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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimusaihe ja -kysymykset 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani jälkitavujen vokaalienvälisen h:n variaatiota Halsuan 

murteessa. Keskityn tutkimuksessani kolmeen muotoryhmään, joita tarkastelemalla sel-

vitän, miten h esiintyy ja varioi halsualaisten puheessa. Tarkastelemani muotoryhmät ovat 

passiivin preesens (tullaan ~ tulhan), passiivin preteriti (tultiin ~ tulthin) ja MA-infinitii-

vin illatiivi (tulemaan ~ tule(m)han ~ tuleen). Etsin tutkimuksessani vastauksia seuraaviin 

kysymyksiin: 

 

         -Millainen on h:n variaatio halsualaisten puheessa? 

         -Mitä eri variantteja informantit käyttävät? 

         -Millaisia eroja eri-ikäisten puhujien ja eri sukupuolten välillä on? 

         -Mitä tutkimustulos kertoo Halsuan murteen nykytilasta tai tulevaisuudesta? 

 

Olen jättänyt muut muotoryhmät tutkimukseni ulkopuolelle, koska uskon, että mainitse-

mani kolme muotoryhmää toistuvat autenttisessa puheessa ja tarjoavat riittävästi tutki-

mukseni kannalta relevanttia aineistoa. Lisäksi luotan siihen, että muotoryhmien rajaus ei 

heikennä merkittävästi tutkimuksen potentiaalia onnistua. Toki täytyy myöntää, että kol-

men tunnin aineistosta saatavat tutkimustulokset ovat lähinnä suuntaa antavia – eivät fen-

nististä tutkimuskenttää läpikotaisin mullistavia. 

 

Millä perusteella olen valinnut tutkimusaiheeni? Koen, että ihmisten kielellinen moni-

muotoisuus on erittäin kiehtova ilmiö. Myös variaatio on kiinnostanut minua aina. Pro-

fessori Harri Mantilan pitämä Murteet ja nykypuhekieli -kurssi oli niin mielenkiintoinen 

opintokokonaisuus, että se innosti minua perehtymään sosiolingvistis-dialektologiseen 

tutkimukseen entistäkin enemmän. 

 

Olen kotoisin Halsualta, ja siteet synnyinpaikkaani ovat edelleenkin varsin kiinteät. 

Niinpä päätin haastatella kotipitäjäni asukkaita ja tutkia heidän tapojaan puhua. Myös 

roolin muuttuminen yhteisön sisällä motivoi minua. Muutuin yhtäkkiä tuttavasta tutki-

jaksi, mikä oli todella houkutteleva haaste. Arkipäivän rupattelutuokio ei ollutkaan enää 

tavallinen keskustelutilanne vaan tutkimusaineistoa kartuttava haastattelu.



2 

 

 

Tutkimusaihe rajauksineen valikoitui suhteellisen nopeasti. Kenttähavaintojeni mukaan 

murrealueen ulkopuoliset määrittelevät silloin tällöin halsualaisten puhuvan ”h:n päältä”. 

Tällä ilmauksella he tarkoittavat sitä, että jälkitavujen vokaalienvälinen h on säilynyt 

eräillä puhujilla alkuperäisellä paikallaan. Halsua kuuluu Vetelinjoen murrealueeseen, 

jonka muita tyypillisiä piirteitä esittelen tämän pääluvun lopussa (1.3.).  

 

Mantila (1992) toteaa väitöskirjassaan, että Vetelinjoen murteen h-järjestelmä on morfo-

logisesti laajempi kuin viereisellä Etelä-Pohjanmaan murrealueella ja että ”Vetelinjoen 

murteessa jälkitavujen vokaalienvälinen h on aina säilynyt”. Kettunen (1930b) puolestaan 

mainitsee jälkitavujen vokaalienvälisen h:n edustuvan sisäheittoisena Vetelinjoen mur-

teessa. (Laurosela 1913: 158; Kettunen 1930b: 75; Mantila 1992: 8–9.) Jälkitavujen vo-

kaalienvälinen h on siis määritelty ilmeisen leimalliseksi piirteeksi Halsuan murteelle jo 

1900-luvun alussa. Ajallinen etäisyys Lauroselan (1913) ja Kettusen (1930b) tekemiin 

havaintoihin alkaa olla pitkä, joten tietojen päivittämiselle on tarvetta. Niinpä haluan sel-

vittää, mitä kyseiselle piirteelle kuuluu nykyisin. 

 

 

1.2. Aineiston keruu 

 

1.2.1. Haastattelumenetelmän soveltuvuus 

 

Tutkijat ovat käyneet keskustelua siitä, mikä on parhaiten soveltuva tapa kerätä aineistoa. 

Muun muassa haastattelumenetelmän soveltuvuus on aiheuttanut pohdintaa. (Mustanoja 

2011: 53.) Erityisesti havainnoijan paradoksia on pidetty merkittävänä aineiston keruu-

seen liittyvänä ongelmana. Ilmiö tarkoittaa käytännössä sitä, että haastateltava mieltää 

haastattelutilanteen muodolliseksi, minkä vuoksi hän keskittyy siihen, miten puhuu. Täl-

löin tutkimustulokset saattavat vääristyä esimerkiksi yleiskielistymismuutoksen takia. 

(Havainnoijan paradoksista ks. Kurki 2005: 63; Kunnas 2007: 32.) Havainnoijan para-

doksin ratkaisuksi on esitetty muun muassa aihevalintoja, tutkimuskysymyksien perus-

teellista harkintaa ja vuorovaikutuksen tärkeyttä (Kurki 2005: 65; Kunnas 2007: 33; Mus-

tanoja 2011: 85). Tällä hetkellä haastattelumenetelmä kuitenkin koetaan edelleen sopi-

vaksi tavaksi hankkia aineistoa. Esimerkiksi Kunnas (2007) toteaa yksilöhaastattelun säi-

lyttäneen paikkansa pääasiallisena puhutun aineiston keruumenetelmänä (Kunnas 2007: 

32). 
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1.2.2. Tutkimuksen aineisto 

 

Aineistoni koostuu neljän informantin haastattelusta, joista jokainen on kestoltaan noin 

neljäkymmentäviisi minuuttia. Yhteensä nauhoitettua aineistoa on kolme tuntia. Olen ke-

rännyt aineiston kesällä 2016.  

 

Olen valinnut tutkimukseeni mahdollisimman samankaltaisen asutushistorian omaavia 

informantteja, jotta pystyisin rajaamaan sosiaaliset muuttujat karkeasti kahteen osateki-

jään: ikään ja sukupuoleen. Niinpä olen valinnut tutkimukseeni ihmisiä, jotka ovat asu-

neet suurimman osan elämästään Halsualla.  

 

Olen jaotellut informantit keski-ikäisiin eli 1960-luvun puolivälissä syntyneisiin sekä 

nuoriin eli 1990-luvun alussa syntyneisiin. Kummassakin ikäryhmässä on yksi mies- ja 

naisinformantti. Tällaisella jaottelulla pyrin vastaamaan kolmanteen tutkimuskysymyk-

seen, jonka olen esitellyt edellisessä luvussa (1.1.). Olen jättänyt kolmannen ikäryhmän 

pois tutkimuksesta, koska luotan siihen, että nykyinen jaottelu antaa vastauksia kolman-

teen tutkimuskysymykseen. On myös odotuksenmukaista, että kolmas ikäryhmä ei vai-

kuta suorasti Halsuan murteen tulevaisuuteen, koska ihmisen elinikä on rajallinen. Kun 

seuraava eli 2010-luvulla syntyneiden sukupolvi muodostaa nuorten ikäryhmän, kolman-

nen ikäryhmän edustajat ovat keskimäärin 90 vuoden ikäisiä. Todennäköisesti heitä on 

tuolloin elossa melko vähän, joten heidän tapansa käyttää kieltä välittyvät korkeintaan 

epäsuorasti. Siten eläkeikäisten informanttien puheesta saatavat tutkimustulokset eivät 

anna vastauksia kysymykseen Halsuan murteen tulevaisuudesta. 

 

Tutkimukseni kannalta on ongelmallista, että koko ikänsä Halsualla asuneita informant-

teja on lähes mahdotonta löytää. Ongelma konkretisoituu etenkin nuorten informanttien 

kohdalla. Paikkakunnalla ei ole toisen asteen koulutusmahdollisuuksia, mikä vaikuttaa 

siten, että useimmat nuoret muuttavat peruskoulun jälkeen muualle opiskelemaan. Tie-

dostan, että murrealueen ulkopuolella asuessaan informantit ovat voineet omaksua pu-

heeseensa uusia tapoja, jotka eivät alun perin kuulu Halsuan murteen ominaispiirteisiin. 

Ulkopuolisten vaikutteiden läheisyys koskettaa koko nuorta ikäryhmää – miksei myös 

keski-ikäisiäkin – joten on hyväksyttävä, ettei kielellisesti ”puhtaita” ihmisiä ole saata-

villa. Uskon kuitenkin, että tutkimusaineistoni on suhteellisen todenmukainen poikkileik-

kaus Halsuan murteen nykytilasta. 
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Haastattelujen aiheet liittyvät kiinteästi informantin harrastuksiin, työkuvioihin tai elä-

mäntilanteeseen, jotta haastateltava ei kokisi nauhoitettavaa haastattelua muodolliseksi 

puhe-esitykseksi vaan pikemminkin tuttavalliseksi keskusteluksi, jossa hänen on luonte-

vaa puhua (aihevalinnoista tarkemmin ks. Kunnas 2007: 33–34). Muodollisuus on kui-

tenkin mielestäni erottamaton osa haastattelua. Jos haastattelussa ei ole edes karkeaa ra-

kennetta, painopiste saattaa etääntyä liikaa alkuperäisestä tutkimustehtävästä eli infor-

mantin kielenkäyttötapojen tarkastelusta. Ennen haastattelua olen ohjeistanut informant-

teja siten, että tutkimuksen kannalta ei ole olemassa oikeaa tai väärää puhetapaa ja että 

tavoitteena on mahdollisimman luonnollinen keskustelutilanne. Typistetyllä ohjeistuk-

sella olen pyrkinyt siihen, etten ohjailisi informantin puhetta tietoisesti tai tiedostamatta.  

 

 

1.3. Murrealueen ja informanttien esittely 

 

Halsua on Keski-Pohjanmaan eteläosassa sijaitseva kunta, jossa asuu noin 1 200 asukasta. 

Halsuan naapurikuntia ovat Veteli, Kaustinen, maakuntakeskus Kokkola, Lestijärvi ja 

Perho (ks. liite). Halsua tunnetaan muun muassa pesäpallosta ja raviurheilusta. Kunnassa 

onkin valtakunnallisesti eniten ravihevosia paikkakunnan väkilukuun suhteutettuna. 

(Halsuan kunnan kotisivut.) 

 

Vetelinjoen murre on neljän pitäjän muodostama murrealue, johon kuuluvat Halsua, Ve-

teli, Kaustinen ja Perho. Jälkimmäinen pitäjä eroaa piirteiltään murrealueen muista pitä-

jistä, jotka Wiik (2006) määrittelee Vetelinjoen varsinaismurteeksi. (Wiik 2006: 317–

318.) Vetelinjoen murre rajautuu pohjoisessa Lestijoen murrealueeseen ja etelässä savo-

laiskiilaan eli Keuruun ja Evijärven välisiin siirtymämurteisiin (Kettunen 1930a: 36). Ve-

telinjoen murteelle tyypillisiä piirteitä ovat ss ts-konsonanttiyhtymän vastineena (messä, 

kasso), h:n edellä tapahtunut sisäheitto tietyissä muotoryhmissä (hamphat, kurkhun, 

juosthin) sekä t : r-astevaihtelu (pata : paran), joka esiintyy muissakin länsimurteissa. 

Murrealue on ollut aiemmin vahvasti yhteydessä Etelä-Pohjanmaan murteeseen, mutta 

väliin työntynyt savolaiskiila on katkaissut yhteyden. (Kettunen 1930b: 75–76; Wiik 

2006: 317–318.) 
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Tutkimuksessa olen päätynyt nimeämään informanttejani kirjain-numero-yhdistelmillä, 

jotta heidän henkilöllisyytensä ei paljastuisi. M1 tarkoittaa keski-ikäistä miesinformant-

tia, M2 nuorta miesinformanttia, N1 keski-ikäistä naisinformanttia ja N2 nuorta naisin-

formanttia. 

 

M1 on vuonna 1966 Halsualla syntynyt mies, joka asuu synnyinpitäjässään perheensä 

kanssa. Hän on asunut myös viisi vuotta Jyväskylässä opiskeluaikana, kaksi vuotta Ala-

järvellä ja vuoden Vimpelissä. M1 työskentelee maatalousalalla. Vuonna 1994 syntynyt 

M2 on elänyt koko lapsuutensa ja nuoruutensa Halsualla kahta opiskelupaikkakunnallaan 

Joensuussa viettämäänsä vuotta lukuun ottamatta. N1 puolestaan on syntynyt vuonna 

1965 Halsualla, eikä hän ole asunut vakituisesti pitäjän ulkopuolella. N1 toimii opetus-

alalla. Vuonna 1995 syntynyt N2 asuu synnyinpaikkakunnallaan Halsualla. Hän on asu-

nut myös Kokkolassa opiskellessaan siellä kahden vuoden verran. N2 on töissä hoi-

toalalla. 

 

 

1.4. Transkriptio 

 

Tutkimusaineiston litteroinnissa käytän varsin karkeaa transkriptiota. Hyödynnän pelkis-

tettyä suomalais-ugrilaista tarkekirjoitusta äänteistön kuvaamisessa, eli olen yksinkertais-

tanut tarkekirjoitusta seuraavin tavoin: 

 

1) vokaali on kestoltaan joko lyhyt tai pitkä 

2) pitkä vokaali merkitään kahden samanlaisen vokaalin grafeemijonolla 

3) ü korvataan y:llä 

4) erisnimien alkukirjain kirjoitetaan isolla. 

 

Svaavokaali eli välivokaali esiintyy murrealueella. Rinnastan svaavokaalin merkintäta-

valtaan lyhyeen vokaaliin eli merkitsen molempia yhdellä vokaaligrafeemilla. Menettelen 

näin, koska en varsinaisesti tutki svaavokaalin kestoa. 

 

Olen esitellyt johdantoluvussa tutkimusaihettani, sen valintaperusteita ja rajausta. Ensim-

mäisessä luvussa olen kertonut myös aineistosta ja informanteista. Seuraavassa luvussa 

esittelen sosiolingvistista sekä dialektologista tutkimusta ja tarkastelen, miten oma tutki-

mukseni nivoutuu sosiolingvistis-dialektologiseen tutkimusperinteeseen (2.1.). Kerron 
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aiemmista tutkimuksista (2.2.) ja määrittelen tutkimukseni tärkeimmät käsitteet (2.3.). 

Toisen luvun lopussa (2.4.) kuvailen kielenmuutosten seuraamisessa käytettäviä meto-

deja. 
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2. TUTKIMUKSEN TEORIAT JA METODIT 

 

Tutkin kandidaatintutkielmassani Vetelinjoen murrealueelle tyypillisen kielenpiirteen va-

riaatiota, joten hyödynnän sekä sosiolingvistiikkaa että dialektologiaa tutkimuksessani. 

Tässä luvussa perehdyn aluksi sosiolingvistiikkaan ja lopuksi tarkastelen dialektologiaa. 

Teorialuku painottuu sosiolingvistiikan käsittelyyn, koska tutkimukseni keskittyy hah-

mottelemaan tutkittavan kielenpiirteen nykytilaa ja tulevaisuutta aineistossa esiintyvän 

variaation perusteella. 

 

2.1. Sosiolingvistinen ja dialektologinen tutkimus 

 

Sosiolingvistiikka on 1960-luvulla vakiintunut kielentutkimuksen ala, joka tutkii kielen 

ja yhteiskunnan välistä yhteyttä sekä niiden vaikutusta toisiinsa (Nuolijärvi 2000: 14; 

Kurki 2005: 13, 15; Kunnas 2007: 80). Sosiolingvistit uskovat, että yhteiskunnassa ta-

pahtuvat muutokset heijastuvat kieleen vaihteluna, jonka syitä ja etenemisperiaatteita so-

siolingvistinen tutkimus selvittää (Nuolijärvi 2000: 14, 18; Kunnas 2007: 86). Toisin sa-

noen kielen variaatio peilaa yhteiskunnallisia muutostendenssejä. Kielen myös ajatellaan 

olevan kiinteä osa sitä ympäröivää todellisuutta. Sosiolingvistiikka etsii vastauksia muun 

muassa seuraaviin kysymyksiin: Mikä selittää eräiden piirteiden säilymisen ja toisten piir-

teiden häviämisen? Mitkä kielenulkoiset taustamuuttujat vaikuttavat muutokseen ja mi-

ten? Millaisiin mekanismeihin kielen muutokset perustuvat? (Nuolijärvi 2000: 15, 18; 

Kurki 2005: 15.) 

 

Monet tutkijat pitävät kielitieteilijä William Labovia sosiolingvistiikan keskeisenä kehit-

täjänä. Labovin tutkimus (1966) New Yorkin puhekielen variaatiosta edesauttoi huomat-

tavasti sosiolingvistiikan leviämistä anglosaksisista maista muihin maihin 1960-luvulla. 

Labov (1966) havaitsi tutkimuksessaan, että kielellinen variaatio tapahtuu systemaatti-

sesti ja että keskeneräistenkin kielenmuutosten tarkastelu on mahdollista. Aiemmin oli 

ajateltu, että vain päättyneitä kielenmuutoksia voidaan tutkia (ajattelutavasta ks. esim. 

Bloomfield 1933: 347). Käsitys kielen luonteesta muuttui samalla merkittävästi. Labov 

ymmärsi, että kieli muuttuu jatkuvasti kerralla tapahtuvien käänteiden sijaan. Samalla hän 

havaitsi, että kielenulkoiset muuttujat vaikuttavat kielenmuutoksiin. (Kurki 2005: 13, 23; 

Kunnas 2007: 80; Paunonen 2009: 557; Mustanoja 2011: 57, 64.) 
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Suomeen sosiolingvistiikan vaikutus alkoi ulottua 1960–70-lukujen taitteessa. Dialekto-

logian pitkä tutkimusperinne fennistiikassa oli tärkeä perusta sosiolingvistiikalle, ja eräät 

tutkijat luonnehtivatkin sosiolingvistiikkaa murteentutkimuksen monipuolistaneeksi jat-

kumoksi. Vähitellen puhekielen tutkimus monipuolistui, ja esimerkiksi tilanteinen vari-

aatio vakiintui tutkimuskohteeksi. (Kurki 2005: 13–14; Nuolijärvi & Sorjonen 2005: 13; 

Kunnas 2007: 81; Paunonen 2009: 557–558; Mustanoja 2011: 55–56, 59.) 

 

Pirkko Nuolijärvi (2000) jaottelee sosiolingvistiikan kahteen tasoon: mikro- ja makro-

sosiolingvistiikkaan. Mikrososiolingvistiikka tutkii muun muassa kielen varieteettien 

korrelointia sosiaalisten muuttujien, esimerkiksi iän kanssa. Makrososiolingvistiikka 

puolestaan tarkastelee kieliyhteisön toimintaa, kuten yhteisön jäsenten kielellisiä asen-

teita ja kielimuotojen funktionaalisia tehtäviä yhteisön sisällä. (Nuolijärvi 2000: 15; Kun-

nas 2007: 80–81.) Oma tutkimukseni on mikrososiolingvistista. 

 

Dialektologia eli murteentutkimus on 1800-luvun lopulla alkunsa saanut tutkimussuun-

taus, joka syventyy erityisesti kielenkäyttötapojen alueellisten erojen tarkasteluun. Mur-

teentutkimus on kiinnostunut myös kielenpiirteitä muokanneista muutosprosesseista eli 

kielihistoriallisesta kehityksestä. (Nuolijärvi 2000: 16; Kurki 2005: 11; Nuolijärvi & Sor-

jonen 2005: 11–12; Kunnas 2007: 81.) Dialektologia on siis luonteeltaan diakronista. Pe-

rinteinen dialektologia on keskittynyt tutkimaan murteiden äänne- ja muoto-opillista ke-

hitystä, minkä vuoksi muun muassa sosiaalista ja tilanteista variaatiota on tarkasteltu vä-

hän. Sosiolingvistiikka on sittemmin täyttänyt tätä tutkimusaukkoa. (Kurki 2005: 11; 

Nuolijärvi & Sorjonen 2005: 11.) 

 

 

2.2. Aiemmat tutkimukset 

 

Jälkitavujen vokaalienvälistä h:ta on tutkittu jonkin verran, mutta edeltävät tutkimukset 

fennistiikan piirissä painottuvat peräpohjalaismurteisiin. Leila Häyhä (1991) on tarkas-

tellut h:n variaatiota Tornion puhekielessä. Sanna Kotajärven (2004) pro gradu -tutkielma 

käsittelee jälkitavujen vokaalienvälisen h:n esiintymistä Kemijärven nykypuhekielessä. 

Johanna Vaattovaara (1999) on tarkastellut, miten vastaava piirre edustuu ja varioi Pel-

lossa. Harri Mantilan (1992) väitöskirja on koko murrealueen kattava selvitys jälkitavujen 
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vokaalienvälisen h:n variaatiosta. Jukka Mettovaara (2016) puolestaan on perehtynyt jäl-

kitavujen vokaalienvälisen h:n variaatioon vienalaismurteissa. 

 

Vetelinjoen murrealueella on tehty sosiolingvistista tutkimusta, mutta mikään aiemmista 

tutkimuksista ei suoranaisesti tarkastele jälkitavujen vokaalienvälistä h:ta. Tiia Lepo-

niemi (2008) on tehnyt Kaustisella variaatioon ja koodinvaihtoon liittyvää tutkimusta kes-

kustelunanalyysin keinoin. Tarja Isomöttönen (2008) on kartoittanut Vetelin lukiolais-

nuorten murreasenteita ja -tietoisuutta. Riikka Björkbacka (2002) on tarkastellut tutki-

muksessaan veteliläisten murrekäsityksiä ja asenteita. Sini Puusaari (1994) on tutkinut 

Vetelin murretta ja samalla myös jälkitavujen vokaalienvälistä h:ta, mutta hän ei ole kes-

kittynyt vain yhteen kielenpiirteeseen. Puusaari on tehnyt havaintoja muun muassa ts-

yhtymän edustuksesta. (Björkbackan 2002: 17 mukaan Puusaari 1994: 46, 49; Isomöttö-

sen 2008: 30–31 mukaan Puusaari 1994: 36, 41, 84.) Pia Päivärinta tarkastelee pro gradu 

-tutkielmassaan (1999) Kaustisen koululaisten puhekieltä. Halsuan murteesta ei ole tehty 

aiemmin perinpohjaista tutkimusta. Siksi tutkimukseni täyttää osaltaan Vetelinjoen mur-

realueen tilanteesta saatua kuvaa.  

 

 

2.3. Keskeiset käsitteet 

 

Jälkitavujen vokaalienvälinen h on myöhäiskantasuomen aikana eli noin tuhat vuotta 

ennen ajanlaskun alkua sibilanteista š, s, ž ja z syntynyt äänne, joka on Mantilan (1992) 

mukaan altis muutoksille. Vain Etelä-Pohjanmaalla myöhäiskantasuomen h-järjestelmä 

on säilynyt kutakuinkin alkuperäisessä muodossaan. (Mantila 1992: 3–6.) 

 

Hyödynnän tutkimuksessani Jukka Mettovaaran (2013, 2016) laatimia määritelmiä eri h-

tapauksista. Nimeän h-tapauksiksi kaikki aineistoni esiintymät, joissa jälkitavujen vo-

kaalienvälinen h esiintyy tai on alun perin esiintynyt. Käytän analyysissani karkeaa jaot-

telua. Kun h on säilynyt, nimeän tapauksen h:lliseksi edustukseksi. Jos h on kadonnut, 

kyseessä on h:ton edustus. Luokittelen h-tapaukset täsmällisemmin tarkastellessani ai-

neistoani kvalitatiivisesti. 
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2.4. Metodit 

 

Näennäisaikamenetelmä on William Labovin sosiolingvistiikkaan tuoma menetelmä, jota 

on hyödynnetty sosiolingvistiikassa yli 30 vuoden ajan. Liisa Mustanoja (2011) luonneh-

tii näennäisaikametodia ryhmätason kielenmuutoksen keskeisimmäksi tutkimusmenetel-

mäksi. Näennäisaikatutkimuksessa on vähintään kaksi informanttiryhmää, joiden edusta-

jat ovat eri-ikäisiä. Menetelmän metodologia perustuukin siihen, että ikäryhmien välillä 

havaittavat erot heijastavat meneillään olevaa kielenmuutosta. Näennäisaikamenetelmän 

koetaan antavan melko tarkkoja hypoteeseja kielenmuutoksista. (Kurki 2005: 23, 31–33; 

Kunnas 2007: 92–93; Mustanoja 2011: 9, 53, 57.) Hyödynnän näennäisaikametodia 

omassa tutkimuksessani. 

 

Näennäisaikamenetelmin kerätyn aineiston analysointiin liittyy haasteita. Menetelmän 

avulla kielen iän myötä muuttumista eli ikäkausisidonnaisia kielenkäyttötapoja (määri-

telmästä ks. esim. Kurki 2005: 35) ja sukupolvien välisiä eroja on lähes mahdotonta erot-

taa toisistaan, mikä tekee metodista tulkinnanvaraisen. (Kurki 2005: 37; Kunnas 2007: 

92; Mustanoja 2011: 58.) Näennäisaikamenetelmä ei siis vastaa suoraan siihen, onko kie-

lenkäyttötapa merkki ikäryhmien toisistaan poikkeavista kielenkäyttötavoista vai tie-

tynikäiselle ryhmälle ominaisesta kielenkäyttötavasta. 

 

Hyödynnän tutkimuksessani metoditriangulaatiota, jonka Kunnas (2007: 22) määrittelee 

erilaisten metodien yhdistämiseksi. Käytän tutkimuksessani sekä kvantitatiivisia että kva-

litatiivisia menetelmiä, jotta tutkittavan kielenpiirteen nykytila hahmottuisi mahdollisim-

man kokonaisvaltaisesti. Selvitän h:n edustumista kvantitatiivisesti taulukoiden avulla eli 

pyrin havainnoimaan kielenmuutosten tilaa laskelmista saatavan tiedon perusteella. Tar-

kastelen h:n edustumista myös kvalitatiivisesti. Analysoin tapauskohtaisesti, millaisia va-

riantteja kukin informantti käyttää.  

 

Toisessa luvussa olen kertonut sosiolingvistiikan ja dialektologian tutkimusaloista. Olen 

myös esitellyt aiempia tutkimuksia ja kuvaillut, miten määrittelen tutkimukseni kannalta 

tärkeimmät käsitteet. Seuraavassa luvussa analysoin keräämääni aineistoa. Kolmas luku 

jakautuu neljään alalukuun, joista kolme on varattu muotoryhmittäiselle tarkastelulle. En-
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simmäisessä alaluvussa (3.1.) keskityn passiivin preesensiin, toisessa (3.2.) passiivin pre-

teritiin ja kolmannessa (3.3.) MA-infinitiivin illatiiviin. Neljännessä alaluvussa (3.4.) ko-

koan yhteen merkittävimmät tutkimustulokset. 
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3. ANALYYSI 

 

Analyysiluku jakautuu neljään alalukuun. Kolmessa ensimmäisessä alaluvussa tarkaste-

len h:n variaatiota muotoryhmä kerrallaan. Vertailen eri-ikäisiä puhujia ja teen johtopää-

töksiä ikäryhmien välisistä eroista. Tarkastelen myös sukupuolten välisiä eroja. Kunkin 

alaluvun lopussa kuvailen informanttien tuottamia esiintymiä ja kiteytän heidän kielen-

käyttötapansa esimerkkien avulla. Käyn informantit läpi ikäjakauman perusteella eli aloi-

tan keski-ikäisistä puhujista ja lopetan nuoriin. Neljäs eli viimeinen alaluku on yhteenve-

toluku, jossa tiivistän tutkimustulokseni. 

 

3.1. (Morfologisen) passiivin preesens 

 

Kuviossa 1 esitän passiivin preesensin edustumat ikäryhmittäin. Olen erotellut kuviossa 

h:lliset ja h:ttomat edustukset toisistaan. Kuvion vasen reuna ilmaisee kunkin edustuksen 

prosenttiosuuden ikäryhmän kaikista edustuksista. Ikäryhmien jälkeen sulkuihin merkitty 

f ilmaisee, kuinka monta h-tapausta kyseinen ikäryhmä on tuottanut yhteensä. 

 

 

KUVIO 1. Passiivin preesensin esiintymien prosenttiosuudet ikäryhmittäin. 

 

Kuviosta 1 käy ilmi, että h:n edustuminen poikkeaa merkittävästi keski-ikäisten ja nuor-

ten puhujien välillä. Jälkitavujen vokaalienvälinen h esiintyy passiivin preesensissä vain 

keski-ikäisillä. Keski-ikäiset informantit ovat tuottaneet yhteensä 41 h-tapausta, joista 

34:ssä h on säilynyt. Kaikki h:n säilymätapaukset ovat sisäheittoisia (ollahan > olhan, 
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puhutahan > puhuthan), eikä esimerkiksi juostahan-tyyppistä varianttia, jossa h on säi-

lynyt alkuperäisessä asemassaan, esiinny aineistossa. Nuorilla puhujilla jälkitavujen vo-

kaalienvälinen h puolestaan on väistynyt yleiskielen mukaisen variantin tieltä. Kumpi-

kaan nuorista informanteista ei tuota h:llisia edustuksia. Aineiston perusteella on siis odo-

tuksenmukaista, että jälkitavujen vokaalienvälinen h häviää passiivin preesensissä ja että 

tilalle vakiintuu h:ton, tehdään-tyypin variantti. Lisäksi näyttää siltä, että yleiskielisty-

mismuutos on ehtinyt tapahtua, minkä voi huomata nuorten informanttien tuottamista 

esiintymistä. On kuitenkin mahdollista, että h palaa myöhemmin nuorten informanttien 

idiolekteihin. Tällöin puhutaan iän myötä muuttumisesta (määritelmästä ks. esim. Kurki 

2005: 35). Aineistosta havaittavan muutoksen suunta käy ilmi esimerkeistä 1 ja 2: 

  

(1) niitä monistethan niitä taimi(a sillaan. (M1) 

 (2) kolome neljä kuukautta myöhemmin napataan se, melekeev vuoden vanha 

       näytelmä (M2). 

 

Aineiston perusteella sukupuolten välillä ei ole nähtävissä eroja. Yksi mies- ja naisinfor-

mantti suosii h:ta säännöllisesti passiivin preesensissä. Samalla molemmista sukupuoli-

ryhmistä löytyy informantti, joka suosii h:tonta varianttia. Kaikki tutkimukseni informan-

tit käyttävät systemaattisesti yhtä tai enintään kahta varianttia, eli sukupuoli ei vaikuta 

aineiston perusteella myöskään varianttien määrään. Tutkimukseni tulokset viittaavatkin 

siihen, että h:n säilyminen tai sen katoaminen passiivin preesensissä ei ole jommallekum-

malle sukupuolelle leimallinen piirre. Piirteen säilyminen passiivin preesensissä näyttää 

sen sijaan korreloivan informantin iän kanssa.  

 

Aineiston perusteella h on säilynyt passiivin preesensissä vahvimmin M1:n puheessa. In-

formantin tuottamia h-tapauksia on yhteensä 14, joista jokainen on h:llinen. Kaikki M1:n 

tuottamat h:lliset edustukset ovat edustukseltaan sisäheittoisia. Passiivin tunnus (ollahan 

> olhan) on kadonnut h:n edeltä neljässä tapauksessa, passiivin tunnuksen jälkikompo-

nentti (puhutahan > puhuthan) kymmenessä. M1 siis käyttää systemaattisesti sisäheit-

toista varianttia, eikä muotoryhmän esiintymissä ole vaihtelua, mikä ilmenee esimerkeistä 

3 ja 4: 

  

(3) ku täältä ͜  ei tuut tala- kalaa ͜ ni menhän Tenolle. (M1) 

 (4) perho(a ku souretha ͜  ni ͜  se ͜  oŋ kakstoista ja puoli metri(ä (M1). 
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N1:n tuottamia passiivin preesensin h-tapauksia on yhteensä 27, joista 20 edustuu h:lli-

sena ja seitsemän h:ttomana. Kaikki N1:n tuottamat esiintymät, joissa h on säilynyt, ovat 

sisäheittoisia eli niissä h:ta edeltävä passiivin tunnuksen vokaali (puhutahan > puhuthan) 

tai koko tunnus (ollahan > olhan) on kadonnut. N1 käyttää kuitenkin jonkin verran h:tonta 

varianttia, mikä antaa yhdessä muiden informanttien tulosten kanssa viitteitä siitä, että 

h:ton variantti on vakiintumassa muotoryhmän yleisimmäksi variantiksi. Variantti ei kui-

tenkaan ole ehtinyt vakiintua täysin N1:n puheeseen. N1:n variaation voi havaita esimer-

keistä 5 ja 6: 

  

(5) ja kyllä ͜  me ͜  niiŋ ͜  kö pelisäki koko ajam puhuthan siitä, (N1) 

 (6) ja ͜  ko ͜  tulhan, Vimpelistä koti(a ͜  niin siinä matkalla puhutaaj ja, (N1). 

 

N2:n tuottamia passiivin preesensin h-tapauksia on vain kahdeksan, eli esiintymien määrä 

on varsin pieni. Näin ollen informantin esiintymistä tehtäviin päätelmiin tulee suhtautua 

varauksella. Kaikki N2:n tuottamat h-tapaukset ovat h:ttomia, yleiskielen mukaisia. Jäl-

kitavujen vokaalienvälinen h on kadonnut täysin N2:n puheesta passiivin preesensissä, 

eli hän käyttää systemaattisesti h:tonta varianttia, kuten esimerkeistä 7 ja 8 käy ilmi: 

 

 (7)”no ͜  ihan sama mennääv ͜  vaikka Jyväskylään.” (N2) 

 (8) lääkkeet ja(etaan aamuks valamiiks, (N2). 

 

M2:n tuottamassa aineistossa on yhteensä 23 h-tapausta. Niistä jokainen on h:ton, eikä 

hän tuota yhtään h:llista edustusta. M2:n varioimaton, yleiskielinen kielenkäyttö passiivin 

preesensissä tukee osaltaan myös N2:n esiintymistä tehtyjä päätelmiä. Kumpikin käyttää 

systemaattisesti h:tonta varianttia, mikä kertoo yleiskielistymismuutoksesta, joka on 

edennyt hyvin pitkälle. M2:n varioimattomuus ja h:ttoman variantin käyttö ilmenevät esi-

merkeistä 9 ja 10: 

 

 (9) koitetaan tehäs siitä, siitä sittek kokonaisuutena mahollisimman hyvä. (M2) 

 (10) pikkuseŋ kuunteli tunnilla että mistä puhutaan niin, (M2). 

 

 

3.2. (Morfologisen) passiivin preteriti 

 

Kuviossa 2 esittelen passiivin preteritin edustumista ikäryhmittäin. Olen jaotellut kuvi-

ossa h:lliset ja h:ttomat edustukset omiksi sarakkeikseen. Kuvion vasemman reunan y-
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akseli ilmentää sitä, kuinka suuren prosenttiosuuden edustus muodostaa ikäryhmän kai-

kista edustuksista. Frekvenssi eli edustuksien kokonaismäärä on ilmaistu ikäryhmittäin 

suluissa ikäryhmän nimekkeen jälkeen. 

 

 

KUVIO 2. Passiivin preteritin esiintymien prosenttiosuudet ikäryhmittäin. 

 

Kuviosta 2 voi havaita, että eri-ikäisten puhujien välillä on selvä ero passiivin preteritin 

edustumisessa. Passiivin preteritin edustuminen mukailee passiivin preesensin edustu-

mista – h on säilynyt keski-ikäisillä puhujilla, nuorilla puolestaan kadonnut. Keski-ikäiset 

informantit ovat tuottaneet yhteensä 81 h-tapausta, joista 61 edustuu h:llisena. Keski-

ikäisten puhujien esiintymät eivät kuitenkaan ole identtisiä. N1 käyttää sekä h:llisia että 

h:ttomia variantteja, kun taas M1 käyttää lähes poikkeuksetta h:llista varianttia. N1:n pu-

heessa esiintyvä h:n horjuvuus ja nuorista saadut tutkimustulokset osoittavat, että h on 

väistyvä piirre passiivin preteritissä. 

 

Kaikki 137 nuorten tuottamaa h-tapausta ovat edustukseltaan h:ttomia, eli h ei edustu 

ollenkaan informanttien puheessa. Kahden informantin otanta rajoittaa johtopäätösten 

luotettavuutta, mutta koska tulos mukailee passiivin preesensin edustumista, päättelen tu-

losten olevan suhteellisen oikeansuuntaisia. Aineiston perusteella on odotuksenmukaista, 

että yleiskielinen variantti vakiintuu alueen yleisimmäksi variantiksi. Samalla se syrjäyt-

tää sisäheittoisen variantin (mentihin > menthin, keskityttihin > keskitythin), joka edustuu 

vielä keski-ikäisten puheessa. Aineistosta käy siis ilmi, että meneillään oleva muutos kor-

reloi informantin iän kanssa. Iän vaikutus kielenmuutokseen ilmenee esimerkeistä 11–14: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Keski-ikäiset (f = 81) Nuoret (f = 137)

h:lliset edustukset (%) h:ttomat edustukset (%)



16 

 

 

(11) hävithin aika lailla niitä otteluita (N1) 

 (12) sitte annethin rönsyjen tullas siihen, (M1) 

 (13) me kehitettiim myöhemmin siis ͜  me käytiin ihan ylä(asteelle asti, (N2) 

(14) ku käytiin, paavillel laulamassa. (M2). 

 

Aineiston perusteella sukupuoli vaikuttaa jälkitavujen vokaalienvälisen h:n säilymiseen 

vain vähän. Nuorten informanttien puheessa eroa ei ole havaittavissa. Molemmat infor-

mantit käyttävät systemaattisesti h:tonta varianttia. Keski-ikäisissä sukupuolten välillä 

voi havaita eron. M1 tuottaa kahta h:tonta edustusta lukuun ottamatta vain h:llisia edus-

tuksia, eli hän käyttää säännöllisesti sisäheittoista h:llista varianttia (menthin, keskitythin). 

Sama variantti on käytössä myös N1:llä, mutta hän tuottaa lisäksi h:ttomia edustuksia. 

Aineistosta käy siis ilmi, että h on säilynyt passiivin preteritissä vahvemmin keski-ikäi-

sellä miesinformantilla kuin samanikäisellä naisinformantilla, kuten myös esimerkit 15–

17 osoittavat: 

 

 (15) sillon ͜ sillon, avomaallel laitethin (M1) 

 (16) Jyväskyläsä ͜ ku ͜ olthim pelaamasa ͜ ni (N1) 

 (17) hiekkatiellä, tuota ͜  niin, heiteltiij ͜  jä juosthij ja, (N1). 

 

N1:n idiolektissa on eniten variaatiota. N1 on tuottanut yhteensä 36 h-tapausta. Niistä 

sekä h:llisia että h:ttomia edustuksia on 18. N1 käyttää sekä sisäheittoista varianttia 

(menthin, keskitythin) että yleiskielen mukaista varianttia (juostiin). Yksi h:llisista edus-

tuksista on variantti, jossa jälkitavujen vokaalienvälinen h on säilynyt alkuperäisessä ase-

massaan (juostihin). N1:n vaihtelu h:llisten ja h:ttomien varianttien välillä kertoo osal-

taan, että jälkitavujen vokaalienvälinen h on muutoksenalainen kielenpiirre passiivin pre-

teritissä. N1:n tuottamat esiintymät viittaavat myös siihen, että sisäheittoinen variantti on 

väistyvä mutta vielä käytössä oleva piirre. N1:n variaation voi havaita esimerkeistä 18–

21: 

 

 (18) me käythiŋ kopittelemasa ͜ sielä Ylikyläŋ kentällä ͜ jä,(N1) 

 (19) joka kerta ͜  ko nähtiiv Ville(ä kentällä ͜ ni ͜ mä ͜ aina [me] kysythin että (N1) 

 (20) meki oltiin sielä, misä ͜ ne, palakithin.(N1) 

 (21) sinnek kentälle mentihij  ͜jä,(N1). 

 

Jälkitavujen vokaalienvälinen h edustuu samankaltaisesti M1:n puheessa tarkastelemis-

sani passiivimuodoissa, eli h on säilynyt preesensissä ja preteritissä. M1:n aineistossa 

esiintyy 45 h-tapausta. Niistä 43 edustuu h:llisena ja kaksi h:ttomana. Informantti käyttää 
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säännönmukaisesti sisäheittoista varianttia. Sisäheittoisista varianteista 23:ssa h:ta edel-

tävät tempuksen tunnus -i ja passiivin pitkän tunnuksen jälkikomponentti -t (alotettihin > 

alotethin) ovat kadonneet ja 20:ssä pelkkä tempuksen tunnus (juostihin > juosthin) on 

kadonnut. Molemmat h:ttomat edustukset ovat yleiskielisiä muotoja. Toinen h:ttomista 

edustuksista selittyy pitkälti foneettisilla syillä: sisäheittoinen tehthin-muoto on foneetti-

sesti raskas ääntää kolmen konsonantin muodostaman konsonanttiyhtymän vuoksi. Ai-

neistossa tosin esiintyy M1:n tuottama tehthin-muotoinen edustus, mikä korostaa entises-

tään informantin tapaa käyttää sisäheittoista varianttia. M1:n tapa suosia sisäheittoista 

varianttia ilmenee esimerkeistä 22–24: 

 

 (22) koska sielä ͜  niiŋ ͜  kö selevästis sanothin (M1) 

 (23) no ͜  sitte ͜  me ͜  olthin yhtenä syksynä, (M1) 

 (24) no ͜  kummiŋki se ͜  että tulthin tehtiin semmonev viljelysuunnitelma ja joku, 

         (M1). 

 

Passiivin muotoryhmissä jälkitavujen vokaalienvälinen h edustuu samankaltaisesti myös 

N2:n puheessa. Aineiston perusteella N2 ei käytä h:ta kummassakaan muotoryhmässä. 

Passiivin preteritissä h-tapauksia on runsaasti, mikä parantaa osaltaan tulosten luotetta-

vuutta. N2 on tuottanut yhteensä 104 h-tapausta. Kaikki niistä edustuvat h:ttomana, teh-

tiin-muotoisena varianttina, kuten esimerkit 25 ja 26 havainnollistavat: 

  

(25) me ͜  oltiin niin pettyneitä siihen ͜  että ͜  me jouruttiin lähti(äs sieltä. (N2) 

 (26) juteltiij ͜  ja, kaikke(a tämmöstä käytiin syömässä ja, (N2). 

 

Aineistossa esiintyy 33 M2:n tuottamaa h-tapausta, joista jokainen edustuu h:ttomana. 

Aineiston perusteella jälkitavujen vokaalienvälinen h on siis kadonnut M2:n puheesta 

myös passiivin preteritissä. Yleiskielisen variantin suosimisen voi havaita esimerkeistä 

27–29: 

  

(27) kuiŋka kau(an sitte ikinä oltiiŋkin reissussa niin, (M2) 

 (28) ei siinä, ruvettiin tekemääm peli(ä. (M2) 

 (29) kemi(assa semmonen pullooŋ kerättiiv vety(ä ja, (M2). 

 

Analysoimani aineisto antaa viitteitä siitä, että jälkitavujen vokaalienvälinen h on katoa-

massa passiivin preesensistä ja preteritistä. Tulos mukailee aiemmissa tutkimuksissa teh-
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tyjä havaintoja. Päivärinta (1999) ja Kotajärvi (2004) ovat havainneet Kaustisella ja Ke-

mijärvellä katotendenssin passiivin preesensissä ja preteritissä (Päivärinta 1999: 51; Ko-

tajärvi 2004: 38, 40). Tarkastelemieni passiivin muotoryhmien esiintymiä yhdistää yleis-

kielistymismuutoksen lisäksi se, että säilyessään h esiintyy yhtä poikkeusta lukuun otta-

matta sisäheittoisena. Tapauksia, joissa h on säilynyt alkuperäisellä paikallaan, on vain 

yksi. Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että yhteys läheiseen Etelä-Pohjanmaan mur-

realueeseen on pysynyt etäisenä – ainakin jälkitavujen vokaalienvälisen h:n osalta. 

 

 

3.3. MA-infinitiivin illatiivi 

 

Kuvio 3 kuvaa MA-infinitiivin ikäryhmittäistä edustumista. Olen jakanut muotoryhmän 

h-tapaukset h:llisiin ja h:ttomiin edustuksiin. Käytän kuviossa erivärisiä sarakkeita erot-

taakseni edustukset toisistaan. Y-akseli eli arvosarake ilmaisee edustuksien prosentti-

osuudet. Ikäryhmien jälkeen merkitty f kertoo, kuinka monta edustusta kukin ikäryhmä 

on tuottanut yhteensä. 

 

 

KUVIO 3. MA-infinitiivin illatiivin esiintymien prosenttiosuudet ikäryhmittäin. 

 

Kuviosta 3 voi huomata eri-ikäisten välillä vallitsevan eron. Jälkitavujen vokaalienväli-

nen h on säilynyt keski-ikäisillä puhujilla, kun taas nuorilla h on pääosin kadonnut. Keski-

ikäisten tuottamista tapauksista 94 prosenttia edustuu h:llisena, kun nuorilla puhujilla vas-

taavan edustuksen lukema on 29 prosenttia. Ikäryhmien välinen ero ei kuitenkaan ole niin 
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jyrkkä kuin muissa muotoryhmissä (vrt. kuvio 1 ja kuvio 2), joissa h on kadonnut täysin 

nuorten puheesta. Aineiston perusteella kehityssuunta on silti samankaltainen: yleiskie-

listymismuutos on käynnissä myös MA-infinitiivin illatiivissa. Muutos ei kuitenkaan ole 

edennyt niin pitkälle kuin muissa tarkastelemissani muotoryhmissä, mikä näkyy siten, 

että h edustuu jonkin verran nuorten puheessa. Yleiskielistymistä havainnollistavat esi-

merkit 30–33: 

 

 (30) systeemi ͜ miten ruvethin viljelehän. (M1) 

 (31) mitä sitä nyt muuttahaŋ kun ͜ se ͜ on ͜ ollu hyvä näiŋki (N1) 

 (32) siis Simo on tosi hyvä vetämään että, (M2) 

 (33) kutosluokalla ruvettiiv vasta oleha. (N2). 

 

Kuten totesin edellisessä kappaleessa, yleiskielistymismuutos vaikuttaa myös MA-infini-

tiivin illatiivin edustumiseen halsualaisten puheessa. Tarkastelemistani muotoryhmistä h 

on kuitenkin säilynyt parhaiten MA-infinitiivin illatiivissa, jos h:n säilyminen mitataan 

nuorten informanttien esiintymien perusteella. Tutkimustulokseni on näiltä osin saman-

kaltainen kuin Puusaaren (1994) ja Päivärinnan (1999) tekemät havainnot Vetelissä ja 

Kaustisella. Näiden kolmen tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että Vetelinjoen mur-

realueella yleiskielistymismuutos etenee hitaammin MA-infinitiivin illatiivissa kuin pas-

siivin preesensissä tai preteritissä (Päivärinnan 1999: 56 mukaan Puusaari 1994: 46–64; 

Päivärinta 1999: 90). 

 

Sisäheittoiset variantit ovat keski-ikäisten informanttien eniten käyttämiä variantteja. 

Keski-ikäiset ovat tuottaneet yhteensä 44 sisäheittoista edustusta 49 h-tapauksesta. Sisä-

heittoisista varianteista yleisin on muoto, jonka MA-tunnus on kadonnut (juoksemahan > 

juoksehan). Se esiintyy aineistossa 38 kertaa. Sisäheittoinen variantti edustuu selkeästi 

eniten keski-ikäisten puheessa, mikä kertoo siitä, ettei kielenmuutos ole ehtinyt vaikuttaa 

merkittävästi keski-ikäisten puheeseen. Keski-ikäisten informanttien esiintymissä kuiten-

kin esiintyy variaatiota varianttien ja h:n edustumisen osalta, mikä todistaa kielenmuu-

toksen olevan käynnissä.  

 

Nuorten informanttien eniten käyttämä muoto on variantti, jossa h on kadonnut ja jossa 

MA-tunnus on säilynyt (juoksemaan). Variantti edustuu aineistossa 49 kertaa. Toinen in-

formantteja yhdistävä variantti on vokaaliutunut edustus (juokseen), joka edustuu kuusi 

kertaa. Sisäheittoinen, MA-tunnuksen menettänyt variantti (juoksemahan > juoksehan) 
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on toiseksi yleisin nuorten käyttämä variantti, mutta se esiintyy vain N2:n puheessa. N2:n 

tuottamat esiintymät antavat viitteitä siitä, että sisäheittoinen variantti on säilynyt eräillä 

nuorilla puhujilla. 

 

Aineistosta käy ilmi, että h on säilynyt paremmin naisilla kuin miehillä MA-infinitiivin 

illatiivissa. Naisilla h:llisia edustuksia on 48 yhteensä 76 h-tapauksesta, eli h edustuu 63-

prosenttisesti. Miehet ovat tuottaneet yhteensä 51 h-tapausta, joista 21:ssä h on säilynyt. 

Miehillä h siis edustuu 41-prosenttisesti. Tulos vertautuu osittain Mantilan (1992) teke-

miin havaintoihin peräpohjalaismurteissa. Peräpohjan maaseudulla naiset käyttävät h:ta 

MA-infinitiivin illatiivissa useammin kuin miehet. Kaupungeissa h sen sijaan edustuu 

säännöllisemmin miehillä kuin naisilla. (Mantila 1992: 88–89.)  

 

Molempia sukupuolia yhdistää se, että ikäryhmien välillä esiintyy eroja, eli ikä korreloi 

voimakkaammin MA-infinitiivin edustumisen kanssa kuin sukupuoli. Naisten yleisin va-

riantti on sisäheittoinen variantti, jossa MA-tunnus on kadonnut (juoksehan). Se edustuu 

aineistossa 44 kertaa ja muodostaa valtaosan naisten h:llisista edustuksista. Yleiskielinen 

variantti (juoksemaan) edustuu naisilla toiseksi useimmin, 24 kertaa. Miesten yleisin va-

riantti on yleiskielinen variantti (juoksemaan), joka edustuu 26 kertaa. Variantti tosin 

esiintyy vain M2:n puheessa. Toiseksi yleisin variantti on MA-tunnuksen menettänyt va-

riantti (juoksehan), joka edustuu 17 kertaa. Vain M1 käyttää kyseistä varianttia. Aineiston 

esiintymät antavat viitteitä siitä, että MA-infinitiivin illatiivi on yleiskielistynyt erityisesti 

miesten puheessa. Ikä kuitenkin näyttää korreloivan eniten meneillään olevaan kielen-

muutokseen. Tämän voi havaita esimerkeistä 34–37: 

 

 (34) ja ͜ lähti juoksehan ykköselle (N1) 

 (35) rupes opiskelu menehän nii(h) hyvin [nauraa] (N2) 

 (36) sitte niitä joutu viruttahaj ͜ ja, [huuhtelemaan, pesemään] (M1) 

 (37) kyl ͜ se rupes vähäm ͜ mulla hiipumaan tuo, motivaati(o ja, [nauraa] (M2). 

 

MA-infinitiivin illatiivin edustuksessa nuorten informanttien välillä on havaittavissa sel-

keä ero. Nuori naisinformantti käyttää h:ta jonkin verran, kun taas h on kadonnut täysin 

samanikäisen miesinformantin puheesta. Aineisto antaakin viitteitä siitä, että MA-infini-

tiivi yleiskielistyy erityisesti nuorten miesten puheessa. Varianttien määrällinen vähäi-

syys sen sijaan yhdistää nuoria informantteja. M2 käyttää kahta eri varianttia, N2 puoles-
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taan kolmea. Kun kyseessä on h:ton edustus, molemmat informantit käyttävät MA-tun-

nuksen sisältävää varianttia (juoksemaan) tai vokaaliutunutta edustusta (juokseen). MA-

tunnuksen sisältävä variantti on kummankin yleisin variantti, joten aineiston perusteella 

on odotuksenmukaista, että MA-tunnuksen sisältävä variantti vakiintuu yleisimmäksi va-

riantiksi. Nuorten informanttien väliset erot sekä MA-tunnuksellisen variantin yleistymi-

sen voi nähdä esimerkeistä 38–40: 

  

(38) tärisee menemää eti(äppäi [!]. [nauraa] (M2) 

 (39) ja näin ͜ niiŋ ͜ kö pääsi hyvim piiloutuha (N2) 

 (40) ja tämä, lähti se yks hakemaan (N2). 

 

N1 käyttää järjestelmällisesti h:ta MA-infinitiivin illatiivissa. Hän on tuottanut yhteensä 

27 h-tapausta. Niistä 25 edustuu h:llisena ja kaksi h:ttomana. Informantti käyttää useita 

variantteja. Jälkitavujen vokaalienvälinen h on siis pääosin säilynyt N1:n puheessa, mutta 

varianttien määrällinen runsaus kertoo siitä, että MA-infinitiivin illatiivin sisäheittoinen 

variantti on muutoksenalainen kielenpiirre.  

 

Yleisin N1:n käyttämä variantti on sisäheittoinen variantti, jonka MA-tunnus on kadonnut 

(hakemahan > hakehan). Tätä varianttia N1 käyttää 21 kertaa. MA-tunnuksen alkukom-

ponentin säilyttänyt, sisäheittoinen variantti (juoksemahan > juoksemhan) esiintyy kah-

desti informantin puheessa. Ensimmäisen asteen metateesi (ottamahan > ottamhaan), 

jossa h on siirtynyt tavurajan yli, edustuu kerran. N1 käyttää kerran myös juoksehen-

muotoista varianttia, joka on kehittynyt siten, että MA-tunnuksen katoamisen jälkeen h:ta 

seuraava vokaali on assimiloitunut vartalonloppuisen vokaalin kanssa (juoksemahan > 

juoksehan > juoksehen). Aineiston h:ttomista edustuksista yhdessä MA-tunnus on säily-

nyt (juoksemaan) ja toisessa h on kadonnut vokaaliassimilaation jälkeen (juoksemahan > 

juoksehan > juoksehen > juokseen). Nimitän jälkimmäistä varianttia tutkimuksessani vo-

kaaliutuneeksi edustukseksi. N1:n variaatio käy ilmi esimerkeistä 41–43: 

  

(41) lyömhän sitä voittojuoksu(a tai sitä ͜ että menhäj johtoon tai, (N1) 

(42) jos ͜ sai pallon niiŋ ͜ kö lentähän - - pysty lyömhääm pitkää koppi(a (N1) 

 (43) jos ͜ se peli ͜ lähteeki ͜ kulukemaan. (N1). 
 

Aineistossa on 22 M1:n tuottamaa h-tapausta, joista yksi on edustukseltaan h:ton, vokaa-

liutunut variantti (heittään). Muissa tapauksissa jälkitavujen vokaalienvälinen h on säily-

nyt, tosin M1:n esiintymissä ilmenee variaatiota erityyppisten varianttien välillä. MA-
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tunnus on kadonnut 17 tapauksessa, jolloin M1 käyttää juoksehan-tyyppistä muotoa. Tun-

nuksen jälkikomponentti (juoksemahan > juoksemhan) on kadonnut yhdessä tapauksessa. 

M1 käyttää kahdesti juoksehen-tyyppistä muotoa, jossa MA-tunnus on kadonnut ja säily-

nyttä h:ta seuraava vokaali on assimiloitunut vartalonloppuisen vokaalin kanssa. Aineis-

tossa esiintyy myös yksi ensimmäisen asteen metateesin edustaja (käymähän > 

käymhään). Yhteensä h:llisia variantteja on neljä, joista MA-tunnuksen menettänyt vari-

antti esiintyy eniten M1:n puheessa. Varianttien määrällisen runsauden myötä M1 ver-

tautuu saman ikäryhmän naisinformanttiin. Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n säilymisen 

voi havaita esimerkeistä 44–46. M1:n variaatio puolestaan käy ilmi esimerkeistä 44–47: 

 

(44) se pitää joteŋki saaral loppuhan (M1) 

 (45) siinä joutuu, käsiŋ kitkehän (M1) 

 (46) konsultti tuli sittet tekehen [!] sen. (M1) 

 (47) se ͜ oŋ kahen tunnin väleim pääset heittään. (M1). 
 

Jälkitavujen vokaalienvälinen h varioi N2:n puheessa MA-infinitiivin illatiivissa, eli hän 

käyttää sekä h:llisia että h:ttomia edustuksia. Aineistossa esiintyy yhteensä 49 N2:n tuot-

tamaa h-tapausta, joista 23 edustuu h:llisena ja 26 h:ttomana. Kun edustus on h:llinen, N2 

käyttää säännöllisesti sisäheittoista varianttia, jonka MA-tunnus on kadonnut (juoksema-

han > juoksehan). Yleiskielinen, MA-tunnuksen sisältävä variantti (juoksemaan) esiintyy 

23 kertaa ja vokaaliutunut edustus (juokseen) kolme kertaa. N2:n esiintymät viittaavat 

siihen, että jälkitavujen vokaalienvälinen h on säilynyt MA-infinitiivin illatiivissa Hal-

suan murteessa, mutta kielenmuutos on käynnissä. N2:n esiintymien perusteella MA-tun-

nuksen sisältävä variantti on syrjäyttämässä sisäheittoisen variantin. N2:n variaatio ilme-

nee esimerkeistä 48–51: 

  

(48) ruvetak kulukehaŋ kotu(a. (N2) 

 (49) ja ͜ sitte alotti ͜ aina edellisenä [!] päivänä lukemaaŋ kokeeseen. (N2) 

 (50) ja ͜ saatto sukulaisi(aki ͜ tullak käymään. (N2) 

 (51) rupes lukehaŋ käyttään ͜ niitä oikeita metodeja. (N2). 

 

M2:n tuottamassa aineistossa on yhteensä 29 h-tapausta. Jokainen niistä on h:ton. Infor-

mantin pääasiallisesti käyttämä variantti on MA-tunnuksen sisältävä, yleiskielinen teke-

mään-tyyppinen muoto. Variantti esiintyy aineistossa 26 kertaa. Loput edustukset ovat 

vokaaliutuneita, tekeen-tyyppisiä muotoja. Esimerkit 52–54 osoittavat M2:n suosivan 

muotoja, joista h on kadonnut: 



23 

 

 

 (52) ajam ͜ myötä rupes sotkemaan sello ja viulukäsi, (M2) 

 (53) siitä se lähtee sitte menemään. (M2) 

 (54) sittek ͜ kur ͜ rupi(aa, tuleem murrosikä (M2). 

 

 

3.4. Yhteenveto 

 

Tässä luvussa analysoin muotoryhmittäin, miten h edustuu informanttien puheessa. Li-

säksi vertailen eri-ikäisiä puhujia keskenään. Tarkastelen myös sitä, millaisia eroja suku-

puolten välillä on havaittavissa. Päätäntöluvussa tiivistän tutkimukseni keskeisen sisäl-

lön.  

 

Esitän alla olevassa taulukossa, miten jälkitavujen vokaalienvälinen h edustuu muotoryh-

mittäin eri-ikäisten informanttien puheessa. Olen jaotellut h-tapaukset h:ttomiin ja h:lli-

siin edustuksiin, kuten aiemmissa kuvioissa. Sarakkeiden prosenttiosuudet ilmaisevat, 

kuinka monen prosentin osuuden edustus muodostaa kaikista muotoryhmän h-tapauk-

sista, jotka ikäryhmä on tuottanut.  

 

TAULUKKO. Jälkitavujen vokaalienvälisen h:n edustuminen muotoryhmittäin. 

 Passiivin preesens 

 

Passiivin preteriti 

 

MA-infinitiivin 

illatiivi  

 h:lliset 

(%) 

h:ttomat 

(%) 

h:lliset 

(%) 

h:ttomat 

(%) 

h:lliset 

(%) 

h:ttomat 

(%) 

Keski-

ikäiset 

34 

(83 %) 

7 

(17 %) 

61 

(75 %) 

20 

(25 %) 

46 

(94 %) 

3 

(6 %) 

Nuoret 0 

(0 %) 

31 

(100 %) 

0 

(0 %) 

137 

(100 %) 

23 

(29 %) 

55 

(71 %) 

Yhteensä 34 

(47 %) 

38 

(53 %) 

61 

(28 %) 

157 

(72 %) 

69 

(54 %) 

58 

(46 %) 

 

Taulukosta käy ilmi, että h:n edustuminen poikkeaa keski-ikäisten ja nuorten välillä jo-

kaisessa tarkastelemassani muotoryhmässä. Keski-ikäiset käyttävät säännöllisesti h:ta, 

kun taas nuorilla h on pääosin kadonnut. Tutkimukseni tulokset kertovat siitä, että jälki-

tavujen vokaalienvälinen h on katoamassa kaikissa tarkastelemissani muotoryhmissä. 
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Yleiskielistymismuutos on siis meneillään. Passiivin preesensissä sekä preteritissä kie-

lenmuutos on jo tapahtunut. MA-infinitiivin illatiivissa kielenmuutos on vielä kesken, 

koska muotoryhmässä h edustuu nuorilla 29-prosenttisesti. Muutostendenssi on kuitenkin 

samankaltainen kuin muissa tarkastelemissani muotoryhmissä. 

 

Kaikissa tarkastelemissani muotoryhmissä yleiskielinen variantti (tullaan, tultiin, tule-

maan) on syrjäyttämässä sisäheittoisen variantin (tulhan, tulthin, tule(m)han). Sisäheit-

toinen variantti esiintyy systemaattisesti vielä keski-ikäisten puheessa, mutta kyseinen 

variantti on väistynyt nuorten puheesta. Aineistoni antaa myös viitteitä siitä, että sisäheit-

toinen variantti on käytössä vielä eräillä nuorilla puhujilla, mutta variantti esiintyy enää 

lähinnä MA-infinitiivin illatiivissa.  

 

Sukupuolten välillä ei ole havaittavissa merkittäviä eroja. Aineiston perusteella h:n ka-

toaminen ei ole kummallekaan sukupuolelle leimallinen piirre. Tämä näkyy esimerkiksi 

siten, etteivät mies- eivätkä naisinformantit muodosta h:n edustumisen osalta keskenään 

identtistä informanttiryhmää yhdessäkään muotoryhmässä. Nuoren ja keski-ikäisen, sa-

maa sukupuolta edustavan informantin välillä esiintyy eroja h:n edustumisessa käytän-

nössä jokaisessa muotoryhmässä.  
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4. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tarkastelen kandidaatintutkielmassani, miten jälkitavujen vokaalienvälinen h esiintyy 

halsualaisten puheessa. Selvitän, millaisia eroja eri-ikäisten ja eri sukupuolta edustavien 

puhujien välillä on. Hahmottelen myös tutkimuksessani, mihin suuntaan Halsuan murre 

on kehittymässä. Tarkastelen jälkitavujen vokaalienvälisen h:n variaatiota kolmessa muo-

toryhmässä: passiivin preesensissä ja preteritissä sekä MA-infinitiivin illatiivissa. Tutki-

muksessani olen käyttänyt näennäisaikamenetelmää ja olen tarkastellut eri-ikäisten infor-

manttien eroja h:n edustuksessa. 

 

Kolmen tunnin mittainen aineistoni koostuu neljän informantin haastattelusta. Olen nau-

hoittanut informanttien haastattelut kesällä 2016 Halsualla. Hyödynnän aineiston tarkas-

telussa sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Olen jaotellut informanttien 

tuottamat h-tapaukset karkeasti h:n edustumisen mukaan ja luokitellut tapaukset edustuk-

sittain. Kvantitatiivisen tarkastelun lisäksi olen analysoinut kvalitatiivisesti, millaisia va-

riantteja kukin informantti käyttää. 

 

Tutkimukseni osoittaa, että jälkitavujen vokaalienvälinen h on väistyvä kielenpiirre kai-

kissa tarkastelemissani muotoryhmissä. Nuorilla informanteilla yleiskielistymismuutos 

on jo tapahtunut passiivin preesensissä ja preteritissä. MA-infinitiivin illatiivissa h sen 

sijaan edustuu jonkin verran myös nuorten puheessa. Sisäheittoiset variantit (tulhan, 

tulthin, tule(m)han) edustuvat pääosin keski-ikäisten informanttien puheessa. Sisäheittoi-

nen variantti on kuitenkin väistymässä nuorten käyttämien, yleiskielisten varianttien (tul-

laan, tultiin, tulemaan) tieltä. Tutkimukseni tulokset viittaavat myös siihen, että h:n ka-

toaminen ei ole kummallekaan sukupuolelle leimallinen piirre. Sukupuolten välillä ei siis 

ole havaittavissa merkittäviä eroja. 

 

Tutkimukseni antaa viitteitä siitä, että Halsuan murre on yleiskielistymässä. En kuiten-

kaan ole tarkastellut perinpohjaisesti jälkitavujen vokaalienvälistä h:ta. Esimerkiksi il-

latiivimuodot (taloon ~ talhon) ja s : h -vartaloiset sanat (hammas : hampaat ~ hamphat) 

ovat jääneet tutkimukseni ulkopuolelle. Ajan rajallisuuden vuoksi en ole myöskään voi-

nut tarkastella koko pitäjän murretilannetta, kuten esimerkiksi Puusaari (1994) on tehnyt. 

Halsuan murteen yleiskatsaus on tarpeen, koska tutkimuksessa havaitsemani kielenmuu-

tokset kertovat Halsuan murteen muuttumisesta. Lisäksi Halsuan murretta on tutkittu hy- 
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vin vähän, eikä kandidaatintutkielmani täytä kokonaan tätä tutkimusaukkoa, joten jatko-

tutkimus on paikallaan. Kokonaiskuvan hahmottelu on kenties vuorossa pro gradu -tut-

kielmassani.  
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