopulta vain sen, onko testattavien 

muuttujien  välillä  riippuvuus,  mutta  ei  osoita  syy-seuraussuhdetta2.  Nollahypoteesina 

on, että muuttujien välillä ei ole eroa tai riippuvuutta, ja p-arvoksi eli merkitsevyyden 

rajaksi  olen  määrittänyt  tilastotieteessä  yleisesti  käytetyn  0,05  eli  5  %. (Karjalainen 

2010: 224–225.) Mikäli otoksen p-arvo siis ylittää tämän kynnyksen, katson, että erot 

aineistossa eivät ole tilastollisesti merkitseviä ja nollahypoteesi jää voimaan. Jos p-ar-

voksi tulee alle 5 %, muuttujien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero ja nollahypoteesi 

tulee hylätä.

Lisäksi olen taulukoinut datan jälkitavujen  h:n sisältävän muodon sijaintiluvun perus-

teella ja laskenut jälleen suhteelliset frekvenssit h:n säilymiselle. Lisäksi olen tarkastel-

lut h:n säilyneisyyttä lekseemeittäin niitten taajuusluokkien valossa.

2 Loogisesti ajateltuna on tietysti selvää, että tutkimuksessani muoto-opillinen kategoria on syy ja h:n 
säilyneisyys sen seuraus (ks. Karjalainen 2010: 226).
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3. IDIOLEKTEITTAINEN ANALYYSI

3.1. NKV1

Kielenopasta on haastateltu heinäkuussa 2001 ja 2011. Vanhan nauhoitteen pituus on 

67,5 minuuttia, ja tuona aikana kielenopas tuottaa 405 h-tapausta. Uusi nauha on hie-

man lyhyempi, 59,5 minuuttia, ja sen aikana h-tapauksia esiintyy 294. Tapauksia on siis 

mielestäni riittävästi, joskin vuoden 2011 aineistossa niitten taajuus on vähän pienempi: 

vanhassa aineistossa esiintyy keskimäärin kuusi h-tapausta minuutissa, kun uudessa ai-

neistossa frekvenssi on noin viisi tapausta minuutissa. h-tapaukset ja h-edustuksen osuu-

det on taulukoitu muotoryhmittäin ja aineistoittain taulukossa 1.

TAULUKKO 1. NKV1:n tuottamat h-tapausten muotoryhmät, lukumäärät, h-edustuk-

sen osuudet ja muutos aineistojen välillä.

muotoryhmä aineisto esiintymiä 
yhteensä

h-edustus muutos

(f) (f) % %-yks.

illatiivi
2001 151 104 68,9

24,1
2011 100 93 93,0

passiivin 
preesens

2001 83 67 80,7
4,8

2011 69 59 85,5

passiivin
imperfekti

2001 110 74 67,3
25,7

2011 85 79 92,9

3. persoonan 
omistusliite

2001 17 13 76,5
5,3

2011 22 18 81,8

muut suffiksin h:n 
sisältävät

2001 0 0 0,0
–

2011 5 3 60,0

eh-nominit
2001 23 13 56,5

6,0
2011 8 5 62,5

VS-nominit
2001 12 10 83,3

-16,7
2011 3 2 66,7

muut vartalon h:n 
sisältävät

2001 9 4 44,4
–

2011 2 1 50,0

YHTEENSÄ
2001 405 285 70,4

18,0
2011 294 260 88,4
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Khiin neliö -testin mukaan vanhassa aineiston p-arvo on yli 0,05, joten muotoryhmän ja 

h-edustuksen  välillä  ei  voida  osoittaa  olevan  tilastollisesti  merkitsevää  riippuvuutta: 

χ²(5) = 8,352; p = 0,138. Uudessa aineistossa muotoryhmien välinen ero sen sijaan on 

tilastollisesti merkitsevä: χ²(5)  = 12,415; p = 0,015. Aion joka tapauksessa analysoida 

molempia aineistoja ja vertailla niitä, mutta vanhasta aineistosta saataviin tuloksiin tulee 

suhtautua varauksella.

Taulukossa ovat mukana suffiksin h:n sisältävistä muotoryhmistä illatiivin muodot, jot-

ka käsittävät siis sekä nominien illatiivimuodot että verbien MA-infinitiivien illatiivit, 

passiivin preesens ja preteriti3 ja kolmannen persoonan omistusliite sekä vartalon h:n si-

sältävistä muotoryhmistä eh-loppuiset nominit (esim. pereh ʼperheʼ, veneh ʼveneʼ) ja VS-

nominit,  jotka käsittävät kaikkien sellaisten nominatiivissa -s- tai -š-loppuisten nomi-

nien muodot, joissa sananloppuinen sibilantti vaihtelee taivutettaessa h:n kanssa, esim. 

(lammaš :) lampahat, (valmis :) valmehekš. Edellä mainittuja muotoryhmiä esiintyy kai-

killa kielenoppailla, minkä vuoksi olen erotellut ne omiksi ryhmikseen. Muita jälkitavu-

jen h:n sisältävien muotoryhmien edustajia, kuten passiivin potentiaalin ja imperatiivin 

kolmannen persoonan muotoja,  ei esiinny kaikilla  kielenoppailla,  joten olen tyytynyt 

vain erottelemaan toisistaan suffiksin ja vartalon  h:n sisältävät tapaukset ja esittämään 

kummastakin yhteenlasketut  frekvenssit.  Ajallista muutosta  ei  tällöin tietystikään voi 

tutkia, koska näin syntyvien ryhmien koostumus vaihtelee aineistosta toiseen.

Suurtaajuisimpia muotoryhmiä ovat sekä vanhassa että uudessa aineistossa illatiivin ja 

passiivin imperfektin muodot, jotka kattavat 63–64 % kaikista h-tapauksista. Seuraavak-

si yleisin muotoryhmä on passiivin preesensmuodot. Yhteensä suffiksin  h:n sisältävät 

tapaukset muodostavat vanhasta aineiston h-tapauksista 89 % ja uuden aineiston tapauk-

sista jopa 96 %.

Lähes kaikkien muotoryhmien kohdalla molemmissa aineistoissa h-edustuksen osuus on 

yli 60 %, eli jälkitavujen h on kielenoppaan puheessa säilynyt hyvin. Huomiota herättä-

vää on mielestäni se, että suffiksin h:n ja vartalon h:n sisältävien muotoryhmien välillä 

ei ole havaittavissa selkeää eroa h-edustuksen osuuksissa. Itse asiassa eh-nominien koh-

dalla  h-edustuksen osuus on hyvin matala. Tässä kohdin on kuitenkin huomautettava, 

3 Passiivimuodoilla on karjalassa myös monikon 3. persoonan muotojen tehtävä (ks. Zaikov 2013: 152, 
157).
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että vanhan aineiston  eh-nomineissa lähes kaikki  h:ttoman edustuksen esiintymät ovat 

muotoja  eläkeh-lekseemistä (f = 10), jolla on aineistossa suuri frekvenssi mutta joka 

edustuu vain kerran h:llisena. Tällä perusteella olen siis kuitenkin laskenut senkin h-ta-

paukseksi. Käsittelen eläkeh-lekseemiä vielä lisää tuonnempana.

Kielenoppaan idiolekti  ei  siis  aineiston  perusteella  noudattele  hypoteesiani  siitä,  että 

vartalon h säilyisi todennäköisemmin kuin suffiksin h. Tämä korostuu erityisesti uudes-

sa aineistossa, jossa jälkitavujen h on säilynyt parhaiten illatiivimuodoissa ja vähiten eh-

nomineissa.

Kun tarkastellaan h-edustuksen osuuden muutosta vuosien 2001 ja 2011 välillä, huoma-

taan, että osuus on lähes kaikkien muotoryhmien kohdalla noussut. Suurinta muutos on 

ollut passiivin imperfektin ja illatiivin muodoissa, joissa osuus on kasvanut molemmissa 

noin 25 prosenttiyksikköä. Passiivin preesensmuodoissa kasvu on ollut edellisiä maltil-

lisempaa,  noin viisi  prosenttiyksikköä.  Ainoastaan  VS-nominien  muodoissa osuus on 

laskenut,  mutta koska tapauksia on vuoden 2011 aineistossa vain kolme, muutos voi 

johtua  frekvenssin  vähyydestä.  Kun kaikki  tapaukset  lasketaan  yhteen,  h-edustuksen 

osuus kielenoppaalla on noussut kymmenessä vuodessa 18,1 prosenttiyksiköllä.

NKV1:n idiolekti  on siis  selvästi  konservatiivistunut.  Samanlaisia  tuloksia  on saanut 

myös Kunnas, joka on tutkinut eräitä aineistoni kielenippaita mm. sanaston ja muitten 

kielenpiirteitten osalta. Hänen mukaansa myös NKV1:n sanasto ja jälkitavujen AA-jonot 

ovat  muuttuneet konservatiivisempaan suuntaan. Muutos on tilastollisesti merkitsevä. 

(Kunnas, tulossa.)

Esimerkkejä aineistoista:

(1) ni miulla poika šanoo jotta Lammimpohja oŋ kaikista puhtahin šanou ja 

kaunehin. (2001)

(2) – – pojaŋ kera konša tulou vassakkah n'iiv vielä kyšyy n'ii pulloh, anna 

pulloh. (2001)

(3) no kuv vanhemmakši männään nii pijetään nyt niil ei tarviče – – (2001)

(4) no miula poika käyt šakieh sinne Šuomih, noo nin' hän tuota haluais jotta  

nähä si- siellä omahisia, a kun emmä tiijä missä kohašša he ollah. (2011)
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(5) ku mi- mie olin semmon'i jotta joka paikkaah mihi käsettih sinnei mänin, 

ja mihi pyywettih, no. (2011)

(6) sen mukah työnnettih miut siihi samah sovhoosih tähä missä mie lehmieŋ  

kera ruavoin. (2011)

Taulukossa 2 on esitetty aineistojen h-tapaukset ja niitten h-edustuksen osuudet sijainti-

luvun mukaan. Sijainti sanan vartaloon nähden on laskettu siten, että arvon 0 saa h-ta-

paus, joka sijaitsee välittömästi  vartalossa, arvon 1 saa tapaus, joka sijaitsee vartaloa 

seuraavassa morfeemissa ja niin edelleen. Tällä laskutavalla korkein arvo voi siis olla 3, 

jolloin h sijaitsee vartalosta katsottuna kolmannessa morfeemissa.

TAULUKKO 2. NKV1:n tuottamien h-tapausten määrät ja h-edustuksen osuudet sijain-

tiluvuittain sekä muutos aineistojen välillä.

sijaintiluku aineisto esiintymiä
yhteensä

h-edustus muutos

(f) (f) % %-yks.

0
2001 45 28 62,2

-0,7
2011 13 8 61,5

1
2001 103 74 71,8

22,9
2011 76 72 94,7

2
2001 146 108 74,0

10,6
2011 110 93 84,5

3
2001 113 77 68,1

23,4
2011 95 87 91,6

Vartalon h:n sisältävissä tapauksissa (sijaintiluku 0) muutosta ei ole juurikaan tapahtu-

nut. Sen sijaan jonkin muun sijaintiluvun saavissa tapauksissa  h-edustuksen osuus on 

kasvanut. Suurin nousu näkyy tapauksissa, jotka saavat sijaintiluvun 3 eli joissa jälkita-

vujen h sijaitsee maksimaalisen kaukana sanan kannasta. Lähes saman verran prosentti-

osuus on muuttunut sijaintiluvun 1 saavien tapausten kohdalla. Sijaintiluvun 2 saavissa 

tapauksissa sen sijaan muutos on ollut pienempää, 10,6 prosenttiyksikköä.

Erikoista molempien vuosien aineistoissa on se, että sijaintiluvun 0 saavissa tapauksissa 

h-edustuksen osuus on matalin, kun sitä vertaa korkeampia sijaintilukuja saavien muo-

tojen h-edustuksiin. Kielenoppaalla jälkitavujen h vaikuttaa siis säilyneen parhaiten ni-
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menomaan suffiksin h:n sisältävissä tapauksissa. Vartalon h:n saavia tapauksia on kui-

tenkin yhteenlaskettunakin vähän, eli tulos on lähinnä suuntaa antava.

Joka tapauksessa ei voi sanoa, että toinenkaan hypoteesini toteutuisi, vaan h:n kato vai-

kuttaa etenevän täysin päinvastaisella tavalla: h  on esim. uudessa aineistossa säilynyt 

melkein parhaiten silloin, kun se sijaitsee mahdollisimman kaukana sananmuodon varta-

losta.

Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty kielenoppaan vanhan ja uuden aineiston lekseemejä esiin-

tymämäärineen,  h-edustuksen osuuksineen ja taajuusluokkineen.  Ääripäissä,  joissa  h-

edustuksen osuus on joko 0 tai 100 prosenttia eli variaatiota ei ole, esiintyy lähes yksin-

omaan pientaajuisia taajuusluokan I jäseniä. Samanlaiseen tulokseen on päätynyt myös 

Kunnas (2007: 168)  A-loppuisten vokaalijonojen  ie-variantin osalta. Pidän siis itsekin 

järkevänä tarkastella vain sitä vaihteluväliä, jolla variaatiota esiintyy, jolloin taulukois-

takaan ei tule liian suuria. Mukana lekseemitaulukoissa ovat siis pääsääntöisesti  vain 

sellaiset lekseemit, joitten h-edustuksen osuus on suurempi kuin 0 % ja pienempi kuin 

100 % (paitsi NKV1:n kohdalla taulukon 4 lekseemi eläkeh) Lisäksi pois on yleensä ra-

jattu sellaiset lekseemit, joita esiintyy vain kaksi kertaa ja joitten h-edustuksen osuus on 

50 %. Kaikki poikkeukset edellä mainituista periaatteesta on selitetty erikseen.

TAULUKKO 3. NKV1:n vanhassa aineistossa tuottamat lekseemit, joitten f > 2 ja joit-

ten h-edustuksen osuus ei ole 0 % tai 100 %.

lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

männä 10 9 90,0 XVI

tehä 6 5 83,3 III

eččie 5 4 80,0 IV

kaččuo 5 4 80,0 V

ruveta 5 4 80,0 IV

käyvvä 9 7 77,8 XX

lähtie 4 3 75,0 IX

meččä 4 3 75,0 IV

panna 4 3 75,0 XV

terveh 4 3 75,0 II

kuolla 3 2 66,7 III
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lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

leikkie 3 2 66,7 II

maksua 3 2 66,7 V

ottua 9 6 66,7 XVII

paikka 3 2 66,7 III

puhuo 6 4 66,7 V

suaha 3 2 66,7 XI

työntyä 3 2 66,7 IV

vasta 6 4 66,7 VI

juuvva 5 3 60,0 VII

kymmenen 5 3 60,0 IV

antua 8 4 50,0 XX

keräytyö 4 2 50,0 III

nellä 4 2 50,0 II

siivota 4 2 50,0 I

pityä 11 5 45,5 XI

puhtahus 3 1 33,3 I

suolata 4 1 25,0 II

Suomi 5 1 20,0 VII

viijä 11 2 18,2 XII

eläkeh 10 1 10,0 IX

Kun tarkastellaan  taajuusluokan  yhteyttä  h-edustukseen,  NKV1:llä  ei  mielestäni  ole 

vuoden 2001 aineiston perusteella havaittavissa taajuusherkkyyden hypoteesin olettamia 

kehityskulkuja. Näin ollen kolmas hypoteesini jää edellisten tavoin toteutumatta. Suur-

taajuisilla  lekseemeillä  on sekä korkeaa  että  matalaa  h-edustusta.  Toisaalta  on myös 

huomattava, että kielenoppaalla h-edustus on kauttaaltaan korkea, joten suurin osa lek-

seemeistä sijoittuu h-edustukseltaan 50 prosenttiin tai sen yläpuolelle. Alhainen h-edus-

tus on mm. lekseemeillä  Suomi (f = 5),  viijä (f = 11) ja  eläkeh (f = 10). Näistä  viijä 

esiintyy huomattavan usein sellaisessa asussa, jossa viimeinen äänne toimii seuraavan 

sanan alkua ennakoivana siirtymä-äänteenä:

(7) no kylästä vietiiŋ kaikki, parahammat miehet kolmkyntseičemän vuotena. 

(2001)

(8) šekiv vietiv vaŋkiksi. (2001)
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(9) kun vietim meijän Arhaŋkelih. (2001)

TAULUKKO 4. NKV1:n uudessa aineistossa tuottamat lekseemit, joitten f > 2 ja joitten 

h-edustuksen osuus ei ole 0 % tai 100 %.

lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

olla 36 33 91,7 LXXVIII

panna 10 9 90,0 XV

niilläh 7 6 85,7 IV

jälelläh 4 3 75,0 V

käyvvä 11 8 72,7 XX

antua 9 6 66,7 XX

juuvva 3 2 66,7 VII

ruatua 3 2 66,7 V

Röhö 3 2 66,7 II

opastua 5 3 60,0 III

eläkeh 3 0 0,0 IX

Vuoden 2011 aineistosta on vaikea tehdä päätelmiä, koska alle 60 prosentin h-edustus 

on vain yhdellä sellaisella lekseemillä, jonka taajuus olisi yli kaksi (eläkeh, f = 3). Toi-

saalta suurtaajuisimmalla lekseemillä olla on myös suurin h-edustuksen osuus. Leksee-

miä ei ole vuoden 2001 aineiston taulukossa, koska se esiintyy siellä aina h:llisena. Tau-

lukon ulkopuolelle jää 38 lekseemiä, jotka edustuvat kielenoppaalla aina h:llisena ja jot-

ka ovat sekä suur- että pientaajuisia. Leksikaalista diffuusiota ei siis NKV1:llä uuden ai-

neiston pohjalta voi siis havaita.

3.2. MKV2

Kielenopasta on tallennettu Kalevalassa ensimmäistä kertaa heinäkuussa 1997. Tässä se 

poikkeaa  muista  kielenoppaista,  joitten  vanhan  aineiston  nauhoitteet  ovat  vuodelta 

2001. Uuden aineiston tallenne on nauhoitettu heinäkuussa 2011. Kuitenkin selvyyden 

vuoksi puhuessani vuoden 2001 aineistosta viittaan koko vanhaan aineistoon, johon lu-

keutuu siis myös MKV2:n vanha nauhoite.
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Kielenoppaan MKV2 uusi ja vanha aineisto ovat selvästi eri kokoisia: vanhassa aineis-

tossa on 409 esiintymää kun taas uudessa vain 108. Koska ero on näin suuri, katsonkin, 

että aineistot eivät ole yhteismitallisia ja niitä täytyy tarkastella erikseen. Uuden aineis-

ton muotoryhmistä on sitä paitsi tarpeeksi esiintymiä oikeastaan vain illatiiveilla, muis-

sa muotoryhmissä on kussakin alle 16 esiintymää.

Vanhan aineiston suurtaajuisin muotoryhmä on passiivin imperfekti, joka käsittää vähän 

yli 40 prosenttia koko aineistosta. Seuraavaksi yleisin on illatiivien ryhmä, jossa on 117 

esiintymää. Uuden aineiston suurtaajuisin ryhmä ovat illatiivit, joita on 50 kappaletta, 

eli ne käsittävät noin 45 % aineistosta. Sekä uudessa että vanhassa aineistossa suffiksin 

h:n sisältävät ryhmät muodostavat vähän yli 80 prosenttia kaikista  h-tapauksista. Van-

han ja uuden aineiston h-tapaukset muotoryhmittäin on esitelty taulukossa 5.

TAULUKKO 5. MKV2:n tuottamat h-tapausten muotoryhmät, lukumäärät, h-edustuk-

sen osuudet ja muutos aineistojen välillä.

muotoryhmä aineisto esiintymiä
yhteensä

h-edustus muutos

(f) (f) % %-yks.

illatiivi
1997 117 86 62,6

-2,6
2011 50 30 60,0

passiivin
preesens

1997 34 21 61,8
-21,8

2011 15 6 40,0

passiivin
imperfekti

1997 168 57 33,9
12,3

2011 13 6 46,2

3. persoonan 
omistusliite

1997 15 12 80,0
-37,1

2011 7 3 42,9

muut suffiksin h:n 
sisältävät

1997 3 2 66,7
–

2011 3 2 66,7

eh-nominit
1997 37 28 75,7

2,1
2011 9 7 77,8

VS-nominit
1997 25 19 76,0

24,0
2011 5 5 100,0

muut vartalon h:n 
sisältävät

1997 10 7 70,0
–

2011 6 3 50,0

YHTEENSÄ
1997 409 232 56,7

0,7
2011 108 62 57,4

29



Koska uuden aineiston frekvenssit ovat niin pieniä, minun oli khiin neliö -testin toimi-

vuuden vuoksi laskettava yhteen suffiksin h:n sisältävät tapaukset keskenään ja vartalon 

h:n sisältävät tapaukset keskenään, jolloin vertailtavina eivät siis olleet enää yksittäiset 

muotoryhmät. Tästä huolimatta tilastollista merkitsevyyttä ei voida uudessa aineistossa 

osoittaa. Vanhan aineiston osalta taas ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Testin tu-

lokset ovat vanhassa aineistossa χ²(5) = 61,681, p = 0 ja uudessa χ²(1)  = 3,107, p = 

0,078.

Sekä vanhan että uuden aineiston kautta tarkasteltuna kielenoppaan puheessa jälkitavu-

jen h on säilynyt hieman useammin kuin kadonnut, mutta ero ei ole kovin suuri. Van-

hassa aineistossa h on säilynyt hyvin eh-nomineissa ja VS-nomineissa. Paras säilymisas-

te on kuitenkin kolmannen persoonan omistusliitteen sisältävissä muodoissa, mikä on 

hieman yllättävää. Esiintymiä on toisaalta vain 15 kappaletta, eli ilmiö voi selittyä frek-

venssin vähyydellä. Uudessa aineistossa säilymisaste onkin jo huomattavasti matalampi, 

mutta siinä esiintymiä on vielä vähemmän.

Kunnaksen mukaan kielenoppaan idiolekti on ylipäätään pysynyt karjalaisena ja sanas-

toltaan muuttunut jopa konservatiivisemmaksi. Toisaalta hänenkään tuloksensa eivät ole 

tilastollisesti merkitseviä vertailtavien aineistojen suuren kokoeron vuoksi. (Kunnas, tu-

lossa.)

Vaikka ero suffiksin  h:n ja vartalon  h:n sisältävien ryhmien edustusten välillä ei  ole 

vanhassa  aineistossa  huomattava,  katson siitä  huolimatta,  että  kielenoppaan  idiolekti 

noudattelee pääosin hypoteesiani.  Tämän vuoksi olisikin odotuksenmukaista,  että  h:n 

kato olisi passiivin imperfektimuodoissa edennyt kymmenen vuoden aikana pidemmäl-

le. h-edustuksen osuus on kuitenkin noussut noin 12 prosenttiyksiköllä, mikä on yllättä-

vää. Toisaalta on otettava huomioon, että uuden aineiston  h-tapausten frekvenssit ovat 

hyvin pieniä verrattuna vanhaan aineistoon.

Esimerkkejä aineistoista:

(10) ka ei se ole tervampolttua n'iiŋkun ennem poltettii näin ol'i šuuret terva-

hauwat, jotta s- vuosi valmissettii tuota myö vain – – (1997)
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(11) loukku on semmoin' n'iiŋkun, puusta luajittu n'iiŋku, siinähän on n'iiŋku 

rattahat n'iiŋku hammasrattaat – – (1997)

(12) n=ol'i valmehena jo viritykšet venehen nenässä tervaista. (1997)

(13) pois  lähetää.  šiitä mill  elettänee.  työttömyyttä kyllä  on tuota no on še  

besseedo että, löywetäh työ – – (2011)

(14) marjua miul on tuola, karšinašša tuota, mutta en voi šyywä kun on nämä 

tekohampahat, ni še šiemen mänöy šinne väliih. (2011)

(15) Neuwwoštovoiman aikana rakennettii jo-, šekä riitti rahat, remonttii jotta  

uutta rakennettiih. a nyt, rikkahat vain, rakentau. (2011)

Kun h-tapauksia ja niitten h-edustuksen osuuksia tarkastelee h:n sijainnin näkökulmasta, 

saadaan taulukossa 6 näkyvät tiedot.

TAULUKKO 6. MKV2:n tuottamien h-tapausten määrät ja h-edustuksen osuudet sijain-

tiluvuittain sekä muutos aineistojen välillä.

sijaintiluku aineisto esiintymiä
yhteensä

h-edustus muutos

(f) (f) % %-yks.

0
1997 72 54 75,0

0,0
2011 20 15 75,0

1
1997 105 75 71,4

-9,7
2011 47 29 61,7

2
1997 56 40 71,4

-27,0
2011 27 12 44,4

3
1997 176 63 35,8

7,1
2011 14 6 42,9

Jälkitavujen h:n sijainti sananmuodossa on odotuksenmukaisesti yhteydessä sen kato-

prosenttiin eli toinenkin hypoteesini saa tukea. Se on säilynyt useimmin sanan kannassa, 

ja säilyneisyysaste laskee sen mukaan, mitä kauemmaksi kannasta edetään. Samanlaista 

kehitystä  voi  havaita  sekä vanhassa että  uudessa aineistossa.  Huomattavaa  kuitenkin 

MKV2:lla on, että jyrkkä lasku säilyneisyysasteessa ei sijoitukaan sijaintilukujen 0 ja 1 

väliin niin kuin useilla muilla kielenoppailla vaan sijaintilukujen 2 ja 3 välille. Sen si-

jaan sijaintiluvun 1 ja 2 saavissa h-tapauksissa h:n säilyneisyys ei ole kovin matalampi 

verrattuna tapauksiin, joissa h sijaitsee kannassa.
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Koska vuoden 2011 aineistossa on niin vähän tapauksia, sen vertaaminen vuoden 1997 

aineistoon on vaikeaa. Huomioin tässä siitä huolimatta muutamia seikkoja, joita aineis-

toja vertailemalla tulee esille. Ensinnäkin on mielenkiintoista huomata, että uudessa ai-

neistossa h-edustusten prosenttiosuudet ovat ikään kuin siirtyneet muistuttamaan saman-

kaltaista tasaisesti laskevaa käyrää kuin useilla muillakin kielenoppailla: sijaintiluvun 0 

kohdalla h-edustus on suurimmillaan ja laskee melko tasaisesti luvun kasvaessa. Toisek-

si sijaintiluvun 2 saavien  h-tapausten kohdalla prosenttiosuus on laskenut melko dra-

maattisesti 27 prosenttiyksikköä, mutta kuten mainittu, kyseessä saattaa olla aineiston 

pienuuden aiheuttama vinouma.

Taulukoihin 7 ja 8 olen kerännyt ne vanhan ja uuden aineiston lekseemit, jotka esiinty-

vät kielenoppaalla useammin kuin kaksi kertaa. 

TAULUKKO 7. MKV2:n vanhassa aineistossa tuottamat lekseemit, joitten f > 2 ja joit-

ten h-edustuksen osuus ei ole 0 % tai 100 %.

lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

koulu 6 5 83,3 VI

myyvvä 4 3 75,0 III

veneh 16 11 68,8 XIII

päivä 3 2 66,7 I

ratas 3 2 66,7 I

seinä 3 2 66,7 II

tulla 3 2 66,7 XVIII

tyhjä 3 2 66,7 I

käyvä 11 7 63,6 XX

lammas 5 3 60,0 V

talo 5 3 60,0 V

sanuo 16 8 50,0 XXIV

männä 6 3 50,0 XVI

panna 6 3 50,0 XV

juhlie 4 2 50,0 II

lähtie 4 2 50,0 IX

pityä 4 2 50,0 XI

suaha 4 2 50,0 XI

antua 12 5 41,7 XX
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lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

elyä 5 2 40,0 XIII

suari 5 2 40,0 II

jokahini 3 1 33,3 III

koneh 3 1 33,3 II

kylpie 3 1 33,3 II

lämmittyä 3 1 33,3 II

tehä 3 1 33,3 III

vankita 3 1 33,3 II

viijä 7 2 28,6 XII

olla 4 1 25,0 LXXVIII

eläkeh 5 1 20,0 IX

TAULUKKO 8. MKV2:n uudessa aineistossa tuottamat lekseemit, joitten h-edustuksen 

osuus ei ole 0 % tai 100 %.

lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

koti 7 6 85,7 XII

rakentua 3 2 66,7 II

suari 3 2 66,7 II

elyä 2 1 50,0 XIII

jälelläh 2 1 50,0 V

Kalevala 2 1 50,0 III

lahti 2 1 50,0 III

tervehys 5 2 40,0 IV

olla 3 1 33,3 LXXVIII

Taulukosta  7 on  nähtävissä,  että  vuoden 1997 aineisto  ei  osoita  erityistä  tendenssiä 

suuntaan eikä toiseen: kielenoppaan tuottamien pientaajuisten lekseemien joukossa on 

sekä niitä, joissa h-edustus pieni, että niitä, joissa h-edustus on suuri. Huomionarvoista 

vanhassa aineistossa on toisaalta se, että useimmilla lekseemeillä h-edustuksen osuus on 

tasan 50 prosenttia. Mikäli aineistoa tarkastellaan muutoksen leviämisvaiheita kuvaavan 

diffuusion S-käyrä -mallin4 (S-curve model of diffusion) valossa, muutos olisi siis eden-

4 Mallissa kielenmuutos alkaa hitaasti, kiihtyy keskivaiheessa ja hidastuu jälleen lopussa, ennen kuin se 
vakiintuu kaikkiin konteksteihin. Näin muutosta kuvaavasta käyrästä tulee S-kirjaimen muotoinen. 
Mallin teki tunnetuksi ensi kertaa C.-J. Bailey. (Nahkola 1985: 171–172; Kunnas 2007: 89.)
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nyt juuri puoliväliin nopean leviämisen vaiheeseen (ks. Nahkola 1985: 171–172). Ha-

vainto on mielenkiintoinen, sillä keskivaiheessa olevia idiolekteja ei useinkaan kohdata 

kielenmuutosta tutkittaessa (Kunnas 2007: 89).

Taulukossa 8 puolestaan on niin vähän esiintymiä, että siitä on vaikeaa tehdä päätelmiä. 

Kuitenkin kolme suurtaajuisinta lekseemiä olla,  koti ja elyä ovat h-edustuksen suhteen 

jakautuneet taulukkoon tasaisesti. Leksikaalisen diffuusion olettamia kehityskulkuja ei 

siis ole kielenoppaan aineistossa selvästi nähtävissä.

3.3. NJV3

Kielenoppaan uusi aineisto sisältää vain noin kaksi kolmasosaa vanhan aineiston  h-ta-

pausten määrästä siitä huolimatta, että nauhoitukset ovat lähes yhtä pitkiä. Pyrin kuiten-

kin vertailemaan aineistoja niin pitkälle kuin se on mahdollista.

Sekä uudessa että vanhassa aineistossa suffiksin h:n sisältäviä tapauksia on prosentuaa-

lisesti yhtä paljon, noin 84,5 %. Vartalon h:n sisältäviä tapauksia on odotuksenmukai-

sesti  vähemmän.  Frekvenssiltään  yleisimmät  muotoryhmät  ovat  illatiivit  ja  passiivin 

preesens. Uuden aineiston nauhoitteella on myös huomattava määrä kolmannen persoo-

nan omistusliitteisiä muotoja. Passiivin imperfektimuotoja taas esiintyy sekä vanhassa 

että uudessa aineistossa paljon vähemmän kuin useilla muilla kielenoppailla. Uuden ai-

neiston tallenteella on mahdollisesti vähemmän kerrontaa menneistä tapahtumista kuin 

vanhalla.

Taulukossa 9 on tarkemmin eroteltu muotoryhmät ja niitten frekvenssit sekä h-edustuk-

sen osuus kielenoppaan uudessa ja vanhassa aineistossa. Kunkin muotoryhmän kohdalle 

on myös laskettu prosenttiyksikköinä h-edustuksen osuuden muutos uuden ja vanhan ai-

neiston välillä.
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TAULUKKO 9. NJV3:n tuottamat h-tapausten muotoryhmät, lukumäärät, h-edustuksen 

osuudet ja muutos aineistojen välillä.

muotoryhmä aineisto esiintymiä
yhteensä

h-edustus muutos

(f) (f) % %-yks.

illatiivi
2001 107 67 62,6

-5,6
2011 93 53 57,0

passiivin
preesens

2001 91 57 62,6
8,0

2011 75 53 70,7

passiivin
imperfekti

2001 62 23 37,1
12,9

2011 24 12 50,0

3. persoonan
omistusliite

2001 40 22 55,0
5,0

2011 15 9 60,0

muut suffiksin 
h:n sisältävät

2001 8 8 100,0
–

2011 2 1 50,0

eh-nominit
2001 23 14 60,9

10,6
2011 21 15 71,4

VS-nominit
2001 26 20 76,9

23,1
2011 12 12 100,0

muut vartalon 
h:n sisältävät

2001 8 8 100,0
–

2011 5 5 100,0

YHTEENSÄ
2001 365 219 60,0

4,8
2011 247 160 64,8

Khiin  neliö  -testillä  on  osoitettavissa,  että  kielenoppaan  molemmissa  aineistoissa  h-

edustuksen osuuden ja muotoryhmän välinen riippuvuus on tilastollisesti hyvin merkit-

sevä: vanhan aineiston χ²(5) = 16,923; p = 0,005 ja uuden χ²(5) = 12,853; p = 0,025.

Molemmissa aineistoissa  h-edustuksen osuus on kauttaaltaan melko korkea, vähintään 

50 prosenttia lähes jokaisessa muotoryhmässä. Ainoastaan vanhan aineiston passiivin 

imperfektimuodoissa h-edustus jää 50 prosentin alapuolelle.

Vanhan ja uuden aineiston välillä vaikuttaa lähes jokaisen muotoryhmän kohdalla ole-

van yksi systemaattinen ero: h-edustuksen osuus on uudessa aineistossa suurempi. Illa-

tiivimuotoja lukuun ottamatta kussakin muotoryhmässä h-edustuksen osuus on noussut, 

vaikka ero onkin esimerkiksi kolmannen persoonan omistusliitteisissä muodoissa vain 

viisi prosenttiyksikköä. Suurin harppaus on tapahtunut VS-nomineissa, joissa h-edustuk-
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sen osuus on noussut noin 77 prosentista sataan. Muotoryhmän frekvenssi ei kuitenkaan 

ole  kovin  suuri.  Muotoryhmistä  poikkeaa  vain  illatiivien  ryhmä,  jossa  h-edustuksen 

osuus on laskenut vajaat kuusi prosenttiyksikköä. Muilla tasoilla kielenoppaan idiolekti 

on kymmenen vuoden aikana säilynyt hyvin stabiilina lukuun ottamatta jälkitavujen -iA- 

ja -eA-vokaalijonoja, joissa suomen kielen mukaiset edustukset ovat lisääntyneet (Kun-

nas, tulossa).

Huomion kiinnittää myös se seikka, että eh-nomineissa h-edustus ei yllä kummassakaan 

aineistossa merkittävästi korkeammalle tai edes yhtä korkealle kuin passiivin preesens-

muodoissa. NJV3:n osalta ensimmäinen hypoteesini ei siis aivan täydellisesti toteudu. 

Tässä kohdin on kuitenkin huomautettava, että esimerkiksi vanhassa aineistossa 9/10 eh-

nominin h:ttomasta edustuksesta on eläke-sanan muoto, mikä saattaa selittää asian. Kie-

lenopas on nimittäin voinut lainata sen suomen kielestä sellaisenaan mukauttamatta sitä 

karjalaiseen  huoneh-sanojen  tyyppiin.  Myös  uudessa  aineistossa  h:ttomista  eh-nomi-

neista 4/6 on eläke-sanan muoto. Sana ei edustu kielenoppaalla h:llisena kertaakaan.

Esimerkkejä aineistoista:

(16) hän, naiseh ker šamoin eros'i. (2001)

(17) liikua ku ryypätää n'i siitäi se lähetääh, häläimäh. unohetaa et hänel on, 

nain'i hänelläh. (2001)

(18) kolme nel'l'ä heŋgie huonehešša laitettu on še. (2001)

(19) lambahat d’iätii liävääv viieks päiväks (2001)

(20) mie jälkeeh juokšen, karjun, jälkeeh mänen – – (2011)

(21) tällä šuarella ja tuolla, mantereešša,  enemmäštää.  käywäh käywäh nö,  

turistat käywä- miul luo, – – (2011)

(22) – –  jääkaappiloih n'iitä myö šielä,  säilytäm- a  nämö  [!]  šuoluamma,  

ämpäriih. (2011)

Taulukkoon 10 on koottu eri sananmuotojen h-edustus jälkitavujen h:n sijaintiluvun pe-

rusteella. Myös tässä olen laskenut muutoksen prosenttiyksikköinä uuden ja vanhan ai-

neiston välillä.
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TAULUKKO 10. NJV3:n tuottamien h-tapausten määrät ja h-edustuksen osuudet sijain-

tiluvuittain sekä muutos aineistojen välillä.

sijaintiluku aineisto esiintymiä
yhteensä

h-edustus muutos

(f) (f) % %-yks.

0
2001 61 46 75,4

8,8
2011 38 32 84,2

1
2001 83 49 59,0

-2,8
2011 64 36 56,3

2
2001 153 97 63,4

3,6
2011 118 79 66,9

3
2001 68 27 39,7

8,4
2011 27 13 48,1

Tarkastellessa sijaintiluvun vaikutusta h-edustuksen osuuteen huomaa, että sijaintiluvun 

suuretessa  h-edustuksen osuus ei laskekaan tasaisesti. Sekä vuoden 2001 että vuoden 

2011 aineistossa sijaintiluvun 2 kohdalla edustus onkin hieman korkeampi kuin luvun 1. 

Sijaintiluvun 2 saavat tavallisesti ainakin passiivin preesensin sekä jotkin illatiivin muo-

dot. Tätä lukuun ottamatta aineistoni noudattelee hypoteesiani siitä, että kun  h:n etäi-

syys vartalosta kasvaa, h:n kato muuttuu todennäköisemmäksi.

Kuten taulukossa 9, myös taulukosta 10 on nähtävissä, että h-edustuksen muutos aineis-

tojen välillä osoittaa nousevaa trendiä. Kielenoppaan puheen voi siis sanoa siirtyneen 

kymmenen vuoden aikana lähemmäksi karjalaista  h:llista kantaa. Suurin nousu on ta-

pahtunut sijaintiluvun 0 ja 3 saavissa  h-tapauksissa eli ääripäissä. Sellaisten tapausten 

kohdalla, joissa h sijaitsee yhden morfeemin päässä vartalosta, muutos on toisaalta lie-

västi negatiivinen.

Taulukoissa 11 ja 12 on esitetty kielenoppaan sekä vanhan että uuden aineiston sellaiset 

lekseemit, joissa h-edustuksen osuus jää sadan ja nollan prosentin väliin.
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TAULUKKO 11. NJV3:n vanhassa aineistossa tuottamat lekseemit, joitten f > 2 ja joit-

ten h-edustuksen osuus ei ole 0 % tai 100 %.

lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

näytellä 6 5 83,3 II

unohtua 6 5 83,3 II

viijä 5 4 80,0 XII

huoneh 4 3 75,0 VI

kauppa 4 3 75,0 III

pityä 4 3 75,0 XI

tulla 9 6 66,7 XVIII

hän 3 2 66,7 I

keräytyö 3 2 66,7 III

männä 3 2 66,7 XVI

olla 34 21 61,8 LXXVIII

ottua 7 4 57,1 XVII

lammas 6 3 50,0 V

koti 4 2 50,0 XII

sanuo 11 5 45,5 XXIV

syyvvä 5 2 40,0 IV

enemmästäh 18 6 33,3 VI

näyttyä 3 1 33,3 IV

yksi 3 1 33,3 VIII

istuo 4 1 25,0 II

vasta- 6 1 16,7 VI

Vuoden  2001  aineistossa  suurtaajuiset  lekseemit  näyttävät  sijoittuvan  h-edustuksen 

osuudeltaan pääosin 50 prosentin tuntumaan ja sen yläpuolelle. Toisin sanoen kielenop-

paalla suurtaajuiset sanat esiintyvät useammin h:llisena kuin h:ttomana.

TAULUKKO 12. NJV3:n uudessa aineistossa tuottamat lekseemit, joitten f > 2 ja joit-

ten h-edustuksen osuus ei ole 0 % tai 100 %.

lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

jälelläh 6 5 83,3 V

antua 5 4 80,0 XX

38



lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

yksi 5 4 80,0 VIII

käyvvä 9 7 77,8 XX

elyä 4 3 75,0 XIII

Vilniussa 4 3 75,0 I

puhuo 7 5 71,4 V

huoneh 3 2 66,7 VI

matka 3 2 66,7 II

männä 3 2 66,7 XVI

tulla 10 6 60,0 XVIII

jälkeh 7 4 57,1 XII

olla 9 5 55,6 LXXVIII

sanuo 9 5 55,6 XXIV

lähtie 4 2 50,0 IX

työntyä 4 2 50,0 IV

leikata 3 1 33,3 II

koti 6 1 16,7 XII

varma 12 1 8,3 III

Myös uudesta aineistosta muodostetun taulukon profiili on samankaltainen kuin vanhaa 

aineistoa kuvaava: suurtaajuiset lekseemit ovat todennäköisemmin h-edustusta kuin ka-

toedustusta. Taulukosta pois jäänyt suurtaajuinen lekseemi veneh (f = 11, taajuusluokka 

XIII) ei kielenoppaalla niin ikään esiinny ollenkaan h:ttomassa asussa.

Yleisesti voi siis todeta, että NJV3:n kieli on kymmenen vuoden aikana muuttunut lie-

västi vanhakantaisemmaksi. Taajuushypoteesini ei toteudu kielenoppaan kohdalla, sillä 

h:n kato ei kummankaan aineiston valossa vaikuta lähteneen liikkeelle pientaajuisista 

lekseemeistä.

3.4. NKV4

Kielenopasta on haastateltu Kalevalan kylässä vuonna 2001 ja uudestaan vuonna 2011. 

Molemmissa aineistoissa on melko lailla yhtä paljon  h-tapauksia, eivätkä ne pituudel-
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taankaan poikkea toisistaan merkittävästi: vanha on noin 75 minuuttia ja uusi noin 62 

minuuttia. Aineistot ovat siis erittäin vertailukelpoisia.

Sekä vanhan että uuden aineiston yleisin muotoryhmä on passiivin imperfekti, joka kat-

taa kummastakin aineistosta noin 32 % kaikista h-tapauksista. Illatiivien ryhmä on mo-

lemmissa aineistoissa frekvenssiltään lähes yhtä suuri. Kolmanneksi suurin muotoryhmä 

on passiivin preesens. Kokonaisuudessaan suffiksin  h:n sisältävät muotoryhmät muo-

dostavat n. 90 % sekä vanhasta että uudesta aineistosta. Aineistojen h-tapaukset on esi-

tetty muotoryhmittäin taulukossa 13.

TAULUKKO 13. NKV4:n tuottamat h-tapausten muotoryhmät, lukumäärät, h-edustuk-

sen osuudet ja muutos aineistojen välillä.

muotoryhmä aineisto esiintymiä
yhteensä

h-edustus muutos

(f) (f) % %-yks.

illatiivi
2001 166 97 62,6

-0,9
2011 149 92 61,7

passiivin
preesens

2001 106 64 60,4
-9,9

2011 115 58 50,4

passiivin
imperfekti

2001 170 108 63,5
-7,8

2011 156 87 55,8

3. persoonan 
omistusliite

2001 25 13 52,0
5,9

2011 19 11 57,9

muut suffiksin 
h:n sisältävät

2001 3 3 100,0
–

2011 9 6 66,7

eh-nominit
2001 15 12 80,0

-7,8
2011 18 13 72,2

VS-nominit
2001 25 22 88,0

-16,6
2011 14 10 71,4

muut vartalon 
h:n sisältävät

2001 17 16 94,1
–

2011 14 14 100,0

YHTEENSÄ
2001 527 335 63,6

-4,7
2011 494 291 58,9

Vuoden 2001 aineiston osalta khiin neliö -testi osoittaa erittäin merkitsevää tilastollista 

riippuvuutta (χ²(5) = 46,119; p = 0), vuoden 2011 aineiston osalta merkitsevää eroa taas 

ei voida osoittaa muotoryhmien välillä (χ²(5) = 6,349, p = 0,274). Merkitsevyyden ehto 
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täytyy kylläkin silloin, kun kaikki suffiksin h:n sisältävät tapaukset yhdistetään yhdeksi 

ryhmäksi ja vartalon h:n sisältävät toiseksi. Tällöin testin tulokset ovat seuraavat: χ²(1) 

= 17,328; p = 0.

Kun tarkastellaan vuoden 2001 aineistoa, huomataan jälkitavujen vokaalienvälinen h:n 

säilyneen  kielenoppaalla  NKV4 melko  tasaisesti  kaikissa  muotoryhmissä.  Kolmessa 

yleisimmässä muotoryhmässä illatiivissa, passiivin preesensissä ja passiivin imperfek-

tissä h-edustuksen osuus on kussakin hieman yli 60 %. Suffiksin h:n sisältävistä muoto-

ryhmistä pienin  h-edustuksen osuus on kolmannen persoonan omistusliitteisissä muo-

doissa, mutta niissäkin se kohoaa yli puoleen (52 %). Vartalon h:n sisältävissä muoto-

ryhmissä h-edustuksen osuus on odotuksenmukaisesti korkeampi, vähintään 80 %.

Siirryttäessä uuteen aineistoon osuudet muuttuvat jonkin verran: h-edustuksen osuus on 

laskenut lähes kautta aineiston 0,9–16,6 prosenttiyksikköä. Pienin muutos on tapahtunut 

illatiivien ryhmässä, jossa osuus on pysynyt jotakuinkin samana, ja passiivin muodoissa 

h-edustuksen osuus on pienentynyt  vajaat kymmenen prosenttiyksikköä.  Tässäkin ta-

pauksessa poikkeuksen tekee ainoastaan kolmannen persoonan omistusliitteisten muoto-

jen ryhmä, jossa  h-edustuksen on kasvanut vuoden 2011 aineistossa 5,9 prosenttiyksi-

köllä. Tällaisten muotojen taajuus aineistoissa on kuitenkin ylipäätään pieni.

Hypoteesini siitä, että vartalon h on säilynyt suffiksin h:ta todennäköisemmin, toteutuu: 

eh-nominien ja VS-nominien h-edustuksen osuus on suurempi kuin suffiksin h:n sisältä-

vien muotoryhmien. Ero ei kuitenkaan ole aina suuri. Esimerkiksi uudessa aineistossa h-

edustuksen osuus on illatiiveissa noin 62 % ja  VS-nomineissa noin 71 %, eli eroa on 

vain vajaat kymmenen prosenttiyksikköä.

NKV4:n molemmissa aineistoissa on muihin kielenoppaisiin verrattuna runsaasti sellai-

sia tapauksia, jotka olen laskenut muihin vartalon h:n sisältäviin. Tässä ryhmässä ylei-

simpiä ovat VhV-nominit ja VhV-verbit sekä hini-johtimiset nominit, jotka ovat siis vo-

kaalienvälisen h:n sisältäviä johdettuja sanavartaloita:

(23) no kun ne kaikki paukut siellä, räjähettih n'i šiitä še alko iellää še, paloa 

tuli – – (2001)

(24) – – kyllä myö talvem pärjäämmä kuv vain no, tervehytt olloo. (2001)
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(25) jokahin'i ihmin'i omalla kielelläh pakajau. (2001)

(26) noh šyön ta pikkusel levähän tun'n'iv verran. (2011)

Seuraavassa taulukossa 14 on esitetty aineistojen h-tapaukset sijaintiluvun mukaan.

TAULUKKO 14. NKV4:n tuottamien h-tapausten määrät ja h-edustuksen osuudet si-

jaintiluvuittain sekä muutos aineistojen välillä.

sijaintiluku aineisto esiintymiä
yhteensä

h-edustus muutos

(f) (f) % %-yks.

0
2001 57 50 87,7

-7,3
2011 46 37 80,4

1
2001 129 83 64,3

0,8
2011 106 69 65,1

2
2001 166 93 56,0

-4,4
2011 180 93 51,7

3
2001 175 109 62,3

-6,3
2011 159 89 56,0

Kun h-tapauksia tarkastellaan sijaintiluvuittain, huomataan, että molempien vuosien ai-

neistojen profiilit ovat samanlaiset: lähimpänä sanavartaloa h-edustuksen osuus on kor-

keimmillaan ja laskee tasaisesti mitä kauempana vartalosta h sijaitsee. Huomattavaa on 

kuitenkin se, että korkeimman sijaintiluvun 3 saavien esiintymien kohdalla  h-edustuk-

sen osuus onkin hieman korkeampi kuin sijaintiluvun 2 kohdalla: vanhassa aineistossa 

ero on 6,3 ja uudessa 4,3 prosenttiyksikköä. Pienellä varauksella voi kuitenkin mielestä-

ni todeta, että toinen hypoteesini pitää paikkansa.

h-edustuksen muutos aineistojen välillä on lähes jokaisessa muotoryhmässä ja sijaintilu-

vuittainkin tarkasteltuna negatiivinen. Sekä taulukon 13 että 14 tietojen pohjalta voi siis 

sanoa, että kielenoppaan NKV4 puheessa vokaalienvälinen h on kymmenen vuoden ai-

kana harvinaistunut hieman. Ainoastaan yhden morfeemin päässä kannasta sijaitsevien 

h-tapauksien kohdalla muutos on ollut positiivinen, mutta se on tosin alle yhden pro-

senttiyksikön; negatiivinen muutos on muitten sijaintilukujen kohdalla paljon suurempi. 

Toisaalta taas kielenoppaan sanasto on muuttunut tarkastelujakson aikana konservatiivi-

sempaan suuntaan (Kunnas, tulossa).
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Taulukoissa 15 ja 16 on esitetty kielenoppaan vanhan ja uuden aineiston lekseemejä 

esiintymämäärineen, h-edustuksen osuuksineen ja taajuusluokkineen. Mukana ovat vain 

sellaiset lekseemit, joitten h-edustuksen osuus on suurempi kuin 0 % ja pienempi kuin 

100 %. Lisäksi olen rajannut taulukoista pois sellaiset lekseemit, joita esiintyy vain kak-

si kertaa ja joitten h-edustuksen osuus on 50 %.

TAULUKKO 15. NKV4:n vanhassa aineistossa tuottamat lekseemit, joitten f > 2 ja joit-

ten h-edustuksen osuus ei ole 0 % tai 100 %.

lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

juuvva 5 4 80,0 VII

pityä 5 4 80,0 XI

alkua 13 10 76,9 VII

panna 8 6 75,0 XV

verstas 8 6 75,0 II

avata 4 3 75,0 III

elyä 4 3 75,0 XIII

ielläh 4 3 75,0 IV

keko 4 3 75,0 II

koti 4 3 75,0 XII

luatie 4 3 75,0 VI

lypsyä 4 3 75,0 III

puoli 4 3 75,0 II

suora 4 3 75,0 III

talo 4 3 75,0 V

olla 61 44 72,1 LXXVIII

vissih 12 8 66,7 VI

huoneh 3 2 66,7 VI

juossa 3 2 66,7 II

Kalevala 3 2 66,7 III

kirjuttua 3 2 66,7 II

käyvvä 3 2 66,7 XX

ottua 3 2 66,7 XVII

paha 3 2 66,7 I

perse 3 2 66,7 I

tanssie 3 2 66,7 III

vetyä 3 2 66,7 III
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lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

suaha 8 5 62,5 XI

jälkeh 10 5 50,0 XII

paissa 8 4 50,0 VIII

jalka 4 2 50,0 II

kieli 4 2 50,0 III

työntyä 4 2 50,0 IV

antua 9 4 44,4 XX

sanuo 7 3 42,9 XXIV

keräytyö 5 2 40,0 III

männä 12 4 33,3 XVI

etehpäin 3 1 33,3 III

juhlie 3 1 33,3 II

näyttyä 3 1 33,3 IV

piästä 3 1 33,3 V

justih 7 2 28,6 X

lahti 5 1 20,0 III

palua 5 1 20,0 III

ruatua 5 1 20,0 V

tulla 6 1 16,7 XVIII

TAULUKKO 16. NKV4:n uudessa aineistossa tuottamat lekseemit, joitten f > 2 ja joit-

ten h-edustuksen osuus ei ole 0 % tai 100 %.

lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

justih 6 5 83,3 X

koti 10 8 80,0 XII

alkua 5 4 80,0 VII

oma 5 4 80,0 V

kappaleh 4 3 75,0 III

pityä 7 5 71,4 XI

levähtyä 6 4 66,7 II

huoneh 3 2 66,7 VI

jälkeh 3 2 66,7 XII

Kalevala 3 2 66,7 III

kiukua 3 2 66,7 I
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lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

kävellä 3 2 66,7 V

tanssie 3 2 66,7 III

varata 3 2 66,7 I

panna 14 9 64,3 XV

kokonah 5 3 60,0 VI

olla 53 30 56,6 LXXVIII

lähtie 9 5 55,6 IX

tulla 9 5 55,6 XVIII

suaha 10 5 50,0 XI

antua 8 4 50,0 XX

eläkeh 4 2 50,0 IX

palua 4 2 50,0 III

piästyä 4 2 50,0 II

käyvvä 13 6 46,2 XX

ottua 11 5 45,5 XVII

männä 7 3 42,9 XVI

tuuvva 7 3 42,9 VIII

sanuo 10 4 40,0 XXIV

hil'l'akkaini 5 2 40,0 III

vissih 5 2 40,0 VI

keko 3 1 33,3 II

meččä 3 1 33,3 IV

paissa 3 1 33,3 VIII

ruveta 3 1 33,3 IV

voija 3 1 33,3 III

ruttoni 4 1 25,0 II

elyä 5 1 20,0 XIII

kaččuo 5 1 20,0 V

Suurtaajuiset lekseemit eivät näytä saavan lähinnä vain joko pieniä tai suuria h-edustuk-

sen osuuksia, vaan ne ovat hajaantuneet tasaisesti taulukkoon. Lekseemin frekvenssillä 

ei  siis NKV4:n tapauksessa vaikuta olevan merkitystä  h:n säilymisen tai  katoamisen 

kannalta, eli taajuusherkkyyden hypoteesi ei tältä osin toteudu.
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3.5. NJV5

Kielenopasta on haastateltu Jyskyjärven kylässä vuosina 2001 ja 2011. Vanhan aineis-

ton nauhoite on noin 66 minuutin ja uuden aineiston nauha 59 minuutin pituinen. Vaik-

ka nauhoitteitten pituudessa ei ole suurta eroa, h-tapauksien frekvenssit poikkeavat mer-

kittävästi. Syynä tähän on se, että vuoden 2011 nauhoitustilanteessa on mukana kaksi 

muutakin henkilöä, ilmeisesti kielenoppaan tuttavia, jotka ovat usein äänessä ja joskus 

vastailevat haastattelijan kysymyksiin kielenoppaan puolesta. Mielenkiintoista on kui-

tenkin, että vaikka h-tapauksien määrältään aineistot eivät ole kooltaan yhteismitallisia, 

h-edustuksen osuus on sekä vanhassa että uudessa aineistossa lähes yhtä suuri. NJV5:n 

aineistojen vertailun tuloksiin täytyy joka tapauksessa suhtautua varauksella.

Molempien aineistojen yleisimmät muotoryhmät ovat illatiivit ja passiivin imperfektin 

muodot.  Ne kattavat vuoden 2001 aineistossa noin 53 % ja vuoden 2011 aineistossa 

noin 60 % kaikista h-tapauksista. Myös passiivin preesens on odotuksenmukaisesti suuri 

muotoryhmä kummassakin aineistossa. Suffiksin h:n sisältävät muotoryhmät muodosta-

vat  noin  84–86  % koko  aineistosta.  Aineistojen  h-tapaukset  ja  niitten  h-edustuksen 

osuudet on jaoteltu muotoryhmittäin taulukossa 17.

TAULUKKO 17. NJV5:n tuottamat h-tapausten muotoryhmät, lukumäärät, h-edustuk-

sen osuudet ja muutos aineistojen välillä.

muotoryhmä aineisto esiintymiä
yhteensä

h-edustus muutos

(f) (f) % %-yks.

illatiivi
2001 127 11 8,7

-1,4
2011 55 4 7,3

passiivin
preesens

2001 89 4 4,5
-4,5

2011 35 0 0,0

passiivin
imperfekti

2001 111 1 0,9
0,9

2011 57 1 1,8

3. persoonan
omistusliite

2001 36 4 11,1
27,4

2011 13 5 38,5

muut suffiksin 
h:n sisältävät

2001 11 1 9,1
–

2011 1 0 0,0

eh-nominit
2001 16 11 68,8

21,3
2011 10 9 90,0
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muotoryhmä aineisto esiintymiä
yhteensä

h-edustus muutos

(f) (f) % %-yks.

VS-nominit
2001 31 27 87,1

12,9
2011 11 11 100,0

muut vartalon 
h:n sisältävät

2001 25 24 96,0
–

2011 5 4 80,0

YHTEENSÄ
2001 446 83 18,6

-0,4
2011 187 34 18,2

Sekä vanhassa että uudessa aineistossa khiin neliö -testi osoittaa muotoryhmien välillä 

h-edustuksen osuuden osalta erittäin merkitsevää tilastollista eroa. Vuoden 2001 aineis-

tossa χ²(5) = 201,395, p = 0 ja vuoden 2011 aineistossa χ²(4) = 117,931, p = 05.

Useimpiin muihin kielenoppaisiin verrattuna NJV5:n aineistosta erottuu päällimmäisenä 

se, että suffiksin h:n sisältävien muotoryhmien  h-edustuksen osuudet ovat erittäin pie-

niä. Esimerkiksi passiivin imperfektien ryhmässä  h-edustuksen osuus on vanhassa ai-

neistossa vain noin prosentti ja uudessakin vain hieman alle kaksi prosenttia, ja illatiivi-

muodoissakin osuus jää kummassakin aineistossa alle kymmenen prosentin. Suurimmat 

h-edustuksen osuudet löytyvät sekä uudessa että vanhassa aineistossa kolmannen per-

soonan omistusliitteisistä muodoista, vaikkakin on myös todettava, että näitten muoto-

jen frekvenssi ei ole kovin suuri.

Vartalon h:n sisältävissä muotoryhmissä ei ole huomattavissa samanlaista ilmiötä, vaan 

niitten kohdalla  h-edustuksen osuudet ovat korkeita. Pienin osuus on vuoden 2001 ai-

neiston eh-nomineissa, vain noin 69 %. Hypoteesini siitä, että jälkitavujen h on kadon-

nut todennäköisemmin suffiksin h:n sisältävistä muotoryhmistä, toteutuu tässä NJV5:n 

aineistossa hyvin selvästi.

Yleisesti näyttää, että h-edustuksen osuudessa ei ole kymmenen vuoden aikana tapahtu-

nut merkittäviä muutoksia. Eräs trendi aineistosta on silti löydettävissä: suurtaajuisissa 

muotoryhmissä  h-edustuksen osuus on laskenut tai pysynyt vakaana ja pientaajuisissa 

puolestaan kasvanut huomattavasti. Illatiivimuodoissa h-edustuksen osuus on laskenut 

noin puolitoista prosenttia, passiivin imperfektimuodoissa puolestaan noussut noin pro-

5 Kun vartalon h:n sisältävät muotoryhmät on laskettu yhteen.
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sentin. Uuden aineiston passiivin preesensmuodoista ei löydy enää yhtään tapausta, jos-

sa h olisi säilynyt. Suurtaajuisimmassa vartalon h:n sisältävässä muotoryhmässä eli VS-

nomineissa h-edustuksen osuus on kavunnut kymmenessä vuodessa vajaasta 90 prosen-

tista sataan prosenttiin, ja eh-nomineissakin osuus on noussut. Tässä kuitenkin kiinnittää 

huomiota se, että vuoden 2001 aineiston eh-nominien lekseemittäinen variaatio on laa-

jaa, kun taas vuoden 2011 aineiston eh-nominit ovat lähes yksinomaan lekseemien ve-

neh (f = 4) ja pereh (f = 5) muotoja. Näin ollen tuloksiin on eh-nominien osalta syytä 

suhtautua varauksella.

Esimerkkejä aineistoista:

(27) še  n'emoikino  ol'i  kumban'i  ei,  pakaja  šemmoozie  näytettii siellä  

Venyähellä mie nävin. a näilläh mie en ollun viel kinuo näken. (2001)

(28) käywää vašta, vašt oldii tu- tullaah towemmaštaa krassid daikka mitän'  

ei, kaikki kraskat dai kai viijäh jaloissa. (2001)

(29) nauriita. kaikkie on. perunat, kaal'ija. äijä on nyt miulla tänä vuotena ka-,  

šyötii mavot  ka tulou n'iitä.  tulou n'iitä mie  juštii luven šiell  on vielä  

viiskymmentä – – (2001)

(30) ja häntä lähettii šitte d'älellää tänne kulettamaa šairalaa – – (2011)

(31) no,  ja  kezem  meillä  jäi  še  talo  kum  myö,  pakooki läksim.  šem  myö  

etupuolen šaimma a takapuol'i meillä jäi niillää. (2011)

(32) erähie on n'iitä n'iiŋgun ha- hautoja ja šanottii heit ihan, tukkuu šinne,  

šoklattii (?) (2011)

Seuraavaksi käsittelen NJV5:n aineistojen h-tapauksia h:n sijaintiluvun mukaan. Tulok-

set on esitetty taulukossa 18.
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TAULUKKO 18. NJV5:n tuottamien h-tapausten määrät ja h-edustuksen osuudet sijain-

tiluvuittain sekä muutos aineistojen välillä.

sijaintiluku aineisto esiintymiä
yhteensä

h-edustus muutos

(f) (f) % %-yks.

0
2001 72 62 86,1

6,2
2011 26 24 92,3

1
2001 98 6 6,1

4,1
2011 39 4 10,3

2
2001 147 12 8,2

-2,8
2011 56 3 5,4

3
2001 125 2 1,6

2,9
2011 67 3 4,5

Sijaintiluvun 0 saavat sananmuodot ovat käytännössä vartalon  h:n sisältäviä muotoja. 

Niissä h-edustuksen osuus on odotuksenmukaisesti korkealla, noin 90 prosentin tuntu-

massa, ja kymmenen vuoden aikana edustus on noussut noin kuusi prosenttiyksikköä. 

Heti seuraavaksi suurimman sijaintiluku 1:n kohdalla h-edustuksen osuus on molempien 

vuosien aineistossa aivan päinvastainen eli 10 prosentin luokkaa. Pienin  h-edustuksen 

osuus on niillä muodoilla, jotka saavat korkeimman sijaintiluvun 3, mutta tässäkin ta-

pauksessa osuus on kasvanut vuodesta 2001 vuoteen 2011 noin kolme prosenttiyksik-

köä.

Myös sijaintiluvuittain tarkasteltuna h-edustuksen osuus noudattelee toista hypoteesiani. 

Erona muihin kielenoppaisiin on siis vain se, että sijaintiluku 1:n tai sitä korkeamman 

luvun saavilla muodoilla osuus on huomattavan pieni. Jälkitavujen vokaalienvälistä h:ta 

esiintyy kielenoppaan puheessa suffiksin h:n sisältävissä tapauksissa enää hyvin vähän. 

Sijaintiluvuittain tarkasteltaessa h-edustuksen osuus vaikuttaa kymmenen vuoden aika-

na kuitenkin lähes kauttaaltaan hieman lisääntyneen.

Kielenoppaan vanhan ja uuden aineiston lekseemejä sekä niitten esiintymäfrekvenssit, 

h-edustuksen osuudet ja taajuusluokat on esitetty taulukoissa 19 ja 20. Mukana ovat 

vain sellaiset lekseemit, joitten h-edustuksen osuus on suurempi kuin 0 % ja pienempi 

kuin 100 %.
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TAULUKKO 19. NJV5:n vanhassa aineistossa tuottamat lekseemit, joitten h-edustuk-

sen osuus ei ole 0 % tai 100 %.

lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

taivas 3 2 66,7 I

huoneh 5 3 60,0 VI

kaunis 2 1 50,0 III

koneh 2 1 50,0 II

liikahuttua 2 1 50,0 I

lähtie 2 1 50,0 IX

suolata 2 1 50,0 II

näilläh 3 1 33,3 I

viijä 3 1 33,3 XII

mintäh 4 1 25,0 III

toini 5 1 20,0 IV

tulla 5 1 20,0 XVIII

käyvvä 8 1 12,5 XX

TAULUKKO 20. NJV5:n uudessa aineistossa tuottamat lekseemit, joitten f > 2 ja joit-

ten h-edustuksen osuus ei ole 0 % tai 100 %.

lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

veneh 4 3 75,0 XIII

solahtua 2 1 50,0 I

ruatua 3 1 33,3 V

niilläh 4 1 25,0 IV

ottua 4 1 25,0 XVII

Vuoden 2001 aineiston taulukosta on nähtävissä, että h-edustuksen osuus yltää 50 pro-

senttiin tai sen yli lähes yksinomaan pientaajuisilla lekseemeillä, kun taas suurtaajuiset 

lekseemit kuten tulla ja käyvvä painottuvat taulukon alaosaan. Kun tarkastelee niitä lek-

seemejä, joitten h-edustuksen osuus on nolla tai sata prosenttia ja jotka olen siis jättänyt 

taulukon ulkopuolelle, havainto saa vahvistusta: sadan prosentin edustukseen yltää kie-

lenoppaan vanhassa aineistossa nimittäin vain seitsemän lekseemiä,  joista  ainoastaan 

veneh (f = 2) on suhteellisen suurtaajuinen (luokka XIII), muitten luokat ovat välillä I–

VI. Suurin osa kaikista muista lekseemeistä taajuusluokasta riippumatta jää edustuksel-
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taan  nollaan  prosenttiin.  On  kuitenkin  todettava,  että  koska  NJV5:llä  h-edustuksen 

osuudet ovat suffiksin h:n sisältävien ryhmien osalta kauttaaltaan pieniä, lekseemin taa-

juuden yhteydestä h:n katoon tai säilymiseen on vaikea tehdä päätelmiä.

3.6. NJU6

Kielenopasta on nauhoitettu Jyskyjärvessä heinäkuussa 2011. Tallenteen pituus on hie-

man yli 61 minuuttia, jona aikana kielenopas tuottaa 379 h-tapausta. Näistä jopa 93 % 

on suffiksin h:n sisältäviä, ja vartalon h:n sisältäviä tapauksia kielenopas tuottaa vain 26 

kappaletta.

Aineiston suurtaajuisin muotoryhmä on passiivin imperfekti, jonka osuus koko aineis-

tosta on n. 31 %. Toiseksi yleisin muotoryhmä ovat illatiivin ja passiivin preesensin 

muodot, joita on molempia 111 tapausta. Nämä kolme muotoryhmää muodostavat siis 

leijonanosan kaikista aineiston  h-tapauksista, ja muitten muotoryhmien esiintymiä on 

kymmenen kertaa vähemmän.  Muotoryhmät, niitten esiintymämäärät sekä h-edustusta-

pausten määrät ja osuudet on esitetty taulukossa 21.

TAULUKKO 21. NJU6:n tuottamat h-tapausten muotoryhmät, lukumäärät ja h-edus-

tuksen osuudet.

muotoryhmä esiintymiä yhteensä h-edustus

(f) (f) %

illatiivi 111 25 22,5

passiivin preesens 111 11 9,9

passiivin imperfekti 117 12 10,3

3. persoonan
omistusliite 12 4 33,3

muut suffiksin h:n 
sisältävät 2 1 50,0

eh-nominit 14 13 92,9

VS-nominit 9 6 66,7

muut vartalon h:n 
sisältävät 3 2 66,7

YHTEENSÄ 379 74 19,5
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Khiin neliö -testi osoittaa, että muotoryhmän ja h-edustuksen osuuden välillä on tilastol-

lisesti merkitsevä riippuvuus: χ²(5) = 74,784; p = 0.

Pienin h-edustus on kielenoppaalla passiivin muodoissa, joista n. 90 % on katoedustu-

mia,  kun taas suurtaajuisessa illatiivien muotoryhmässä  h-edustus on jo selvästi  kor-

keampi. Vartalon sisältävissä h-tapauksissa katoedustus on epätavallinen, ja esimerkiksi 

eh-nomineissa h:ton edustus on vain yhdessä tapauksessa 14:stä. Vartalon h on siis säi-

lynyt erittäin hyvin. Ensimmäinen hypoteesini siis saa vahvistusta: suffiksin h:n sisältä-

vissä muotoryhmissä h:n kato on selvästi suurempaa kuin vartalon h:n sisältävissä.

Datan perusteella on havaittavissa myös se, että  h:n kato näyttäisi tällä kielenoppaalla 

olevan verbeistä liikkeelle lähtenyt ilmiö. Passiivin muodoissa  h-edustus on vain noin 

kymmenessä prosentissa tapauksista. Verbilähtöisyys saa tukea, kun tarkastellaan illatii-

vien muotoryhmän sisäistä jakoa6: MA-infinitiivin illatiiveista 4/22 = 18,2 % on h:llisia, 

kun taas nominien illatiivimuotojen osuus on vähän korkeampi (21/89 = 23,6 %). Ero ei 

kuitenkaan ole kovin suuri.

Esimerkkejä aineistosta:

(33) harvoiŋ kum piässää niin, tullaa ku sahataah.

(34) parikymment kappalehta iso noita laitettii niin, šormet mänti pois.

(35) no mennää metsää [!] jossa i kävellää soita, tutkitaa kačotaa missäpäin 

on.

(36) piti huoneh lämmittää ičen, sitte äitivainajahan se lämmitti huonehen.

Taulukossa  22 näkyvät  h:n  paikan etäisyys  vartalosta  sijaintilukuna ilmaistuna  ja  h-

edustuksen osuus.

6 Käsittelen tutkimuksessani nominin ja MA-infinitiivin illatiiveja pääsääntöisesti yhtenä ryhmänä, 
mutta katson tässä kohdin tarpeelliseksi tarkastella asiaa myös hienojakoisemmin.
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TAULUKKO 22. NJU6:n tuottamien h-tapausten määrät ja h-edustuksen osuudet sijain-

tiluvuittain.

sijaintiluku esiintymiä yhteensä h-edustus

(f) (f) %

0 26 21 80,8

1 86 20 23,3

2 145 20 13,8

3 122 13 10,7

Yhteys  h:n  sijainnin ja  h-edustuksen välillä  on NJU6:n tapauksessa selvä:  mitä  kor-

keampi sijaintiluku sananmuodolla on, sitä pienempi osa esiintyy  h:llisena.  h-edustuk-

sen lasku on erityisen selkeä sijaintiluvun 0 ja 1 välillä, missä erotus h-edustuksen osuu-

dessa on 57,5 prosenttiyksikköä.

NJU6:n tapauksessa toinen hypoteesini saa siis tukea:  h:n kato näyttää lähteneen liik-

keelle kaukaa sanan vartalosta ja edenneen käänteisessä morfotaktisen hierarkian mu-

kaisessa järjestyksessä. Kato on tavallisinta passiivin muodoissa, jotka saavat suurim-

mat sijaintiluvut 3 ja 2, ja toiseksi tavallisinta illatiivin muodoissa, joilla sijaintiluku 

taas on 1 tai 2. Kolmannen persoonan omistusliitteitä esiintyy aineistossa vain 12 kap-

paletta, joten niistä on vaikea tehdä yleistyksiä.

Taulukossa 23 on esitetty ne kielenoppaan aineistossa esiintyvät  lekseemit,  joissa  h-

edustuksen osuus on 0 ja 100 prosentin välillä.

TAULUKKO 23. NJU6:n tuottamat lekseemit, joitten h-edustuksen osuus ei ole 0 % tai 

100 %.

lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

pereh 5 4 80,0 XI

karjala 3 2 66,7 II

kylä 3 2 66,7 IV

etehpäin 5 3 60,0 III

eläkeh 2 1 50,0 IX

jiähä 2 1 50,0 IV

paras 2 1 50,0 I
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lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

elyä 4 2 50,0 XIII

suomi 4 2 50,0 VII

neljä 3 1 33,3 II

poimie 3 1 33,3 I

sisä 3 1 33,3 I

vasta 3 1 33,3 VI

käyvvä 10 3 30,0 XX

juuvva 4 1 25,0 VII

kävellä 4 1 25,0 V

sahata 4 1 25,0 II

ottua 5 1 20,0 XVII

olla 32 6 18,8 LXXVIII

lähtie 6 1 16,7 IX

paissa 6 1 16,7 VIII

sanuo 14 2 14,3 XXIV

piästä 8 1 12,5 V

männä 13 1 7,7 XVI

Taulukosta on luettavissa, että suurtaajuisimpien lekseemien h-edustuksen osuus sijoit-

tuu pääosin 30 prosenttiin tai sen alapuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi käyvvä, männä, 

olla ja sanuo. Lekseemejä, joitten h-edustus on 50 % tai yli, on huomattavasti vähem-

män verrattuna 50 prosentin alapuolella oleviin. Taulukon kärjessä on eh-nomini pereh, 

joista 4/5 on säilymätapauksia. Taulukosta myös puuttuu useita sellaisia lekseemejä, jot-

ka  ovat  suurtaajuisia  mutta  joista  kielenopas  ei  tuottanut  yhtään  h-edustusta.  Näihin 

kuuluvat mm.  tulla (f = 9, luokka XVIII),  panna (f = 7, luokka XV) ja  justih (f = 6, 

luokka X).

Taulukkoa 23 tarkastellessa voi huomata myös, että 11 alimmaksi sijoittuvaa lekseemiä 

ovat kaikki verbejä. Tämäkin vahvistaa nähdäkseni havaintoani siitä, että  h:n kato on 

kielenoppaalla lähtenyt verbin muodoista ja nimenomaan suurtaajuisista verbeistä. Ai-

neistossa on siis nähtävissä leksikaalista diffuusiota mutta toiseen suuntaan kuin hypo-

teesini olettaa: h:n kato onkin yleisintä suurtaajuisissa lekseemeissä.
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3.7. NJU7

Kielenopasta on nauhoitettu heinäkuussa 2011 Jyskyjärven kylässä. Haastattelun kesto 

on vähän yli  61 minuuttia. Kielenopas tuottaa haastattelun aikana yhteensä 419  h-ta-

pausta, joista noin 86 % on suffiksin h:n sisältäviä.

Yleisin muotoryhmä aineistossa on passiivin imperfekti, joka käsittää noin kaksi viides-

osaa kaikista aineiston h-tapauksista. Toiseksi yleisin muotoryhmä on illatiivit (f = 135) 

ja kolmanneksi yleisin  passiivin preesens, joita on muitten kielenoppaitten aineistoihin 

verrattuna yllättävän vähän (f = 39).  eh-nomineja on lähes yhtä paljon kuin passiivin 

preesensin muotoja, 36 tapausta. Muotoryhmät, niitten esiintymämäärät sekä h-edustus-

tapausten määrät ja osuudet on esitetty taulukossa 24.

TAULUKKO 24. NJU7:n tuottamat h-tapausten muotoryhmät, lukumäärät ja h-edus-

tuksen osuudet.

muotoryhmä esiintymiä yhteensä h-edustus

(f) (f) %

illatiivi 136 43 31,6

passiivin preesens 39 3 7,7

passiivin imperfekti 175 12 6,9

3. persoonan
omistusliite 9 6 66,7

muut suffiksin h:n
sisältävät 4 1 25,0

eh-nominit 36 27 75,0

VS-nominit 15 15 100,0

muut vartalon h:n
sisältävät 6 5 83,3

YHTEENSÄ 420 112 26,7

Kielenoppaan aineistossa muotoryhmien välillä on khiin neliö -testin tulosten perusteel-

la tilastollisesti erittäin merkitsevä ero: χ²(5) = 138,211; p = 0.

Kielenoppaalla on vähiten  h-edustusta suurtaajuisissa passiivin verbimuodoissa, joista 

h:llisena edustuu vähemmän kuin kymmenesosa. Toisaalta on mielenkiintoista huomata, 

että hyvinkin suurtaajuisessa illatiivien muotoryhmässä h-edustus on passiiviin verrattu-
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na melko korkea. Vartalon  h:n sisältäviä tapauksia tarkastellessa on selvää, että myös 

NJU7:llä h:n kato on niissä vähäistä.

Kielenoppaan idiolekti noudattelee hyvin tarkalleen esittämääni hypoteesia suffiksin ja 

vartalon h:n sisältävien muotoryhmien eroista. Lisäksi näyttää siltä, että h:n kato on läh-

tenyt liikkeelle nimenomaan verbeistä. Vähiten h-edustusta on suurtaajuisissa passiivin 

verbimuodoissa, joista  h:llisena edustuu vähemmän kuin kymmenesosa. Toisaalta illa-

tiivien muotoryhmässä h-edustus on passiiviin verrattuna melko korkea, vaikka illatiivi-

muodotkin ovat hyvin suurtaajuisia. Verbien suurempi alttius kadolle näkyy myös illa-

tiivien muotoryhmän sisällä: MA-infinitiivin illatiiveista 26,3 % (5/19) on h-edustusta, 

kun taas nominin illatiiveilla edustuksen osuus on vähän korkeampi, 31,9 % (38/117). 

Vartalon h:n sisältävissä tapauksissa h:n kato on NJU7:llä vähäistä, VS-nomineissa ole-

matonta.

Esimerkkejä aineistosta:

(37) še jäi to-, min'n'jah ker šinnä Paanajärvellä.

(38) hot mi- no mitä ol'i, n'iin n'i annettii jotta. tietyšti, ei oldu n'iin, tervehet 

kuin ennen oldii.

(39) no sitten erähäŋ kerran, – –

(40) miulla haluttaa  meččää läht'ie šillon s- kun omat lehmäd  oldii omalla  

venehellä vielä heinyä käymmä n'iittämää dä, – –

Taulukossa 25 tarkastellaan sijaintiluvun avulla  h:n paikan etäisyyttä vartalosta ja sen 

säilyneisyyttä.

TAULUKKO 25. NJU7:n tuottamien h-tapausten määrät ja h-edustuksen osuudet sijain-

tiluvuittain.

sijaintiluku esiintymiä yhteensä h-edustus

(f) (f) %

0 57 47 82,5

1 108 37 34,3

2 80 16 20,0

3 175 12 6,9
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Tarkastellessa sijainnin ja h-edustuksen yhteyttä huomaa, että h-edustuksen osuus vähe-

nee jyrkästi siirryttäessä sijaintiluvusta 0 lukuun 1. Tässä välissä kulkee siis myös varta-

lon h:n sisältävien tapausten ja suffiksin h:n sisältävien tapausten raja.

Kielenoppaalla h:n kato näyttäisi siis seuraavan esittämääni hypoteesia. Katomuutos on 

alkanut kaukana sanan vartalosta ja etenee käänteisessä morfotaktisen hierarkian mukai-

sessa järjestyksessä. Katoedustus on tavallinen passiivin imperfektissä ja preesensissä, 

joitten sijaintiluku on 3 ja 2 tässä järjestyksessä. Illatiivin muodoissa, jotka saavat sijain-

tiluvun 1 tai 2, katoedustusta on vajaassa kolmasosassa esiintymistä. Jostain syystä kui-

tenkin suffiksin h:n sisältävissä 3. persoonan omistusliitteisissä muodoissa h-edustuksen 

osuus on itse asiassa jopa ⅔, mikä poikkeaa muista suffiksin h:n sisältävistä muotoryh-

mistä. Muotoryhmän tapauksia on kuitenkin hyvin vähän, alle 10, joten tässä saattaa 

olla kyseessä otannan pienuuden aiheuttama vääristymä. Asian tutkimiseksi paremmin 

aineiston kokoa täytyisi kasvattaa merkittävästi.

Tarkastelen nyt, miten lekseemien taajuus ja h-edustus korreloivat. Taulukossa 26 ovat 

kaikki ne lekseemit, joissa h-edustuksen osuus ei ole 0 tai 100 %.

TAULUKKO 26. NJU7:n tuottamat lekseemit, joitten f > 2 ja joitten h-edustuksen 

osuus ei ole 0 % tai 100 %.

lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

veneh 15 14 93,3 XIII

pereh 9 7 77,8 X

koti 5 3 60,0 XII

kylä 4 2 50,0 IV

koulu 8 3 37,5 VI

jälkeh 3 1 33,3 XII

paikka 3 1 33,3 III

panna 3 1 33,3 XV

siirtyä 3 1 33,3 I

järvi 3 1 33,3 III

toini 3 1 33,3 IV

elyä 4 1 25,0 XIII

löytyä 4 1 25,0 III
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lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

tappua 4 1 25,0 III

yksi 5 1 20,0 VIII

olla 37 1 2,7 LXXVIII

Taulukon huipulla on kaksi suurtaajuista eh-nominia, veneh ja pereh, jotka kattavat yh-

dessä kaksi kolmasosaa (24/36) kaikista  aineiston  eh-nomineista.  Toisessa ääripäässä 

taas on  olla-verbi, joka on koko aineistoni suurtaajuisin lekseemi ja edustuu NJU7:n 

haastattelussa 37 esiintymästä vain kerran h:llisena.

Kun tarkastelee olla-verbin esiintymiä tarkemmin, huomaa, että sen muotoryhmittäinen 

jakautuminen ei ole tasaista: jälkitavujen h:n sisältävistä muodoista 34/37 on passiivin 

imperfektejä. Passiivin imperfektimuotojen yleisyys aineistossa yleensäkin selittyy sillä, 

että haastattelun aikana kielenopas kertoilee suurimmaksi osaksi menneistä tapahtumis-

ta, jolloin imperfektimuodot ovat tietysti tavallisia. Tämä yliedustus tietysti  vinouttaa 

tuloksia jonkin verran yhteen suuntaan.

Katoedustuksen tavallisuudesta kielenoppaalla kielii myös se, että 0 prosentin h-edustus 

on useilla hyvinkin suurtaajuisilla lekseemeillä, kuten antua (f = 18, luokka XX), tulla 

(f = 9, luokka XVIII) ja justih (f = 8, luokka X). Sitä vastoin 100 prosenttiin yltää vain 

pari melko suurtaajuista lekseemiä, eräs (f = 3, luokka VI) ja lammas (f = 2, luokka V), 

joitten esiintymiä on kielenoppaalla kylläkin vähän. Molemmat ovat vartalon h:n sisäl-

täviä VS-nomineja.

Leksikaalisen diffuusion näkökulmasta h:n kato näyttää NJU7:llä alkaneen suurtaajui-

sista verbeistä. Havainnollinen esimerkki on taajuudeltaan ylivoimaisesti yleisin verbi 

olla, jonka muodoista h on siis kadonnut lähes kokonaan. Myös suurtaajuisilla elyä- ja 

panna-verbeillä on matala  h-edustuksen osuus. Toisaalta taas suurtaajuisissa  eh-nomi-

neissa h on säilynyt parhaiten. Tämä kaikki osoittaa, että kyseessä olevan äänteenmuu-

toksen vetureina on oltava sekä morfologisia että leksikaalisia tekijöitä. Leksikaalisen ja 

morfologisen diffuusion keskinäisistä hierarkioista jälkitavujen A-loppuisten vokaalijo-

nojen osalta on saanut samansuuntaisia tuloksia myös Kunnas (2007: 301–302).
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3.8. MJU8

Haastattelu on tehty Jyskyjärven kylässä heinäkuussa 2011. Haastattelu kestää 49 mi-

nuuttia 22 sekuntia, jonka aikana kielenopas tuottaa 214 h-tapausta. Näistä viisi on epä-

selviä,  joten niitä en ole ottanut laskelmissani huomioon. Jäljelle jäävistä tapauksista 

noin 92 prosenttia muodostavat suffiksin h:n sisältävät tapaukset, kun vartalon h:n sisäl-

täviä tapauksia on vain 16 kappaletta.

Muotoryhmistä yleisin on passiivin imperfekti, jonka esiintymiä on aineistossa sata ja 

joka käsittää siis lähes puolet kaikista aineiston  h-tapauksista. Seuraavaksi yleisimmät 

muotoryhmät ovat passiivin preesens (f = 47) ja illatiivi (f = 42). Muotoryhmät, niitten 

esiintymät ja h-edustustapausten määrät ja osuudet on kerätty taulukkoon 27.

TAULUKKO 27. MJU8:n tuottamat h-tapausten muotoryhmät, lukumäärät ja h-edus-

tuksen osuudet.

muotoryhmä esiintymiä yhteensä h-edustus

(f) (f) %

illatiivi 42 12 28,6

passiivin preesens 47 11 23,4

passiivin imperfekti 100 9 9,0

3. persoonan
omistusliite 4 3 75,0

muut suffiksin h:n
sisältävät 0 0 –

eh-nominit 10 9 90,0

VS-nominit 5 4 80,0

muut vartalon h:n
sisältävät 1 1 100,0

YHTEENSÄ 209 49 23,4

Khiin neliö -testiä ei voi käyttää aineistoon sellaisenaan, sillä sellaisia odotettuja frek-

venssejä, jotka ovat alle 5, on yli 20 % kaikista frekvensseistä. Siispä olen joutunut yh-

distelemään muotoryhmiä siten, että vartalon h:n sisältävät muotoryhmät on yhdistetty 

yhdeksi  sekä illatiivit  ja kolmannen persoonan omistusliitteiset  muodot on yhdistetty 

yhdeksi ryhmäksi. Vertailussa ovat siis ikään kuin verbaaliset suffiksin  h:n sisältävät 

(passiivin  muodot),  nominaaliset  suffiksin  h:n  sisältävät  (illatiivit  ja  omistusliitteiset 
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muodot) ja vartalon h:n sisältävät muodot. Tällöin khiin neliö -testin tulokset ovat seu-

raavat: χ²(2) = 47,689; p = 0. Erot ovat siis tilastollisesti hyvin merkitseviä.

Kun tarkastelee varsinkin kolmea suurinta muotoryhmää,  on hyvin selvää,  että  h:ton 

edustus on kielenoppaan puheessa dominoiva. Erityisen alhainen h-edustuksen osuus on 

passiivin imperfektin muodoissa, joissa h  on säilynyt  vain yhdeksässä prosentissa ta-

pauksista. Toisaalta on huomattava, että vartalon h:n sisältävistä tapauksista h-edustuk-

sen osuus on 14/16. Frekvenssi on siis pieni, mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että näissä 

tapauksissa h on paremmin säilynyt. Näin ollen ensimmäinen hypoteesini saa tukea: jäl-

kitavujen  h:n kato on selvästi  yleisempää suffiksin  h:n kuin vartalon  h:n sisältävissä 

muotoryhmissä.

Esimerkkejä aineistosta:

(41) šitte lähemmä Koštamukše, kaččomaa taluo miten še rakentuu.

(42) šilloim piti vielä  viiteekymmeneeviitee. šiitä, joo ja šiitä vašta  piäššettii 

eläkkeel.

(43) hän ol'i vanhin tyttö pereheššä.

(44) haz'aistv kaikki uništoožittii. (ʼkoko talous tuhottiinʼ)

Seuraavaksi tarkastelen sitä, miten kielenoppaalla korreloivat h:n paikan etäisyys sanan 

vartalosta ja h:n säilyneisyys. Tulokset on koottu taulukkoon 28.

TAULUKKO 28. MJU8:n tuottamien h-tapausten määrät ja h-edustuksen osuudet si-

jaintiluvuittain.

sijaintiluku esiintymiä yhteensä h-edustus

(f) (f) %

0 16 14 87,5

1 37 12 32,4

2 55 13 23,6

3 101 10 9,9

MJU8:lla h:n etäisyys sanan vartalosta näyttää olevan yhteydessä sen katoon, eli toinen-

kin  hypoteesini  toteutuu.  Sijaintiluvun 0 kohdalla  h:n  säilymisaste  on hyvin  korkea, 

mutta heti luvun 1 saavissa tapauksissa h-edustuksen osuus laskee noin 32 prosenttiin. 
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Vartalosta katsoen kolmannessa morfeemissa sijaitsevat vokaalienvälinen h taas on ka-

donnut yhdeksässä tapauksessa kymmenestä. 

Näyttää vahvasti siltä, että  h:n kato on alkanut kielenoppaalla passiivin imperfektistä, 

jossa h:n katoedustus on erittäin todennäköinen. Passiivin imperfekti on muotoryhmistä 

myös se, jonka muodot saavat sijaintiluvun 3, eli niissä h:n sijainti on kauimpana varta-

losta. Katoedustus on seuraavaksi yleisin passiivin preesensissä, jonka muodot saavat si-

jaintiluvun 2 (esim. opaššu-ta-h, jossa h:n kohdalla siis joko on tai ei ole jälkitavujen h). 

Seuraavaksi yleisimmän katoryhmän, illatiivin muodot saavat puolestaan yleisimmin si-

jaintiluvun  1,  esim.  meččä-h (1);  ainoastaan  monikon  illatiivit  ja  esim.  adjektiivien 

komparatiivimuodot saavat korkeamman sijaintiluvun, kuten kyl'-i-h, myöhe-mbä-h (2). 

Kato vaikuttaa siis etenevän käänteisessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyk-

sessä, ikään kuin kohti sanavartaloa.

Seuraavaksi tarkastelen, onko aineistossa havaittavissa leksikaalista diffuusiota. Tässä 

kohdin on kuitenkin syytä huomata, että MJU8:n aineistossa on h-tapauksia ylipäätään 

vähän (f = 209), kun sitä vertaa kaikkien aineistojen yhteenlaskettuun keskiarvoon (≈ 

350  h-tapausta haastattelukertaa kohden). Näin ollen yksittäisen lekseemin esiintymiä 

lienee harvoin tarpeeksi, jotta niistä voisi tehdä pitkälle meneviä yleistyksiä. Tulokset 

ovat taulukossa 29.

TAULUKKO 29. MJU8:n tuottamat lekseemit, joitten f > 2 ja joitten h-edustuksen 

osuus ei ole 0 % tai 100 %..

lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

pereh 3 2 66,7 X

viisi 3 2 66,7 II

aika 5 3 60,0 VI

elyä 3 1 33,3 XIII

viijä 3 1 33,3 XII

yksi 3 1 33,3 VIII

maksua 7 2 28,6 V

antua 8 2 25,0 XX

olla 22 5 22,7 LXXVIII
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lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

jälkeh 5 1 20,0 XII

käyvvä 5 1 20,0 XX

puhuo 5 1 20,0 V

sanuo 5 1 20,0 XXIV

pityä 7 1 14,3 XI

MJU8:n aineistossa suurtaajuisimmat lekseemit ovat järjestyksessä olla,  antua ja mak-

sua. Kun näitten frekvenssejä vertaa taajuusluokkaan, joka on siis laskettu kaikkien ai-

neistojen perusteella, esimerkiksi  maksua ei ole erityisen suurtaajuinen. Taulukosta on 

toisaalta jäänyt pois useita lekseemejä, joilla on suhteellisen korkea taajuusluokka mutta 

joitten h-edustuksen osuus on kielenoppaalla vähäinen. Olen koonnut taulukkoon 30 täl-

laiset tapaukset, joitten taajuusluokka on X tai suurempi.

TAULUKKO 30. MJU8:n tuottamat suurtaajuiset lekseemit, joitten h-edustuksen osuus 

on 0 %.

lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

männä 5 0 0,0 XVI

ottua 5 0 0,0 XVII

panna 2 0 0,0 XV

koti 1 0 0,0 XII

suaha 1 0 0,0 XI

Taulukoitten 29 ja 30 tietojen perusteella voisi väittää, että  h:n kadossa on nähtävissä 

leksikaalisen diffuusion teorian olettamia kehityskulkuja, vaikka suunta onkin vastak-

kainen kuin hypoteesini olettaa. Hyvin suurtaajuisista lekseemeissä (taajuusluokka X tai 

sitä korkeampi) jälkitavujen h on kadonnut jopa kokonaan tai ainakin selvästi yli puo-

lessa tapauksista. Kielenoppaalla aineistossa on vain yksi suurtaajuinen lekseemi, veneh 

(f = 4, luokka XI), jolla h-edustuksen osuus on sataprosenttinen.

Leksikaalinen  ja morfologinen diffuusio näyttävät  siis  tässäkin tapauksessa toimivan 

yhteispelissä ja vaikuttavan kumpikin osaltaan h:n katoon: veneh kuuluu eh-nomineihin, 
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joka on vartalon h:n sisältävä muotoryhmä. Tämän muotoryhmän edustajilla h-edustuk-

sen osuus on usein korkea verrattuna suffiksin h:n sisältäviin muotoryhmiin.

3.9. NJU9

Kielenopas NJU9:n haastattelu on tehty heinäkuussa 2011 Jyskyjärven kylässä. Haastat-

telun kokonaiskesto on 50 minuuttia 57 sekuntia. Tuona aikana kielenopas tuottaa yh-

teensä 385 h-tapausta, joista kaksi on epäselviä. Tapauksista valtaosa, yli 90 prosenttia, 

on odotuksenmukaisesti suffiksin h:n sisältäviä tapauksia.

Yleisin  h-tapausten muotoryhmä kielenoppaan puheessa on passiivin imperfekti,  joka 

kattaa 143 tapausta eli hiukan yli kolmasosan kaikista tapauksista. Seuraavaksi yleisin 

on illatiivi, johon kuuluu 109 tapausta. Muissa muotoryhmissä on kussakin alle 100 ta-

pausta.

Muotoryhmät,  niitten esiintymät sekä  h-edustustapausten määrät ja osuudet kielenop-

paan aineistossa on esitetty taulukossa 31.

TAULUKKO 31. NJU9:n tuottamat h-tapausten muotoryhmät, lukumäärät ja h-edus-

tuksen osuudet.

muotoryhmä esiintymiä yhteensä h-edustus

(f) (f) %

illatiivi 109 43 39,4

passiivin preesens 58 22 37,9

passiivin imperfekti 143 54 37,8

3. persoonan
omistusliite 32 15 46,9

muut suffiksin h:n
sisältävät 10 3 30,0

eh-nominit 10 7 70,0

VS-nominit 12 8 66,7

muut vartalon h:n
sisältävät 4 4 100,0

YHTEENSÄ 378 156 41,3
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Khiin neliö -testin tulokset osoittavat, että aineistossa ei ole nähtävissä merkitsevää ti-

lastollista riippuvuutta (χ²(5) = 8,158, p = 0,148). Tämä johtuu sitä, että  h-edustuksen 

osuudet ovat eri muotoryhmissä melko samansuuruisia.

Taulukosta 31 on nähtävissä, että ainakin haastatteluaineiston perusteella h:ton edustus 

on saavuttamassa  kielenoppaan idiolektissa  voiton:  kaikista  tapauksista  h-edustuksen 

osuus on noin 41 prosenttia. Neljässä suurtaajuisimmassa muotoryhmässä h-edustuksen 

osuus on melko samansuuruinen ja vaihtelee noin 38 prosentista noin 47 prosenttiin; 

vaihteluväli  on  siis  pieni,  suunnilleen  10  prosenttiyksikköä.  Muotoryhmät,  joissa  h-

edustuksen osuus on tätä suurempi, ovat vain vartalon  h-tapauksen sisältävät ryhmät, 

joitten frekvenssi aineistossa on kuitenkin odotuksenmukaisesti verrattain pieni. Hypo-

teesini saa kuitenkin aineistosta tukea, sillä vartalon h:n sisältävissä tapauksissa h on pa-

remmin säilynyt.

Esimerkkejä aineistosta:

(45) –  –  kuŋ  kaikki  Helsiŋkin  ympärillä  eletäh,  ne  šiškot  ja  vel'l'et  per-  

perheinee. k- joka paikkah käytettii.

(46) – – ja šinne piti juošša, aikazeh aamulla, ja myöhäzeh illalla.

(47) no ja šemmozet viisahat hyvissä töis kai ollaah ja, oltih ne, – –

(48) andakkah vain, kuula oččah täššä, kotona.

Seuraavaksi tarkastelen, miten  h:n paikan etäisyys sanan vartalosta ja  h:n säilyneisyys 

kielenoppaalla korreloivat. Olen koonnut tulokset taulukkoon 32.

TAULUKKO 32. NJU9:n tuottamien h-tapausten määrät ja h-edustuksen osuudet sijain-

tiluvuittain.

sijaintiluku esiintymiä yhteensä h-edustus

(f) (f) %

0 26 19 73,1

1 104 47 45,2

2 104 36 34,6

3 144 54 37,5
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NJU9:llä etäisyys sanan vartalosta vaikuttaisi olevan yhteydessä h:n katoon. Sijaintilu-

vun 0 saavissa eli käytännössä vartalonsisäisissä  h-tapauksissa  h:n säilyneisyysaste on 

melko korkea, kun taas siitä kauemmas mentäessä  h-edustuksen osuus laskee noin 35 

prosenttiin. Sijaintiluvun 3 saavien tapausten h-edustuksen osuus on hieman korkeampi 

kuin sijaintiluvun 2, mutta ero on vain noin kolme prosenttiyksikköä. Voi siis sanoa, 

että tämän aineiston kohdalla toinenkin hypoteesini toteutuu.

Taulukossa 33 tarkastelen  h-edustuksen osuuksia ja lekseemien ja niitten taajuusluok-

kien kautta.

TAULUKKO 33. NJU9:n tuottamat lekseemit, joitten f > 2 ja joitten h-edustuksen 

osuus ei ole 0 % tai 100 %.

lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

pereh 6 5 83,3 X

vankita 5 4 80,0 II

koti 11 8 72,7 XII

auto 3 2 66,7 II

panna 9 6 66,7 XIV

rakentua 3 2 66,7 II

vasta 3 2 66,7 VI

vankila 5 3 60,0 II

tulla 11 6 54,5 XVIII

antua 11 5 45,5 XX

tuuvva 7 3 42,9 VIII

ielläh 3 1 33,3 IV

jälelläh 3 1 33,3 V

koulu 6 2 33,3 VI

käyvvä 6 2 33,3 XX

lähtie 3 1 33,3 IX

piästyä 3 1 33,3 II

ruatua 3 1 33,3 V

elyä 16 5 31,3 XIII

olla 21 6 28,6 LXXVIII

ottua 14 4 28,6 XVII

justih 4 1 25,0 X
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lekseemi esiintymiä
yhteensä

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

kuččuo 4 1 25,0 II

suomi 8 2 25,0 VII

uusi 4 1 25,0 III

käyttyä 9 2 22,2 V

opastuo 10 2 20,0 III

sanuo 5 1 20,0 XXIV

viijä 15 3 20,0 XII

kuitenkah 6 1 16,7 II

suaha 9 1 11,1 XI

Tulokseni kielenoppaan osalta ovat hieman ristiriitaiset siinä mielessä, että pientaajuiset 

lekseemit eivät kasaudu yksinomaisesti  kumpaankaan päähän skaalaa vaan sijoittuvat 

sinne tänne, ja myös suurtaajuisissa on useita sellaisia, joissa vallalla on joko katoedus-

tus tai säilymäedustus. Voisi ehkä kuitenkin väittää, että suurtaajuiset lekseemit painot-

tuvat 50 prosentin alapuolelle eli ne suosivat varovasti katoa. Luokan II tai sitä suurem-

man luokan lekseemejä, joilla h-edustus yltäisi 50 prosenttiin tai sitä korkeammalle, on 

paljon vähemmän kuin vastaavia lekseemejä, joilla on alle 50 prosentin h-edustus. Nel-

jästä suurtaajuisimmasta lekseemien ottua (f = 14), elyä (f = 16) ja olla (f = 21) h-edus-

tus on 30 prosentin tuntumassa ja lekseemin viijä (f = 15) h-edustus on vain 20 %. Jäl-

leen siis huomataan, että jotain viitettä leksikaalisesta diffuusiosta on, mutta suunta ei 

ole hypoteesini olettama.

Kielenoppaalla NJU9 voisi havaintojeni mukaan olla käynnissä kielenmuutos, jossa pe-

rinteinen karjalainen  h-edustus on väistymässä  h:ttoman edustuksen tieltä. Muutos on 

kylläkin vielä kesken.

3.10. Kokoavasti

Tiivistän tässä alaluvussa idiolekteittaisen tarkastelun tulokset. Morfologiseen diffuu-

sioon liittyvät hypoteesini eli hypoteesit 1 ja 2 saavat tukea lähes jokaisen kielenoppaan 

aineistosta. Jälkitavujen h:n säilymisaste on kauttaaltaan korkeampi vartalon h:n sisältä-

vissä muodoissa kuin suffiksin h:n sisältävissä. Myös h:n asemalla morfotaktisessa hie-
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rarkiassa vaikuttaa olevan useimpien kielenoppaitten idiolektissa merkitystä sen säily-

misen kannalta: jälkitavujen h:n kato on suurempaa kaukana sanan vartalosta eli morfo-

logisesti kompleksisissa muodoissa kuin morfologisesti yksinkertaisemmissa muodois-

sa, kuten illatiiveissa ja eh-nomineissa. Tämä kielii siitä, että h:n kato etenee useimmi-

ten  käänteisessä  morfotaktisen  hierarkian  mukaisessa  järjestyksessä.  Tulokseni  ovat 

morfologisen diffuusion osalta yhtäpitävät Kunnaksen (2007: 301) tulosten kanssa. Hä-

nenkin aineistossaan ylhäältä leviävät muutokset lähtevät yleisimmin liikkeelle suurtaa-

juisista muotoryhmistä ja etenevät säännöllisesti käänteisessä morfotaktisen hierarkian 

mukaisessa järjestyksessä.

Aineiston kielenoppaista kaksi ei kuitenkaan aivan täysin noudattele yleistä tendenssiä. 

Toinen heistä on NJV3. Sekä vanhassa että uudessa aineistossa passiivin imperfekti on 

odotuksenmukaisesti se muotoryhmä, jossa h:n katoa on eniten: vuonna 2001 h on säily-

nyt on 37,1 prosentissa passiivin imperfektin muodoista ja vuonna 2011 50 prosentissa. 

Seuraavaksi yleisimpiä katomuodot eivät kuitenkaan ole passiivin preesensin muodoissa 

vaan kolmannen  persoonan omistusliitteisissä  muodoissa  ja  sen  jälkeen illatiivimuo-

doissa. Passiivin preesensin muodoissa ja eh-nomineissa taas ei ole merkittävää eroa h-

edustuksen suhteellisessa frekvenssissä. Korkein  h-edustuksen osuus löytyy  VS-nomi-

nien muotoryhmästä.

Vaikuttaakin siis siltä, että muotoryhmien keskinäisen hierarkian ensimmäinen ja vii-

meinen jäsen ovat NJV3:llakin samat kuin useimmilla muillakin kielenoppailla, mutta 

näitten välissä järjestys poikkeaa muista. Voisi olla mahdollista, että h:n kato on kielen-

oppaalla saanut kyllä alkunsa passiivin imperfektimuodoista, mutta sen jälkeen leviä-

misprosessi ei ole strukturoitunut järjestelmällisesti, vaan kato on yleistynyt melko ta-

saisesti kaikissa muotoryhmissä.

Toinen poikkeuksellinen kielenopas on NKV1. Hänen idiolektissaan ei voi oikeastaan 

ollenkaan  havaita  eroa  h-edustuksen  osuuksissa  vartalon  ja  suffiksin  h:n  sisältävien 

muotoryhmien välillä. Olen esittänyt datan vielä kuviossa 1, jossa sekä vanhan että uu-

den aineiston frekvenssit on laskettu yhteen muotoryhmittäin.
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KUVIO 1. NKV1:n yhteenlaskettujen h-edustusten osuudet muotoryhmittäin.

h-edustuksen osuus on siis muotoryhmästä riippumatta 80 prosentin tuntumassa. Ainoa 

poikkeus on eh-nominien ryhmä, jossa h-edustuksen osuus on parikymmentä prosentti-

yksikköä pienempi kuin muissa. Viimeksi mainitussa ryhmässä (f = 31) on kuitenkin 

huomattavan paljon eläkeh-lekseemin muotoja (f = 13), kuten mainitsinkin kielenopasta 

käsittelevässä luvussa 3.1. Näistä 13 esiintymästä sana esiintyy vain kerran  h:llisessa 

asussa. Mielenkiintoista on myös, että sanan taivutusvartalokin on useimmiten heikko-

asteinen (esim.  eläkeellä pro  eläkkehellä).  Toisaalta myös suurtaajuisen  pereh-leksee-

min muodot ovat aina h:llisia. Nämä seikat voisivat viitata siihen, että kyseessä on uu-

dehko laina suomen kielestä. Esimerkkejä NKV1:n aineistosta:

(49) meillä i šanovat jotta, kun myö šuamma  eläkeh n'iim meillä riittäy šy-  

šyötäväksi još hyvin šyywä ja hyvim pityä n'i kolmekš päiväkši. (2001)

(50) tooše miehensä kansa kun on eläkellä kai käyty hyö. (2001)

(51) jo ol- eläkiellä olin, mie kun piä- myö piäsimmä niiŋku ni siellä muuvalla, 

viiskymmentviisi,  no  ta  vielä  kymmenev  vuotta  piällä  ni  mie  läksin  

eläkeellä. (2011)

NKV1:n idiolektissa jälkitavujen h:n kato vaikuttaa itse asiassa kulkevan päinvastaisella 

tavalla kuin muissa: se on alkanut pientaajuisesta muotoryhmästä (eh-nominit)  mutta 
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suurtaajuisesta lekseemistä (eläkeh-sanan taajuusluokka on IX). Morfotaktisen hierar-

kian mukaista etenemistä ei kuitenkaan ole muutoin havaittavissa.

Leksikaalisesta  diffuusiosta kielenoppaitten idiolektit  eivät  taas  osoita  ollenkaan niin 

selviä merkkejä kuin morfologisesta. Aineistojen perusteella ainoastaan kolmella kie-

lenoppaalla, NJU6:lla, NJU7:llä ja MJU8:lla oli havaittavissa jokseenkin selkeä yhteys 

lekseemin taajuuden ja h:n kadon välillä. Kuitenkin yksikään näistä ei kulkenut siihen 

suuntaan kuin hypoteesin oletti, eli  h:n kato ei vaikuttanut alkaneen kenelläkään pien-

taajuisista lekseemeistä. Kaikilla niillä kielenoppailla, joilta oli sekä vanha että uusi ai-

neisto, leksikaalista diffuusiota ei mielestäni pystynyt  todentamaan suuntaan eikä toi-

seen.

Kalevalan ja Jyskyjärven idiolektien eroja tarkastelen tarkemmin luvussa 4.5.
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4. KOKOAVA KATSAUS

4.1. Aineistossa esiintyvät edustumatyypit

Tarkastelen tässä alaluvussa lyhyesti sitä, miten jälkitavujen h:n sisältävät sananmuodot 

edustuvat aineistossani. En ole tarkastellut kutakin näistä erikseen idiolekteissa enkä ko-

koavastikaan vaan ainoastaan siltä kannalta, onko kyseessä  h:llinen vai  h:ton edustus. 

Olen tyytynyt lopullisessa analyysissa tähän kahtiajakoon osittain siitä syystä, että muu-

toin kahden eri tyypin rajalla häilyviä tapauksia olisi liian monta. Rajanveto on hyvin 

vaikeaa esim. sellaisissa tapauksissa, kun vokaalin pituudesta on vaikea saada selvää.

Aineistosta on löydettävissä sananloppuisen  h:n kohdalla viisi pääasiallista edustuma-

tyyppiä:

1) karjalainen  edustus,  jossa  h on  säilynyt  alkuperäisellä  paikallaan  (esim. 

opaššutah, luajittih;  erähät, huonehešša)

2) kontaminaatioedustus, jossa h on säilynyt  mutta sitä edeltävä vokaali on pitkä 

(esim. vejettiih, kouluuh)

3) katoedustus, jossa h on kadonnut (esim. näyttelemä, olti; kauniit, huonee)

4) vokaaliutunut edustus, jossa h on kadonnut ja sitä edeltävä vokaali on pitkä tai

puolipitkä (esim. kekoo, annettii)

5) suomalainen edustus, jossa vokaali on pitkä tai lyhyt ja muodon lopussa on -n 

(esim. varmaan, laskettiin, pelätän)

Sanansisäisellä  h:lla on vähemmän variaationmahdollisuuksia, eli tällöin kyseeseen tu-

levat tyypit 1 ja 3. Edustumatyypit 1–2 olen laskenut säilymäedustukseksi ja tyypit 3–5 

katoedustukseksi.

4.2. Morfologinen diffuusio aineistossa

Tässä luvussa tarkastelen morfologista diffuusiota ja sen toimivuutta koko aineistossani. 

Vastaan toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseeni, jotka ovat siis seuraavat:
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‐ Miten säilymätapaukset ja katotapaukset jakautuvat eri muoto-opillisten katego-

rioitten sisällä? Onko muotoryhmän ja  h:n säilymisen välillä havaittavissa yh-

teyttä?

‐ Vaikuttaako  h:n  säilymiseen  sen  asema sananmuodon  morfotaktisessa  hierar-

kiassa eli se, kuinka monen morfeemin etäisyydellä se sijaitsee sanan vartalosta?

Voidakseni vastata ensimmäiseen kysymykseen olen laskenut kaikkien kielenoppaitten 

sekä vanhan että uuden aineiston h-tapausten ja h-edustusten määrät yhteen muotoryh-

mittäin  ja  saanut  näin  kielenoppaitten  yhteisen  h-edustuksen  suhteelliset  frekvenssit 

kussakin muotoryhmässä. Tulokset on esitetty kuviossa 2.

KUVIO 2. Koko aineiston h-edustus muotoryhmittäin.

Erot muotoryhmien välillä ovat pääosin hyvin selkeät. Jälkitavujen h on kadonnut lähes 

kahden kolmasosan todennäköisyydellä  passiivin  imperfektimuodoista.  Toiseksi  ylei-

simmin h on kadonnut passiivin preesensistä. Passiivia voi siis pitää tämän valossa sinä 

muotokategoriana, josta  h:n kato on mitä luultavimmin lähtenyt liikkeelle. Seuraavana 

tulevat illatiivimuodot ja kolmannen persoonan omistusliitteen sisältävät muodot, joissa 

katoedustuksen suhteellinen frekvenssi on lähes yhtä suuri: kummassakin muotokatego-

riassa jälkitavujen  h on säilynyt  keskimäärin puolessa tapauksista. Toiseksi suurin  h-
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edustuksen osuus löytyy eh-tyypin nomineista ja suurin VS-nomineista, joissa h on säi-

lynyt yli neljässä tapauksessa viidestä.

Tiivistetysti  sanottuna  jälkitavujen  h:n  kato  vaikuttaa  etenevän  seuraavan  hierarkian 

mukaan:

passiivin imperfektimuodot > passiivin preesensmuodot > illatiivimuodot ja

omistusliitteiset muodot > eh-nominit > VS-nominit

Martti  Järvi  on  tutkinut  jälkitavujen  h:ta  ja  sen  väistymistä  morfologisen  diffuusion 

kautta eteläpohjalaisten nuorten 1970-luvun lopun puhekielessä. Järven tulosten perus-

teella h:n kato etenee myös siellä morfologisen hierarkian mukaan. Etenemissuunta on 

kuitenkin lähes vastakkainen kuin omassa aineistossani: jälkitavujen h on Etelä-Pohjan-

maalla säilymisaste on suurin illatiivi- ja passiivimuodoissa, sitten s : h -nomineissa7 ja 

lopuksi eh-nomineissa, joista yliopisto-opiskelijoilla katoasuisena edustuu jopa 95 % ta-

pauksista ja lukiolaisillakin 82 %. (Mielikäisen 1995: 329 mukaan Järvi 1981: 41–46.)

Mantila on saanut Kemijärven murteen osalta jokseenkin samansuuntaisia tuloksia kuin 

Järvi. Hänen mukaansa muotoryhmän taajuudella ja katoedustuksella on havaittavissa 

korrelaatiota niin, että suurtaajuisimmista muotoryhmistä passiivin imperfektistä ja illa-

tiivista  h on kadonnut  harvoin,  kun taas  esimerkiksi  3.  persoonan omistusliitteisissä 

muodoissa  kadon  suhteellinen  frekvenssi  on  noin  20  prosenttiyksikköä  korkeampi. 

(Mantila 1992: 62–63.)

Toisenlaisia  ja  omien tuloksieni  suuntaisia  havaintoja  on puolestaan tehnyt  Känsälä, 

joka on tutkinut pro gradu -työssään (1985) Kannuksen murteen äännehistoriaa. Hänen 

havaintonsa ovat kylläkin melko pinnallisia, mutta hän mainitsee kuitenkin, että jälkita-

vujen  h:n kato olisi Kannuksen murteessa yleisintä passiivin muodoissa ja jokseenkin 

yleistä illatiiveissa ja adverbeissä. Känsälän mukaan kato on silti säännötöntä, ja hän ar-

veleekin, että lauseasema, painotus, merkitys ja ”sanonnan vakiintuneisuus” vaikuttaisi-

vat jälkitavujen h:n katoamiseen. (Känsälä 1985: 83.)

Kuitenkin kaikitenkin Mantilan (1992), Järven (1981) ja Känsälän (1985) tuloksia ei voi 

verrata suoraan omiini, koska niin monet taustamuuttujat vaihtelevat: he kaikki ovat tut-

7 Sama muoto-opillinen ryhmä kuin VS-nominit tässä tutkimuksessa.
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kineet jonkin suomen murteen puhujia Suomessa ja Järvi (1981) lisäksi vain lukiolaisia 

ja yliopisto-opiskelijoita. Kielitilanteen dynamiikka ja puhujayhteisön rakenne ovat näin 

ollen hyvin erilaisia verrattuna vähemmistökielenä puhuttavan karjalan tilanteeseen Ve-

näjällä.

Siirryn nyt tarkastelemaan toisessa tutkimuskysymyksessä esittämääni ongelmaa. Seu-

raavaan kuvioon 3 olen koonnut yhteen aineistot kaikilta kielenoppailta ja esittänyt si-

jaintiluvun mukaan h:n säilymätapausten osuuden kaikista h-tapauksista.

KUVIO 3. Koko aineiston h-edustuksen osuudet sijaintiluvuittain.

Kuviosta on havaittavissa, että kun kaikkia kielenoppaita tarkastellaan yhdessä, hypo-

teesini  h:n kadon yhteydestä sen asemaan morfotaktisessa hierarkiassa toteutuu esittä-

mälläni tavalla. Säilyneisyysaste on suurin vartalon h:n sisältävissä tapauksissa ja laskee 

suffiksin h:n sisältävissä tapauksissa sitä mukaa, mitä kauempana vartalosta h:n asema 

on. Jyrkin ero, lähes 30 prosenttiyksikköä, sijaitsee juuri vartalon ja suffiksin h:n sisältä-

vien tapausten eli sijaintilukujen 0 ja 1 välissä. Suffiksin h:n sisältävien tapausten välillä 

erot ovat huomattavasti pienempiä.

eh- ja VS-nominien joukossa on myös tapauksia, joissa on jopa kaksi mahdollista ase-

maa jälkitavujen  h:lle. Tällaisia ovat  eh- ja  VS-nominien illatiivimuodot ja kolmannen 
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persoonan omistusliitteiset muodot, joissa on siis sekä vartalon että suffiksin  h. Olen 

laskenut nämä tapaukset kahdesti, ensin vartalon h:n ja toisen kerran suffiksin h:n mu-

kaan. Näitä löysin aineistosta neljä:

(52) – – ta siitä Sergei perheh keralla. (NKV1, 2001)

(53) – – ne šiškot ja vel'l'et per- perheinee. (NJU9)

(54) no ja siitä viel ziih veneheh juttuuh jotta – – (MKV2, 1997)

(55) – – pujotamma šiihi, ičehe, konehee. (NJV5)

MKV2:n tapaus on siitä erikoinen, että olisin olettanut muodon olevan pikemminkin ve-

nehen.  Lisäksi aineistosta löytyi  kolme sananmuodon esiintymää, joitten luokittelussa 

minulla oli aluksi vaikeuksia:

(56) näin hyö kun on totuttu omahaššee dai n'iin n'i, – – (NJV3, 2001)

(57) – – jotta hyö ei toin'i toizehessee kosettais muit'en. (NJV5, 2001)

(58) naverno še on, muamohoššee tullun. (NJV5, 2001)

Kontekstin perusteella päädyin lopulta siihen tulkintaan, että vartalonjälkeinen -hVSSee-

aines on jonkinlainen illatiivin päätteen ja kolmannen persoonan omistusliitteen yhteen-

sulautuma. Päällisin puolin elementti muistuttaa toisaalta myös vepsän kielen terminatii-

vin sijapäätettä. Terminatiivi ilmaisee johonkin asti tapahtuvaa toimintaa ja toiminnan 

rajaa (esim. sinhussei ʼsinulle [asti]ʼ,  laghessai ʼkattoon saakkaʼ). (Grünthal 2015: 89–

90.) Tämä tulkinta vaikuttaa kuitenkin kaukaa haetulta, kun otetaan huomioon muotojen 

käyttöyhteys. Aineistosta tulisi löytyä lisäksi muutakin vepsän kielen vaikutusta, jotta 

voitaisiin puhua mahdollisista vepsismeistä.

4.3. Leksikaalinen ja morfologisen diffuusion yhteistarkastelu

Otan tässä luvussa tarkasteluun morfologisen diffuusion rinnalle leksikaalisen diffuu-

sion teorian ja sen, kuinka se toimii koko aineistoni tasolla. Vastaan siis neljänteen tut-

kimuskysymykseeni:
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‐ Onko h:n sisältävän sananmuodon lekseemin taajuudella vaikutusta sen säilymi-

seen?

Olen tätä varten yhdistänyt ensin kaikkien kielenoppaitten aineistot yhdeksi ja sen jäl-

keen jakanut sen  h:n sisältävän sananmuodon morfologisen kategorian mukaan. Näin 

olen pystynyt analysoimaan leksikaalista diffuusiota muotoryhmien sisällä, mitä en ollut 

tehnyt idiolektien tasolla, koska arvelin sanaesiintymien frekvenssien olevan tähän tar-

koitukseen liian pieniä. En ole kuitenkaan ottanut lukuun lekseemejä, jotka esiintyvät 

koko aineistossa vain kerran. Taulukot löytyvät liitteestä 1.

Illatiiveissa lekseemin taajuudella vaikuttaa olevan jonkinlainen yhteys h:n katoon, mut-

ta järjestys on päinvastainen kuin hypoteesissani oletin: h-edustuksen suhteellinen frek-

venssi on korkea lähes ainoastaan pientaajuisissa lekseemeissä. Esim. taajuusluokan X 

tai sitä korkeamman luokan lekseemeillä h-edustuksen osuus on enintään 58,8 % (lek-

seemi koti, f = 51). Pientaajuiset lekseemit voivat kylläkin saada kaikensuuruisia osuuk-

sia nollan ja sadan prosentin välillä, mutta suurtaajuiset lekseemit siis eivät saa korkeita 

osuuksia. Jälkitavujen h:n kato on siis ilmeisesti alkanut illatiiveissa suurtaajuisista lek-

seemeistä.

Kun illatiivien  sisällä  tarkastellaan  sitä,  millä  lekseemeillä  on alhainen  h-edustuksen 

osuus, huomataan, että tällaisia ovat kaikki sellaiset sananmuodot kuin varmah (8,3 %), 

hil'l'akkaiseh ’hitaasti, varovaisesti’ (15,4 %), mukah (16,7 %), justih (21,4 %), ruttoseh 

’nopeasti’ (22,2 %), jälkeh (31,6 %) ja vissih (35,7 %) Olen merkinnyt nämä taulukoissa 

valmiiksi  h:llisena sen vuoksi, että ne vaikuttavat aineiston perusteella jo kiteytyneen 

adverbeiksi eikä niitä käytetä lainkaan varsinaisessa illatiivisessa merkityksessä. Olisi 

nähdäkseni luonnollista, että h:n kato alkaisi tällaisista kiteymämuodoista, sillä niissä il-

latiivin pääte ei enää signaloi sananmuodon syntaktista funktiota.

Passiivin preesensissä esiintyvät lekseemit järjestyvät taajuusluokiltaan melko samalla 

tavalla kuin illatiivitkin. Voi kuitenkin havaita, että hyvin suurtaajuisissa lekseemeissä 

(taajuusluokka X tai suurempi)  h-edustuksen osuus sijoittuu pääosin 31,3 ja 58,8 pro-

sentin välille. Pienempiä ja suurempia suhteellisia frekvenssejä esiintyy vain pientaajui-

silla lekseemeillä. Passiivin imperfektin muodoissa ilmiö on samanlainen mutta vaihte-

luvälin alaraja on matalampi, 21,6 % (viijä, f = 51). 
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Joka tapauksessa pientaajuiset lekseemit ovat jakautuneet passiivin muodoissa asteikolle 

melko tasaisesti. Silmiinpistävää on kylläkin se, että passiivin imperfektissä hyvin useat 

pientaajuiset lekseemit ovat ilman yhtään säilymäasuista muotoa (h-edustuksen osuus 0 

%), kun taas täysin ilman katoasuja (h-edustuksen osuus 100 %) esiintyy monin verroin 

vähemmän pientaajuisia lekseemejä. Muutoin selvistä leksikaalisen diffuusion teorian 

olettamista kehityskuluista ei voi mielestäni puhua.

Kolmannen persoonan omistusliitteisissä muodoissa ei ole ylipäätään kovin monta suur-

frekvenssistä lekseemiä: suurin taajuusluokka on oma-sanalla (XI), joka on myös tässä 

muotoryhmässä säilyttänyt parhaiten jälkitavujen h:n. Esimerkkejä aineistosta:

(59) hyö omallah kielellä, šan- šanotaa (NJU7)

(60) minuv vanhimmalla pojalla, hän šen ol'i, zaveššainnu (< ven.  zaveščat' 

ʼtestamentataʼ), omah kod'ih. (NJU9)

(61) kum mihim mänet jo höyryö kun on tuota, jo oŋ kävelty tai jo on  omah 

työhy ruattu. (NKV1, 2001)

Kolmannen persoonan omistusliitteisiä muotoja oli ylipäätään paikoitellen vaikea analy-

soida. Ongelma ilmaantuu varsinkin, kun omistusliite liittyy suoraan vartaloon ilman si-

japäätteitä, jolloin sen muoto on yhtenevä yksikön illatiivin kanssa. Esim. muoto omah 

voi merkitä joko ʼomaanʼ tai ʼomansaʼ. Tällöin ratkaisu on tehtävä kontekstin perusteel-

la, mikä sekään ei aina ole helppoa.

Useammin kuin kerran esiintyviä  eh-nomineiksi luokiteltavia lekseemejä löytyy koko 

aineistosta vain yhdeksän kappaletta (liite 1, taulukko 39). Näistäkin kaikilla paitsi yh-

dellä h-edustuksen suhteellinen frekvenssi on vähintään 66,7 %. Suurtaajuisella eläkeh-

nominilla, josta olen kirjoittanut jo aiemmin luvuissa 3.1 ja 3.10, h-edustuksen osuus on 

vain 33,3 %. Olen esittänyt, että vähäinen h-edustuksen osuus johtuisi siitä, että sana on 

merkityksessä ʼmääräajoin suoritettava elatusmaksuʼ lainattu suomesta, jossa h:ta ei ole. 

Lisäksi arvelisin, että sana yliedustuu tässä aineistossa sen vuoksi, että kaikki kielenop-

paat ovat eläkeikäisiä ja asia kuuluu kiinteästi heidän elämänpiiriinsä. Nuorempia puhu-

jia haastatellessa lekseemin frekvenssi olisi varmasti aivan toisenlainen.
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Myös VS-nomineilla h-edustuksen suhteellinen frekvenssi on lähes aina vähintään 50 %. 

Poikkeuksellinen tässä suhteessa on vieras, jolla h-edustusta on vain 4/9:ssa kaikista ta-

pauksista. VS-nominien joukossa on myös ylipäätään vain taajuusluokkien I–V jäseniä, 

jolloin suur- ja pientaajuisuuden eroja on muotoryhmän sisällä vaikea tarkastella.

4.4. Kymmenen vuoden aikana tapahtuneet muutokset

Tässä alaluvussa tarkastelen sitä, minkälaisia muutoksia viiden kielenoppaan idiolektis-

sa on tapahtunut kymmenen vuoden aikana eli vuosien 2001 ja 2011 välillä8. Käyn en-

sin läpi muutoksen idiolektin tasolla ja pureudun sitten hieman syvällisemmin idiolek-

tien sisällä eri muotoryhmissä havaittaviin muutoksiin. Taulukkoon 34 on koottu kuta-

kin kielenopasta käsittelevästä alaluvusta h-edustuksen suhteelliset frekvenssit sekä sen 

muutos aineistojen välillä.

TAULUKKO 34. Viiden paneelitutkimuksen kielenoppaan aineistojen h-edustuksen 

osuudet ja muutos niitten välillä.

kielenopas aineiston h-edustuksen osuus muutos

%-yksikköinä2001 2011

NKV1 70,4% 88,4% 18,0%

MKV2 56,7% 57,4% 0,7%

NJV3 60,0% 64,8% 4,8%

NKV4 63,6% 58,9% -4,7%

NJV5 18,6% 18,2% -0,4%

Aineiston valossa on siis normaalia, että puhujan idiolekti pysyy lähestulkoon h-edus-

tuksen suhteen stabiilina tai muuttuu jonkin verran, joskin muutos on melko pieni. Sen 

sijaan NKV1:n idiolektissa,  joka on muillakin tavoin poikkeuksellinen,  h-edustuksen 

muutos on peräti 18 prosenttiyksikköä. Mitään yleistä tendenssiä suuntaan tai toiseen ei 

ole havaittavissa, vaan h-edustuksen osuus on voinut joko kasvaa tai laskea.

Mistä NKV1:n suuri harppaus  h-edustuksen osuudessa voisi johtua? Pidän eräänä to-

dennäköisenä syynä sitä, että ensimmäisellä haastattelukerralla vuonna 2001 kielenopas 

muutti puhetapaansa joko tietoisesti tai tiedostamattaan suomalaiseen suuntaan, koska 

8 Poikkeuksena siis MKV2:n aineistot, joissa tarkasteluväli on 14 vuotta (1997–2011).
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haastattelija (Kunnas) oli suomalainen, vaikka puhuikin karjalaa. Puheen mukauttami-

sen teorian kehittivät Giles & Powesland (1975), ja sen mukaan puhuja muuntaa oma 

puhettaan vastaamaan paremmin kuulija puhetta, jotta häneen suhtaudutaan myönteises-

ti (Kunnas 2007: 100 ja siinä mainitut lähteet). Puheen mukauttamiseen viittaa aineis-

tossa nähdäkseni ainakin se, että kielenoppaan vanhassa aineistossa tuottamista suffiksin 

h:n  sisältävistä  katoedustusmuodoista  huomattava  osa on edustumatyypiltään  suoma-

laista  edustusta.  Tällaisia  ovat  mm.  kielenoppaan tuottamat  muodot  antaman, nosta-

maan, käten, vaštan, annettin, käytin, männään ja pelätän. NKV1:n uudessa aineistossa 

tällaisia n-loppuisia muotoja on puolestaan vain yksi, paissetaan.

Kun tarkastellaan h-edustuksen osuuden muutosta kielenoppailla muotoryhmittäin, huo-

mataan, että muutoksen suunnassa ei ole havaittavissa mitään yleistä tendenssiä. Jokai-

sessa muotoryhmässä h-edustuksen suhteellinen frekvenssi on joittenkin kielenoppaitten 

kohdalla laskenut, joittenkin kohdalla taas noussut. Suurimmat hyppäykset ovat tapahtu-

neet NKV1:n idiolektissa, jossa h-edustuksen osuus on noussut illatiiveissa ja passiivin 

imperfektimuodoissa  vajaasta  70 prosentista  yli  90  prosenttiin.  MKV2:n idiolektissa 

passiivin preesensin muodoissa h-edustuksen osuus on laskenut myös, tosin frekvenssit 

ovat hänellä hyvin pieniä muihin verrattuna. Useimmissa muissa muotoryhmissä muu-

tos on ollut sekä heillä että toisilla kielenoppailla melko maltillista, viiden prosenttiyksi-

kön tuntumassa tai vähemmän. Keskiarvoinen muotoryhmittäinen muutos on ollut pro-

senttiyksikköinä seuraava:

illatiivi: +1,4

passiivin preesens: -4,7

passiivin imperfekti: +8,8

3. pers. omistusliite: +1,3

eh-nomini: +6,4

VS-nomini: +5,3

On mielenkiintoista huomata, että muutos on lähes kaikissa muotoryhmissä ollut positii-

vinen eli h-edustuksen osuus on kasvanut. Eniten kasvua on ollut passiivin imperfektin 

muodoissa. Illatiiveissa kasvu on tosin lähes huomaamatonta ja passiivin preesensissä-

kin, jossa h-edustuksen osuus on keskimäärin laskenut, muutos on maltillista.

78



Aineistossa on siis nähtävissä morfologista diffuusiota ja h:n kadon muotoryhmittäistä 

strukturoitumista,  vaikka muutosta  tarkatessa kehitys  näyttääkin vievän aivan toiseen 

suuntaan kuin aluksi  oletin.  Passiivin  imperfektien  muotoryhmä,  jonka  h-edustuksen 

suhteellinen frekvenssi on koko aineistossa pienin, vaikuttaa muuttuvan itse asiassa ta-

kaisin kohti vanhempaa, karjalaista edustusta. Muotoryhmien keskiarvojen perusteella 

vaikuttaisikin siltä, että idiolektit muuttuvatkin karjalaiseen suuntaan eli jälkitavujen h 

alkaa elpyä. Tulee tietysti huomioida, että muutosta on tarkasteltu vain viideltä yhdek-

sästä kielenoppaasta ja että yllä olevat luvut edustavat keskiarvoja, jolloin idiolekteittai-

nen variaatio jää peittoon. Voisin kuvitella, että jollakin erilaisella kielenoppaitten otok-

sella tulokset saattaisivat olla toisensuuntaisia.

Nahkola ja Saanilahti,  jotka ovat tutkineet reaaliajassa hämäläisen Vaskiveden kylän 

kieliyhteisön kielenmuutosta,  ovat havainneet,  että  tasapäinen variaatiosuhde on altis 

muuttumaan siten, että jommastakummasta variantista tulee hallitseva. Sellainen variaa-

tiosuhde, jossa toinen variantti hallitsee selkeästi, on puolestaan heidän mukaansa melko 

vakaa. (Nahkola & Saanilahti 2001: 237–238.) En pysty vahvistamaan tuloksia oman ai-

neistoni avulla: esim. MKV2:lla, jonka voisi siis edellä kerrotun perusteella odottaa ko-

keneen suurimman muutoksen, ei h-edustuksen osuudessa ole tapahtunut oikeastaan ol-

lenkaan muutosta. Kuitenkin, kuten luvussa 3.2 selitin, MKV2:n uusi aineisto on frek-

vensseiltään vanhaan verrattuna hyvin vähäinen.

Kurjen mukaan idiolektin muuttuminen aikuisiässä ei ole harvinaista, mutta stabiilius on 

silti paljon tavallisempaa kuin labiilius (Kurki 2005: 236). Oman tutkimukseni tulokset 

mielestäni tukevat tätä.

Kun NKV1:n idiolekti, jonka muutosta siis epäilen puheen mukauttamisen aiheuttamak-

si, jätetään huomiotta, h-edustuksen osuuksien muutokset ovat kymmenen vuoden aika-

na lopulta melko vähäisiä. Eri muotoryhmien sisällä luvut heittelevät kyllä paljonkin, 

mutta osa tästä johtuu varmasti frekvenssien koosta.
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4.5. Maantieteellinen vertailu

Tässä luvussa pyrin vastaamaan kokoavasti neljänteen tutkimuskysymykseeni:

‐ Onko  h:n säilyneisyydessä havaittavissa eroa kalevalaisten ja jyskyjärveläisten 

puhujien välillä?

Kielelliset muutokset voivat levitä leksikaalisen, morfologisen ja sosiolingvistisen dif-

fuusion lisäksi myös paikasta toiseen, mitä kutsutaan maantieteelliseksi tai spatiaaliseksi 

diffuusioksi.  Siinä  eri  kieliyhteisöjen  keskinäiset  kontaktit  ja  naapurivaikutus  tuovat 

kieleen tai kieliin muutoksia. (Chambers & Trudgill 1988: 182; Palomäki 1998: 43.) En 

pysty tässä tutkielmassa tarkastelemaan maantieteellistä leviämistä muuten kuin pinta-

puolisesti, koska aika ja tila ovat rajallisia ja koska aineistoni ei anna kovin laajaan ana-

lyysin mahdollisuuksia.

Koska kielenoppaani asuvat kahdessa eri kylässä, Kalevalassa ja Jyskyjärvessä, ajattelin 

voivani selvittää kuitenkin myös hieman sitä, millä tavalla idiolektit varioivat kylästä 

toiseen ja onko kylien välillä nähtävissä selkeitä eroja. Olen esittänyt tuloksien keskiha-

jonnan boxplot-kaaviona eli laatikkojanana kuviossa 4. Laatikko kuvaa sitä väliä, jolle 

50 % havaintoarvoista sijoittuu ja laatikon keskellä oleva viiva aineiston mediaania. Ja-

nan yläpäässä on aineiston maksimiarvo ja alapäässä vastaavasti minimiarvo.

KUVIO 4. Kalevalan ja Jyskyjärven aineistojen h-edustuksen osuuksien keskihajonta.
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Esitin tutkimuskysymykseeni luvussa 1.4 hypoteesin, että jälkitavujen  h olisi säilynyt 

paremmin Kalevalan kuin Jyskyjärven kielenoppailla. Kuvio osoittaa ensinnäkin, että 

tämä pitää paikkansa, ja toiseksi sen, minkälaisia eroja Kalevalan ja Jyskyjärven aineis-

tojen välillä on. Jyskyjärvellä asuvien kielenoppaitten idiolekteissa on ainakin enemmän 

variaatiota  kuin Kalevalassa asuvien:  h-edustuksen osuus vaihtelee  jyskyjärveläisissä 

idiolekteissa 18,2–64,8 prosentin välillä,  eli  eroa minimi- ja maksimiarvon välillä on 

46,6 prosenttiyksikköä. Kalevalaisissa idiolekteissa vastaavasti vaihteluväli on pienempi 

(56,7–88,4 %) ja ääriarvojen ero 31,7 prosenttiyksikköä. Kaikissa kalevalaisissa idiolek-

teissa h-edustuksen osuus on yli 50 prosenttia eli h on säilynyt yli puolessa tapauksista. 

Jyskyjärvessä taas vain yhdellä kielenoppaalla h-edustuksen osuus ylittää 50 prosenttia.

Voisi siis olettaa, että h:n katoilmiön keskusalue on maantieteellisesti lähempänä Jysky-

järveä kuin Kalevalaa, koska variaatio on suurinta Jyskyjärvessä. Kalevala on h:n kadon 

suhteen periferia-alueella, sillä h on säilynyt siellä paremmin eikä kielenmuutos ole vie-

lä ehtinyt levitä sinne niin voimakkaasti.  Havainto on ymmärrettävä siitä syystä,  että 

Jyskyjärvi on maantieteellisesti lähempänä Suomea, josta innovaatio on osaltaan lähte-

nyt  leviämään.  Myös  Karjalan  kielen  murrekartaston  (Bubrih,  Beljakov  &  Punžina 

1997:  kartat  122, 147 ja 180) tiedot  tukevat  havaintoa,  sillä  Jyskyjärven lähialueilla 

useat jälkitavujen  h:n sisältävät muotoryhmät edustuvat  h:ttomina. Toisaalta maantie-

teellisten  seikkojen  merkitystä  ei  kannata  yliarvioida,  vaan  tärkeämpänä  tekijänä  on 

mahdollisesti pidettävä Kalevalan ja Jyskyjärven asukkaitten henkilökohtaisia siteitä ja 

suhteita suomalaisiin ja toisiinsa. Sosiaalisten verkkojen tutkimus avaisi asiaa varmasti 

paljon enemmän (ks. Kunnas 2007: 121).

4.6. Muutoksen luonteesta

Kaiken edellä mainitun valossa on mielestäni suhteellisen selvää, että jälkitavujen  h:n 

kato ei ole puhtaasti ylhäältä leviävä muutos, niin kuin hypoteeseissani oletin. Koska h-

edustuksen osuudet varioivat enemmän Jyskyjärvessä kuin Kalevalassa, on nähdäkseni 

perusteltua olettaa, että myös lähikylien kielimuodot vaikuttavat jyskyjärveläiseen pu-

heenparteen.  Kuten  luvussa  1.2.  selitinkin,  Jyskyjärven  lähipitäjissä  esiintyy  ainakin 

Karjalan kielen murrekartaston karttojen perusteella  h:tonta edustusta mm. illatiiveissa 
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ja passiivin impefektimuodoissa. Näin ollen Jyskyjärven luokittaminen siirtymävyöhyk-

keeseen voisi olla perusteltua (ks. esim. Leskinen 1998; Kuzmin 2014).

Maantieteellistä leviämistä on kuitenkin vaikea tutkia vain kaksi kylää kattavalla aineis-

tolla. Asiaa tulisikin tutkia myös muista karjalaiskylistä kerätyn aineiston avulla, jotta 

jälkitavujen h:n variaatio selviäisi laajemminkin.

Lekseemin suurtaajuisuus voi estää muutoksen tapahtumisen, mikäli kielenmuutos on 

ulkoapäin leviävä eli  kielikontaktista  johtuva (Kunnaksen 2007: 109 mukaan Anttila 

1972: 188). Morfologisen diffuusion näkökulmasta taas on tavallista, että taivutusainek-

set pysyvät tunnistettavina mutta johtimet ovat alttiimpia muutokselle, koska ne eivät 

erotu yhtä selkeästi kannastaan kuin vaikkapa päätteet (Mielikäinen 1995: 331). Omassa 

aineistossani on käynyt  nimenomaan päinvastoin. Silloin kun leksikaalista diffuusiota 

ylipäätään  on  havaittavissa,  kato  on  yleisempää  suurtaajuisissa  lekseemeissä.  Myös 

suurtaajuiset  taivutusmuodot  kuten  passiivin  imperfekti  ovat  useimmiten  kadottaneet 

h:n, kun taas vartalon h on todennäköisemmin säilynyt. Toisaalta kuten Mielikäinenkin 

muistuttaa (1995: 331), morfologinen diffuusio on vain tapa kuvata muutosta eikä se si-

nänsä kerro muutoksen syistä.

Mikä voisi sitten selittää sen, että kato on yleisempää kaukana vartalosta ja nimenomaan 

suffikseissa? Olen pohtinut yhtenä selittävänä tekijänä sitä, että vaikka suffiksit erottu-

vat selvemmin sananmuodosta kuin johdinainekset, esim. passiivin verbimuodot sisältä-

vät kyllä nähdäkseni jo muutenkin tarpeeksi informaatiota niitten syntaktisesta funktios-

ta, kuten passiivin tunnuksen. Sananloppuinen -h on siis oikeastaan redundantti sanan-

muodon hahmottamisen kannalta. Illatiivimuodoissa tätä informaatiota on vähemmän, 

mutta nekin toisaalta erottuvat esim. yksikön partitiivista sillä, että yksikön partitiivin 

jälkitavujen vokaaliaines on perinteisesti diftongiutunut – ei tietenkään aina. Tämä jär-

jestelmähän on sekä kielensisäisten että -ulkoisten syitten johdosta muutostilassa, kuten 

Kunnas (2007) on jo osoittanut.
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5. PÄÄTÄNTÖ

Olen tutkinut tässä pro gradu -tutkielmassani jälkitavujen vokaalienvälisen  h:n variaa-

tiota kahdessa karjalaiskylässä, Kalevalassa ja Jyskyjärvellä puhutuissa karjalan kielen 

vienalaismurteissa. Olen lähestynyt tutkimuskohdettani ensi sijassa morfologisesta nä-

kökulmasta, johon olen yhdistänyt myös leksikaalista ja maantieteellistä tarkastelua. Ta-

voitteeni on ollut selvittää, missä suhteessa ja minkä tekijöitten vaikutuksesta jälkitavu-

jen h on Kalevalassa ja Jyskyjärvessä säilynyt ja kadonnut eri muotoryhmissä ja eritaa-

juisissa lekseemeissä. Aineistonani on ollut yhdeksän kielenopasta, kolme Kalevalasta 

ja kuusi Jyskyjärveltä, joita on haastateltu vuosina 1997, 2001 ja 2011. Olen myös tutki-

nut viiden kielenoppaan idiolekteissä kymmenessä vuodessa tapahtunutta muutosta. Lo-

puksi olen vielä selvittänyt hieman sitä, minkälaisia eroja jälkitavujen  h:n edustuksen 

osuuksissa kahden kylän välillä on. Olen käyttänyt tutkimuksessani apuna morfologisen 

ja leksikaalisen diffuusion teorioita, joitten mukaan kielenmuutos ei tapahdu kaikkialla 

yhtä aikaa vaan etenee vaiheittain muoto-opillisesta ryhmästä ja lekseemistä toiseen.

Olen esittänyt tutkimukseni alussa hypoteeseja h:n katoamisesta, joista aineiston perus-

teella osa toteutui ja osa ei. Hypoteesieni taustalla oli oletus, että jälkitavujen h:n kato 

olisi  yleiskielistymismuutos,  joka etenee morfologisella tasolla suurtaajuisista muoto-

ryhmistä pientaajuisiin ja leksikaalisella tasolla pientaajuisista lekseemeistä suurtaajui-

siin.

Tulosteni perusteella morfologisen diffuusion teoria soveltuu erittäin hyvin karjalan kie-

len jälkitavujen  h:n kadon tarkasteluun. Diffuusiota on havaittavissa morfologista dif-

fuusiota koskevien hypoteesieni mukaisesti lähes jokaisella kielenoppaalla siten, että h:n 

kato on yleisintä passiivin imperfektissä, sitten passiivin preesensissä, kolmanneksi ylei-

sintä kolmannen persoonan omistusliitteen sisältävissä sekä illatiivin muodoissa, toisek-

si harvinaisinta  eh-nomineissa ja harvinaisinta  VS-tyypin nominivartaloissa. Tulokseni 

osoittavat, että jälkitavujen h:n kato etenee tietyn hierarkian mukaisesti niin, että etäällä 

sananmuodon vartalosta sijaitsevat jälkitavujen h:t ovat kaikkein altteimpia katoamaan, 

ja lähempänä vartaloa tai vartalon sisällä olevat h:t puolestaan ovat säilyneet parhaiten. 

Kato vaikuttaa siis etenevän käänteisessä morfotaktisen hierarkian mukaisessa järjestyk-

sessä.
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Leksikaalisen diffuusion teoria sitä vastoin ei vaikuta soveltuvan ainakaan täysin jälkita-

vujen h:n katoilmiön tarkasteluun, sillä lekseemin taajuudella ei useimmiten ole havait-

tavaa yhteyttä h:n katoon. Ainoastaan kahdella kielenoppaalla esiintyi leksikaalisen dif-

fuusion teorian olettamaa kehitystä, mutta se kulki molemmilla päinvastaiseen suuntaan 

kuin olin esittänyt hypoteesissani, nimittäin suurtaajuisista lekseemeistä pientaajuisiin. 

Aineiston yhteistarkastelussa paljastui, että illatiivien ja passiivin preesensin muotoryh-

mässä lekseemin taajuudella oli jonkinlainen yhteys katoon, mutta tässäkin tapauksessa 

järjestys oli vastakkainen.

Katsonkin, että leksikaalisen diffuusion teorian toimivuutta ei pysty jälkitavujen h:n ka-

don tarkastelussa ainakaan tämän aineiston perusteella todentamaan. Tulokseni on si-

nänsä mielenkiintoinen, sillä Kunnas on saanut omassa väitöskirjassaan osoituksia leksi-

kaalisen diffuusion teorian hyödyistä A-loppuisia vokaalijonoja tutkiessa (Kunnas 2007: 

297). Yhtenä syynä tähän voi pitää ainakin sitä, että oman tutkimukseni otos on paljon 

pienempi kuin Kunnaksella. Saattaa olla paikallaan tarkistaa joitakin käyttämiäni mene-

telmiä. Totta on tietysti myös, että diffuusioteorian avulla on tähän mennessä tutkittu 

karjalan kielestä kahta kielenpiirrettä. Tarkastelu tulisi ulottaa laajemmin muihinkin kie-

lenpiirteisiin ja katsoa, miten leksikaalisen diffuusion teoria niihin sopii.

Viiden kielenoppaan osalta tekemäni paneelitutkimus osoitti, että h-edustuksen osuus ei 

ole keskimäärin muuttunut kovinkaan paljon kymmenessä vuodessa: muutos oli kielen-

oppaasta riippuen alle viisi prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen. Yhden kielenoppaan 

kieli oli kokenut suuren muutoksen, mutta tämän epäilen johtuvan siitä, että ensimmäi-

sellä haastattelukerralla hän oli mukauttanut puhettaan haastattelijan vuoksi suomalai-

sempaan suuntaan.

Kalevalaa ja Jyskyjärveä verrattaessa kävi selkeästi ilmi, että jälkitavujen  h:n kato on 

edennyt pidemmälle Jyskyjärvessä, jossa h-edustuksen suhteelliset frekvenssit vaihteli-

vat paljon kielenoppaittain, kun taas kalevalaisilla puhujilla ei esiintynyt yhtä paljon va-

riaatiota. Pidän siis mahdollisena, että  h:n kato on alkanut Jyskyjärvestä tai ainakin se 

on lähempänä ilmiön alkulähdettä ja Kalevala taas kuuluu tässä suhteessa periferiaan.

En ole tässä tutkimuksessa ehtinyt  paneutua jälkitavujen  h:n kadon leviämiseen kuin 

muutamasta eri näkökulmasta. Muita tarkastelunäkökulmia ovat ainakin semanttisten te-
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kijöitten, etymologian, tavuluvun ja painosuhteitten merkitys sekä Kunnaksenkin sovel-

tama sosiaalisten verkkojen tutkimus, joka on tuonut uutta tietoa sekä muutoksen leviä-

misestä kieliyhteisössä että yksilöitten välisistä kielellisistä eroista (Mielikäinen 1995: 

332; Lappalainen 2003; Kunnas 2007: 313–314; ks. Sarhimaa 2009). Kielikontaktien 

vaikutustakin tarkastelin itse hyvin pintapuolisesti, sillä näkökulmia on tässä työssä il-

man sitäkin jo riittämiin. Syvempi tarkastelu olisi edellyttänyt mm. kieliasenteitten ja et-

nisen  lojaalisuuden  tutkimista,  mitä  minulla  ei  ollut  mahdollisuutta  tämän  aineiston 

puitteissa tehdä. Tarkastelun laajentaminen esim. 1970-luvun aineistoon voisi myös sy-

ventää tutkimuksen diakronista ulottuvuutta, ja samalla olisi mahdollista tutkia aineistoa 

myös näennäisaikamenetelmällä ja siitä saatavia tuloksia reaaliaikametodilla saatuihin.

Tutkielmaa  tehdessä tulin  usein ajatelleeksi  sitä,  että  olisin  varmasti  saanut  aiheesta 

enemmän irti, jos olisin itse kerännyt aineiston. Silloin olisin pystynyt jo haastatteluvai-

heessa ehkä ohjaamaan keskustelua tutkimusaiheen mukaan ja monista ilmiöistä olisi 

ehkä jäänyt kokonaisvaltaisempi käsitys kuin nyt.
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LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

Tutkimusaineisto

Vienankarjalan nauhoitteet vuosilta 1997, 2001 ja 2011 (yht. 14 t 11 min). Haastatellut 

Niina Kunnas. Oulun nauhoitearkisto. Oulun yliopisto, suomen kieli.

Kalevala:  6  t  36  min  (nauhat  ONA IMS 23 (haastattelijana  N.  Kunnas  sekä 
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LIITTEET

LIITE 1. Aineiston lekseemien, joitten f ≥ 2, taajuusluokat muotoryhmittäin.

TAULUKKO 35. Illatiivit.

lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

vesi 7 7 100,0% II

kieli 6 6 100,0% II

oma 4 4 100,0% V

lypsyä 4 4 100,0% III

velka 4 4 100,0% I

ajua 3 3 100,0% III

iče 3 3 100,0% III

ensimmäini 3 3 100,0% I

harva 3 3 100,0% I

Jyrähmi 3 3 100,0% I

kuva 3 3 100,0% I

sauna 3 3 100,0% I

tyrmä 3 3 100,0% I

olla 2 2 100,0% LXXIV

ast(i)e 2 2 100,0% I

eteh 2 2 100,0% I

Huoti 2 2 100,0% I

hyvä 2 2 100,0% I

katto 2 2 100,0% I

kemi 2 2 100,0% I

keskus 2 2 100,0% I

keskuus 2 2 100,0% I

kostinica 2 2 100,0% I

kotelnoi 2 2 100,0% I

laatikko 2 2 100,0% I

mieli 2 2 100,0% I

pala 2 2 100,0% I

peittoni 2 2 100,0% I

pensija 2 2 100,0% I

puhella 2 2 100,0% I



lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

sakie 2 2 100,0% I

sija 2 2 100,0% I

sovhoosi 2 2 100,0% I

suomalaini 2 2 100,0% I

suuri 2 2 100,0% I

syrjä 2 2 100,0% I

tapa 2 2 100,0% I

tarha 2 2 100,0% I

työskennellä 2 2 100,0% I

uuni 2 2 100,0% I

vuara 2 2 100,0% I

Röhö 9 8 88,9% II

tanssi 8 7 87,5% II

pullo 6 5 83,3% II

rutto 6 5 83,3% II

paikka 10 8 80,0% III

näytellä 5 4 80,0% II

jalka 9 7 77,8% II

puoli 8 6 75,0% II

paissa 4 3 75,0% VIII

Karjala 4 3 75,0% II

ikkuna 4 3 75,0% I

juomini 4 3 75,0% I

nukkuo 4 3 75,0% I

umpi 4 3 75,0% I

Vilniussa 4 3 75,0% I

kylä 13 9 69,2% III

Kalevala 12 8 66,7% III

viisi 9 6 66,7% II

eččie 6 4 66,7% III

matka 6 4 66,7% II

vankila 6 4 66,7% II

tehä 3 2 66,7% III

auto 3 2 66,7% II

kaksi 3 2 66,7% II

kaikki 3 2 66,7% I



lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

paha 3 2 66,7% I

sota 3 2 66,7% I

tukku 3 2 66,7% I

tyhjä 3 2 66,7% I

talo 17 11 64,7% V

keko 8 5 62,5% II

kolhoosi 8 5 62,5% II

väli 8 5 62,5% II

istuo 5 3 60,0% II

käsi 5 3 60,0% II

Arhankeli 5 3 60,0% I

kiukua 5 3 60,0% I

koti 51 30 58,8% XI

järvi 9 5 55,6% III

vasta 28 15 53,6% VI

etehpäin 15 8 53,3% III

aika 25 13 52,0% VI

Suomi 31 16 51,6% VII

yksi 34 17 50,0% VII

koulu 18 9 50,0% IV

juuvva 10 5 50,0% VII

palua 10 5 50,0% III

seinä 8 4 50,0% II

suari 8 4 50,0% II

puhuo 4 2 50,0% V

kerätä 4 2 50,0% II

elo 4 2 50,0% I

selkä 4 2 50,0% I

siivota 4 2 50,0% I

antua 2 1 50,0% XVII

suaha 2 1 50,0% XI

juhlie 2 1 50,0% II

juossa 2 1 50,0% II

kysyö 2 1 50,0% II

piästyä 2 1 50,0% II

rakentua 2 1 50,0% II



lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

harjotella 2 1 50,0% I

hella 2 1 50,0% I

kolme 2 1 50,0% I

Komi 2 1 50,0% I

kuukausi 2 1 50,0% I

leipä 2 1 50,0% I

Leningrad 2 1 50,0% I

marja 2 1 50,0% I

myöhä 2 1 50,0% I

myöhäni 2 1 50,0% I

ortodoksini 2 1 50,0% I

paimen 2 1 50,0% I

Petroskoi 2 1 50,0% I

pohjoni 2 1 50,0% I

päivä 2 1 50,0% I

ranta 2 1 50,0% I

riihi 2 1 50,0% I

ruato 2 1 50,0% I

sama 2 1 50,0% I

staaži 2 1 50,0% I

verkko 2 1 50,0% I

meččä 19 9 47,4% IV

kaččuo 13 6 46,2% V

syyvvä 9 4 44,4% IV

aikaini 7 3 42,9% II

käyvä 12 5 41,7% XX

luokka 12 5 41,7% III

opastuo 10 4 40,0% III

juna 5 2 40,0% I

suora 13 5 38,5% III

neljä 8 3 37,5% II

vuosi 8 3 37,5% II

toini 11 4 36,4% IV

vissi 28 10 35,7% VI

ruatua 15 5 33,3% V

pityä 6 2 33,3% XI



lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

kuusi 6 2 33,3% II

neljäs 6 2 33,3% II

sisä 3 1 33,3% I

jälkeh 57 18 31,6% XII

elyä 13 4 30,8% XIII

kymmenen 16 4 25,0% IV

kauppa 12 3 25,0% III

pako 9 2 22,2% II

ruttoni 9 2 22,2% II

justih 42 9 21,4% IX

mukah 6 1 16,7% II

hil'l'akkaiseh 13 2 15,4% III

Kostamus 13 2 15,4% III

lahti 13 2 15,4% III

varmah 12 1 8,3% III

armeija 5 0 0,0% II

kyly 5 0 0,0% I

männä 4 0 0,0% XVI

levähtyä 4 0 0,0% II

harvaseh 4 0 0,0% I

neuvosto 4 0 0,0% I

kivistyä 3 0 0,0% I

Pornainen 3 0 0,0% I

silmä 3 0 0,0% I

lukie 2 0 0,0% II

lämmittyä 2 0 0,0% II

astuo 2 0 0,0% I

Borovoi 2 0 0,0% I

kolmas 2 0 0,0% I

lakka 2 0 0,0% I

miehölä 2 0 0,0% I

morozelnikka 2 0 0,0% I

Muhos 2 0 0,0% I

opiskella 2 0 0,0% I

pitkä 2 0 0,0% I

polvi 2 0 0,0% I



lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

uija 2 0 0,0% I

viimini 2 0 0,0% I

yheksän 2 0 0,0% I

TAULUKKO 36. Passiivin preesensit.

lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

auttua 2 2 100,0% II

haista 2 2 100,0% I

kukkie 2 2 100,0% I

kypsyö 2 2 100,0% I

lypsyä 2 2 100,0% III

löytyä 2 2 100,0% II

poltella 2 2 100,0% I

ruatua 2 2 100,0% V

ruveta 2 2 100,0% IV

viijä 5 5 100,0% XII

ymmärtyä 3 3 100,0% I

voija 7 6 85,7% II

myyvä 5 4 80,0% III

alkua 10 7 70,0% VI

kasvua 6 4 66,7% III

piästyä 3 2 66,7% II

opastua 5 3 60,0% III

tehä 5 3 60,0% III

panna 17 10 58,8% XIV

lähtie 16 9 56,3% IX

puhuo 18 10 55,6% V

työntyä 9 5 55,6% IV

olla 166 85 51,2% LXXIV

ajatella 2 1 50,0% I

ajua 2 1 50,0% III

jiähä 4 2 50,0% IV

juoksennella 2 1 50,0% I

kirjuttua 2 1 50,0% II



lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

kuččuo 4 2 50,0% II

käyttyä 6 3 50,0% V

käyvä 44 22 50,0% XX

luatie 4 2 50,0% VI

naurua 2 1 50,0% I

noussa 2 1 50,0% I

ottua 28 14 50,0% XVII

rapiestua 2 1 50,0% I

sahata 4 2 50,0% II

selvittyä 2 1 50,0% I

syyvvä 4 2 50,0% IV

tuuvva 12 6 50,0% VII

tykätä 2 1 50,0% I

vuottua 2 1 50,0% I

elyä 29 14 48,3% XIII

tulla 47 22 46,8% XVII

antua 27 12 44,4% XVIII

pityä 16 7 43,8% XI

matata 7 3 42,9% II

sanuo 73 31 42,5% XXIV

maksua 12 5 41,7% V

suaha 18 7 38,9% XI

kävellä 11 4 36,4% V

leikata 3 1 33,3% II

näyttyä 6 2 33,3% IV

männä 32 10 31,3% XVI

kysyö 4 1 25,0% II

lykätä 4 1 25,0% II

paissa 28 7 25,0% VIII

polttua 4 1 25,0% III

soittua 8 2 25,0% III

suolata 4 1 25,0% II

pyytyä 5 1 20,0% III

vetyä 5 1 20,0% III

juuvva 12 2 16,7% VII

kaččuo 7 1 14,3% V



lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

piästä 7 1 14,3% V

ajella 3 0 0,0% I

asuo 3 0 0,0% II

eččie 2 0 0,0% III

kertuo 2 0 0,0% I

keräytyö 2 0 0,0% III

laittua 5 0 0,0% IV

laulua 4 0 0,0% II

nostua 4 0 0,0% II

näytellä 2 0 0,0% II

opastuo 2 0 0,0% III

ostua 2 0 0,0% II

viiltyä 2 0 0,0% I

TAULUKKO 37. Passiivin imperfektit.

lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

kisata 3 3 100,0% I

likvideeroija 2 2 100,0% I

kerätä 2 2 100,0% II

kesrätä 2 2 100,0% II

ostua 3 3 100,0% II

pruasnoija 6 5 83,3% II

suolata 5 4 80,0% II

kuivattua 4 3 75,0% I

eččie 4 3 75,0% III

myyvä 7 5 71,4% III

varata 3 2 66,7% I

heittyä 3 2 66,7% II

juossa 3 2 66,7% II

laulua 3 2 66,7% II

leikkie 6 4 66,7% II

lypsyä 3 2 66,7% III

tehä 6 4 66,7% III

kasvattua 8 5 62,5% II



lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

tikuttua 8 5 62,5% II

rakentua 5 3 60,0% II

vankita 10 6 60,0% II

pyytyä 5 3 60,0% III

tulla 33 19 57,6% XVII

juhlie 7 4 57,1% II

panna 51 29 56,9% XIV

tanssie 9 5 55,6% II

keräytyö 9 5 55,6% III

juuvva 9 5 55,6% VII

alkua 20 11 55,0% VI

työntyä 11 6 54,5% IV

jättyä 2 1 50,0% I

kartata 2 1 50,0% I

käskie 2 1 50,0% I

levittyä 2 1 50,0% I

pelata 2 1 50,0% I

pelästyö 2 1 50,0% I

siirtyä 2 1 50,0% I

suutie 2 1 50,0% I

toimittua 2 1 50,0% I

varastua 2 1 50,0% I

vesseliytyö 2 1 50,0% I

kirjuttua 2 1 50,0% II

kuolla 6 3 50,0% II

voija 2 1 50,0% II

ajua 4 2 50,0% III

männä 38 19 50,0% XVI

pityä 30 14 46,7% XI

luatie 22 10 45,5% VI

käyvä 40 18 45,0% XX

sanuo 41 18 43,9% XXIV

leikata 5 2 40,0% II

puajie 5 2 40,0% II

tappua 5 2 40,0% II

lähtie 23 9 39,1% IX



lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

olla 194 75 38,7% LXXIV

avata 13 5 38,5% III

kävellä 8 3 37,5% V

elyä 19 7 36,8% XIII

muuttua 11 4 36,4% III

tuuvva 22 8 36,4% VII

antua 58 21 36,2% XVIII

ruveta 14 5 35,7% IV

hakata 3 1 33,3% I

nähä 3 1 33,3% I

ampuo 6 2 33,3% II

lykätä 3 1 33,3% II

lämmittyä 3 1 33,3% II

nostua 3 1 33,3% II

opastua 6 2 33,3% III

opastuo 3 1 33,3% III

vetyä 6 2 33,3% III

näyttyä 12 4 33,3% IV

syyvvä 3 1 33,3% IV

jiähä 13 4 30,8% IV

löytyä 7 2 28,6% II

piästä 15 4 26,7% V

ottua 53 14 26,4% XVII

suaha 31 8 25,8% XI

kuččuo 4 1 25,0% II

käyttyä 16 4 25,0% V

maksua 8 2 25,0% V

kylpie 9 2 22,2% II

viijä 51 11 21,6% XII

keittyä 5 1 20,0% II

paissa 6 1 16,7% VIII

ruatua 8 1 12,5% V

laittua 13 1 7,7% IV

huavottua 4 0 0,0% I

kertuo 2 0 0,0% I

kieltyä 2 0 0,0% I



lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

kipeytyö 2 0 0,0% I

kuivata 2 0 0,0% I

kunnioittua 2 0 0,0% I

kylmetä 2 0 0,0% I

laskie 2 0 0,0% I

listie 2 0 0,0% I

lyyvvä 2 0 0,0% I

meinata 3 0 0,0% I

niittyä 2 0 0,0% I

puija 2 0 0,0% I

puissella 2 0 0,0% I

pyhittyä 2 0 0,0% I

sevottua 2 0 0,0% I

siästyä 4 0 0,0% I

syöttyä 2 0 0,0% I

tottuo 2 0 0,0% I

uskuo 2 0 0,0% I

valmistua 2 0 0,0% I

viettyä 2 0 0,0% I

asuo 2 0 0,0% II

auttua 3 0 0,0% II

opettua 5 0 0,0% II

piästyä 3 0 0,0% II

sahata 2 0 0,0% II

kasvua 5 0 0,0% III

palua 4 0 0,0% III

polttua 6 0 0,0% III

soittua 5 0 0,0% III

kaččuo 4 0 0,0% V

TAULUKKO 38. Kolmannen persoonan omistusliitteiset muodot.

lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

he 2 2 100,0% I

hän 2 2 100,0% I



lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

iče 8 8 100,0% III

muamo 2 2 100,0% I

naini 2 2 100,0% I

talo 2 2 100,0% V

tuatto 2 2 100,0% I

oma 16 13 81,3% V

koti 4 3 75,0% XI

ielläh 16 11 68,8% IV

käsi 3 2 66,7% II

nykyjäh 6 4 66,7% II

perse 3 2 66,7% I

toini 6 4 66,7% IV

jälelläh 24 15 62,5% V

pereh 5 3 60,0% IX

niilläh 16 9 56,3% IV

auto 2 1 50,0% II

päivä 2 1 50,0% I

näilläh 3 1 33,3% I

uusi 10 3 30,0% III

kokonah 30 8 26,7% VI

konsa 4 1 25,0% I

enemmästäh 28 6 21,4% VI

erikseh 2 0 0,0% I

keskenäh 2 0 0,0% I

kieli 3 0 0,0% II

kuillah 2 0 0,0% I

puoli 2 0 0,0% II

TAULUKKO 39. eh-nominit.

lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

hameh 3 3 100,0% I

kiireh 8 8 100,0% II

mujeh 3 3 100,0% II

veneh 31 30 96,8% XI



lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

pereh 27 24 88,9% IX

kappaleh 12 10 83,3% III

huoneh 25 18 72,0% VI

koneh 3 2 66,7% II

eläkeh 42 14 33,3% IX

TAULUKKO 40. VS-nominit.

lekseemi esiintymiä
yhteensä 

h-edustus taajuusluokka

(f) (f) %

erähičči 18 18 100,0% IV

eräs 25 25 100,0% V

hammas 4 4 100,0% I

kallis 5 5 100,0% I

kankas 2 2 100,0% I

kauppias 4 4 100,0% II

paljas 3 3 100,0% I

pu(j)as 3 3 100,0% I

puhas 11 11 100,0% III

rahvas 4 4 100,0% I

rikas 7 7 100,0% II

sotilas 7 7 100,0% II

taivas 2 2 100,0% I

valmis 10 10 100,0% II

kaunis 11 9 81,8% III

kinnas 5 4 80,0% I

paras 4 3 75,0% I

viisas 4 3 75,0% I

lammas 23 17 73,9% V

verstas 10 7 70,0% II

eväs 3 2 66,7% I

ratas 3 2 66,7% I

sairas 2 1 50,0% I

vieras 9 4 44,4% II



LIITE 2. Aakkostettu sanasto.

besseedo (< ven. beseda) juttu, keskustelu

erähičči kerran, joskus

hälätä hälistä

jälelläh takaisin

kaikičči aina

kan'ešša (< ven. konečno) tietysti

kostinica (< ven. gostinica) hotelli

kotelnoi (< ven. kotel'naja) lämpövoimala

kyly sauna

morozelnikka (< ven. morozel'nik) jääkaappi

naverno (< ven. naverno) kai, luultavasti

n'emoi kino (< ven. nemoj kino) mykkäelokuva

niilläh niin, sillä tavoin

paissa puhua

peittoni kuurupiilo

pensija (< ven. pensija) eläke

pruasnoija (< ven. prazdnovat') juhlia

puajie jutella

rapiestua siivota, raivata, korjata pois

ruato työ

rutto nopea, äkillinen

sakieh usein

staaži (< ven. staž) työharjoittelu

suutie (< ven. sudit') tuomita; moittia

tooše (< ven. tože) myös

tovemmastah todella; tosiaan

vesseliytyö (< ven. veselit's'a) tulla iloiseksi; humaltua



LIITE 3. Litterointinäyte NJV3:n vanhasta aineistosta.

NK = Niina Kunnas

NJV3 = kielenopas

NK: keräättäkö työ šientä?

NJV3:  keryämmä? keryämmä keryämmä še ei ši-, še käy, šitä tat'- tat't'ie jotta ei olo  

vielä. tän päinä n'iisi hä, kävelimmä d'oku tämmözet oldii, vettä šato jo še pitäis  

noušša da lämmin oo šiähe n'i ei emme löytän n'i yhtän. ei n'i yht ollu. no en t'iä  

tulouk šientä vain eikä viim vuoten myö hyvin,  melko šuure ämpäri meil  ol'i  

šuolattu. ja n'ii hyvät maukkaat jotta.

NK: kui suolatah šientä.

NJV3: a l'ivotamma, kakš päivyä livotam joka päivy no kakš kolm päivyä šej joka päiv  

vet, vaihamma huuhomme hyväsisti. šuolua, rutkoamma jotta e- mitä enemmä  

stä parempi jotta vain ei pilauhuttais. a šiitä enemmät šuolat, kun šyömää rupiet  

n'ii  huuhallat  vejellä  puhtahalla i  šyö.  luukkuo vaim panet ja,  öl'jyö ja,  n'iin  

maukašta ep perunoa kun vaivut enin tie leipäkappaleh.  šiinä i ildani.  oikein  

oldih hyvät šienet kan'ešša. en t'ieᴅä kuiŋka tulou vain ei. šit emmä voi šanuo.

NK: kuivatatko šie sientä.

NJV3:  oom miul kuivatettu kan'ešša ka n'ii vähäm mie heit käytäj jotten t'ii. unohaŋ  

kaikičči, konža minneik pitäis sotki(a ain unohan tai niin. kaikičči kun oŋ kiireh  

kä. kirvotan tämän?

NK: oota. mie panen sen näij jottei tarviče koko ajam, pityä. no, šuatteko te kalua  

tästä.

NJV3: puuttuis še ka ku vain ol'is keneŋ ker laškie. eij ole keneŋ keralla. hot miul tämä  

on šerkku tiällä šamoil lomalla, här ruatau Borovoissa. kirjasto- kirjastošša. ny  

häl lomalla on n'i, lämbimät om päivät ei šanotaa pahoim puuttuu n’i emme ole  

pitän. no häneŋ kera myö voimme šiit n'iiŋku tähä järvelle, laškie a isändö yhelle  

kiällä šet-, ei voi eikä verkkuo laškie eikä ei šoutua. toin' käzi ei toimi ka. n'ii  

emmä vähän. vähän vähäŋ kalaissan.


