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1. JOHDANTO 

 

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen suomea toisena kielenä opiskelevien tai opiskel-

leiden oululaisten korkeakoulutettujen maahanmuuttajien käsityksiä puhutun suomen 

kielen variaatiosta. Suomessa on tehty perinteisesti kansanlingvististä tutkimusta maal-

likoiden näkemyksistä murteista, mutta tällaisissa tutkimuksissa informantteina ei ole 

aikaisemmin ollut S2-kielenkäyttäjiä1.  

 

Puhutun suomen variaatio on laaja ja monitahoinen. Suomessa puhutaan paljon eri mur-

teita ja aluepuhekieliä2, mutta puhesuomen yhtenäistyessä suomalaisen puheesta on yhä 

vaikeampi päätellä mitään hänen taustastaan. Murteita käytetään myös kirjoitetuissa 

teksteissä yhä enemmän. (Mantila 2004: 322323.) Tutkimuksessani selvitän, kuinka 

hyvin S2-kielenkäyttäjät erottavat suomen murteita toisistaan, onko heille muodostunut 

laajempaa kokonaiskuvaa eri alueiden tyypillisimmistä murrepiirteistä, miten he puhu-

vat murteista ja minkälaisia käsityksiä heillä on suomen variaatiosta.  

 

Yksilölle ja yhteisölle on tärkeää hahmottaa, miten ja mihin kieltä käytetään ja miten 

muun muassa omaa kieliyhteisöä voi parhaiten analysoida ja näin toimia paremmin osa-

na sitä. Suomalaisen sosiolingvistisen variaationtutkimuksen tavoitteena on ollut tutkia, 

miten ja miksi kieli vaihtelee sekä miten kielenkäyttöön ja kieleen suhtaudutaan. (Nuo-

lijärvi 2010: 419.) Tutkimukseni linkittyy sosiolingvistiikan perinteeseen, tarkemmin 

kansanlingvistiikkaan, tutkiessani S2-kielenkäyttäjien suhtautumista suomen kielen va-

riaatioon ja näin ollen myös heidän osaansa uudessa kieliyhteisössään.  

 

 

1.1.  Tutkimuksen taustaa  

  

Murteiden ja puhekielen asemaa S2-opetuksessa ja oppilaiden kieliympäristössä on tut-

kittu Suomessa aiemmin muun muassa S2-opettajien näkökulmasta. Esimerkiksi Niina 

Sillankorva (2015) tekee pro gradu -tutkielmassaan opettajien haastatteluiden pohjalta 

                                                             
1 Toisinaan käytetään myös esimerkiksi nimitystä S2-oppija, mutta tutkielmassani en käsittele maahan-

muuttajataustaisia aikuisia kielenoppijan roolissa, vaan tarkastelen heidän kielenkäyttöään ja käsityksiään 

eri kielimuodoista (oppija-nimityksen ongelmallisuudesta ks. esim. Kalliokoski 2008: 354355). 
2 Tutkielmassani käytän puhutun suomen alueellisen variaation kuvaukseen rinnakkain nimityksiä alue-

murre ja aluepuhekieli, sillä niiden väliset erot eivät ole tutkimukseni keskiössä. 
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myös jonkinlaisia päätelmiä S2-oppijoiden suhtautumisesta suomen kielen alueelliseen 

variaatioon. Hän ei ole kuitenkaan tutkimuksessaan haastatellut suoraan S2-oppijoita, 

vaan tukeutuu opettajien näkemyksiin ja kokemuksiin S2-oppijoiden suhtautumisesta. 

Tanja Kyykkä (2001) taas on tutkinut S2-opettajien ja -oppilaiden suhtautumista yleis-

kielen, yleispuhekielen ja aluepuhekielen opetukseen. Näistä tutkimuksista omani eroaa 

siten, etten tarkastele puhutun suomen variaation asemaa opetuksessa ja tutkimukseni 

aineisto koostuu yksinomaan S2-kielenkäyttäjien haastatteluista. Tutkimuksessani halu-

an tuoda S2-kielenkäyttäjien äänen kuuluviin. Selvitän heidän kokemuksiaan ja näke-

myksiään puhutun suomen variaatiosta. Tarkastelen heidän tapaansa ja kykyään hah-

mottaa eri murteita ja alueellisia puhekieliä. 

 

Tutkimukseni tavoitteena on kiinnittää huomiota toisen tai vieraan kielen oppijan poten-

tiaaliin havainnoida kieliympäristönsä puhutun kielen variaatiota. Havainnot puhutusta 

kielestä jäävät helposti yksittäisten havaintojen tasolle, mikäli kielenoppijalla ei ole tie-

toa ja keinoja jäsennellä ja hyödyntää havaintojaan.  Tutkimuksestani voi siis olla tule-

vaisuudessa hyötyä S2-opetuksen kehittämisessä murteiden ja puhekielen opetuksen 

osalta siten, että S2-kielenkäyttäjien kokemuksia voidaan hyödyntää ja heidän näke-

myksiään ottaa nykyistä paremmin huomioon.  

 

 

1.2. Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

 

Pro gradu -tutkielmani tutkimusongelmana ovat korkeakoulutettujen S2-

kielenkäyttäjien käsitykset puhutun suomen variaatiosta. Selvittääkseni 

tutkimusongelmaani minun on etsittävä vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

- Minkälaisia aluepuhekielisyyksiä ja murrepiirteitä S2-kielenkäyttäjät 

hahmottavat natiivien puheesta? Miten S2-kielenkäyttäjät hahmottavat eri 

murteiden puhuma-alueita?  

 

- Millaisia kokemuksia ja käsityksiä S2-kielenkäyttäjillä on puhutun suomen 

variaatiosta ja vaikuttavatko nämä käsitykset puhutusta kielestä tehtyihin 

havaintoihin?  
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- Minkä alueen paikallista puhekieltä S2-kielenkäyttäjien on vaikeinta ymmärtää? 

Minkä paikallisen puhekielen puhujan kanssa he keskustelisivat mieluiten?  

 

- Minkälaisia S2-kielenkäyttäjien käsitykset, havainnot ja metakieli puhutun 

suomen variaatiosta ovat verrattuna vastaaviin natiivien kielenpuhujien 

havaintoihin ja metakieleen? 

 

Odotan Oulussa pitempään asuneiden S2-kielenkäyttäjien tunnistavan joitakin Oulun 

seudun murteelle tyypillisiä, mutta myös laajemmallekin Suomeen levinneitä kielenpiir-

teitä, kuten svaavokaalin ja yleisgeminaatan (Heikkinen & Mantila 2011: 152). Nämä ja 

mahdolliset muut tiedostetut piirteet saattavat olla S2-kielenkäyttäjille tuttuja, vaikka he 

eivät osaisikaan nimetä niitä tai hahmottaa piirteiden säännönmukaisuuksia. Oulun seu-

dun murteesta mieleen saattaa tulla ensimmäisenä yleisesti mainonnassa käytettyjä ja 

vahvasti Oululle leimallisia humoristisia murrematkimuksia (Kunnas 2015: 605), kuten 

Ookko nää Oulusta? ja Pelekääkkö nää polliisia?  

 

Murteellinen puhe on S2-kielenkäyttäjille todennäköisesti haastavampaa kuin yleispu-

hekieli, sillä paikallisia murteita ei kuule aivan yhtä usein esimerkiksi mediassa. Yleis-

puhekieltä myös yleensä tuodaan esille perinteisissä S2-oppimateriaaleissa (Lauranto 

1995: 261). Puhenäytteistä tutuinta on todennäköisesti heidän asuinpaikkakuntansa Ou-

lun murre sekä pääkaupunkiseudun puhekieli, sillä sitä kuulee puhuttavan eri medioissa.  
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2. AINEISTO 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimusaineistoni, joka koostuu marras- ja joulukuun 2016 ai-

kana tallennetuista 12 oululaisen korkeakoulutetun S2-kielenkäyttäjän yksilöhaastatte-

lusta sekä haastatteluiden yhteydessä tehdyistä kuuntelutesteistä. Haastatteluaineistoa 

on yhteensä noin 8 tuntia ja 12 minuuttia. Luvussa 2.1. esittelen tarkemmin tutkimukse-

ni informantit ja luvussa 2.2. kuuntelutestin ja siinä käytetyt puhenäytteet. 

 

 

2.1.  Informantit 

 

Haastatteluihin on osallistunut 7 miestä ja 5 naista. Olen löytänyt informantit sosiaalis-

ten verkostojeni kautta: osa informanteista käy Oulun yliopiston Suomi-klubissa, 

useimmat olen löytänyt opiskelukavereideni kautta ja moni informanteista on vastannut 

TOPIKin lehtorin Anne Koskelan kautta lähettämääni viestiin. 

 

Olen koonnut informanttien taustatiedoista havainnollistavan taulukon (taulukko 1, liite 

1). Osa informanteista antoi joihinkin taustakysymyksiin useamman vastauksen. Olen 

ottanut näistä vastauksista jokaisen huomioon jäsennellessäni informanttien taustatieto-

ja. Informanttien iät vaihtelevat 24 ja 32 vuoden välillä. Informanttien keski-ikä on 28 

vuotta. Informanteista 6 on opiskellut tai opiskelee luonnontieteellistä, 3 lääketieteellis-

tä, 3 humanistista, 3 kasvatustieteellistä, 1 terveysalaa ja 1 tietoteknistä alaa. Informant-

tien Suomessa asuma aika vaihtelee 2 vuodesta 16 vuoteen niin, että keskimääräinen 

Suomessa asuttu aika on 6 vuotta.  

 

Kuten liitteestä 1 näkyy, yhden informantin äidinkieli on viro, yhden espanja, yhden 

korea, yhden dari, yhden kurdi, kahden arabia, kahden japani, kahden venäjä ja yhden 

äidinkieliä ovat kikuyu sekä swahili. Viittaan tutkielmassani informantteihin koodi-

nimillä, joista käy ilmi informantin äidinkieli. Numero koodinimessä erottaa toisistaan 

informantit, joilla on keskenään yhteinen äidinkieli. Esimerkiksi Ara1 ja Ara2 ovat kak-

si eri informanttia, joita yhdistää sama äidinkieli, arabia. Subjektiivisen arvioni mukaan 

jokaisen informantin suomen kielen taitotaso on vähintään eurooppalaisen viitekehyk-
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sen (2003) tasolla B1–B2. Tämä olikin yksi kriteereistäni etsiessäni informantteja, jotta 

haastattelut voitiin pitää suomeksi.  

 

Informanttien suomen kielen opinnot eroavat jonkin verran toisistaan. Lähes kaikki ovat 

opiskelleet suomen kieltä monessa eri oppilaitoksessa. 9 informanttia kertoo opiskel-

leensa suomea korkeakoulussa, 6 informanttia jossakin aikuiskoulutuskeskuksessa ja 6 

informanttia kertoo opiskelleensa tai opiskelevansa yhä kieltä itsenäisesti. Yksi infor-

manteista on käynyt rovaniemeläisen lukion S2-oppimäärän, ja yksi informantti on saa-

nut yksityisopetusta suomen kielestä. Yksi informanteista kertoo muuttaneensa 16-

vuotiaana Suomeen ja suorittaneensa suomalaisen lukion äidinkielen oppimäärän suo-

men kielestä. Vain yksi informantti muistaa saaneensa opetusta suomen murteista: hän 

on ollut joskus oppitunnilla, jonka aikana kerrottiin laajasti suomen kielen murteista ja 

eri murrealueista. Ainakin yksi informanteista on perehtynyt Oulun murteesta kertovaan 

kirjallisuuteen oman mielenkiintonsa motivoimana. Informanttien kontaktit natiiveihin 

suomenpuhujiin vaihtelevat. Heistä neljällä on tai on ollut suomalainen kumppani, 

kymmenellä on suomalaisia kavereita ja vain yksi informanteista sanoo, ettei hänellä ole 

vielä suomalaisia kavereita tai perheenjäseniä. 11 informanttia kertoo katsovansa suo-

menkielisiä televisio-ohjelmia, ja 11 kertoo kuuntelevansa suomenkielistä radiota. In-

formanteista jokainen seuraa vähintään jompaakumpaa näistä medioista.  

 

Koska kyseessä on tutkimus maallikoiden käsityksistä, informanteiksi eivät kelvanneet 

kielitieteellistä koulutusta suomen kielestä saaneet. Alun perin tarkoitukseni oli, ettei 

kukaan informanteista olisi saanut minkäänlaista kielitieteellistä koulutusta, mutta erään 

informantin koulutustausta ilmeni vasta haastattelun alkaessa: hän oli valmistunut ko-

realaisesta yliopistosta kandidaatiksi pääaineenaan englannin kieli ja kirjallisuus. Hän 

oli aiemmin viestitellessämme kertonut ainoastaan opiskelleensa kasvatustieteitä, joten 

kielitieteellinen koulutus tuli yllätyksenä. Teimme kuitenkin haastattelun, sillä olin lu-

kenut Nupposen (2011) vastaavasta kokemuksesta. Tulin haastattelun edetessä samaan 

päätelmään kuin Nupponenkin (2011: 8) omissa haastatteluissaan: informantin kielitie-

teellinen tausta ei oikeastaan näkynyt hänen vastauksissaan. Myös kaksi muuta infor-

manttia kertoi vasta haastattelutilanteessa opiskelleensa aiemmin englannin kieltä ul-

komaalaisessa yliopistossa. Saviniemi (2015: 17, 93) nimittää tällaisia edellä kuvaa-

miani informantteja semimaallikoiksi.  
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2.2. Kuuntelutesti ja puhenäytteet 

 

Haastattelussani oleellisena osana oli kuuntelutesti, joka on yksi kansanlingvistisen tut-

kimuksen epäsuorista menetelmistä (Kunnas 2015: 605). Kuuntelutestin avulla on mah-

dollista päästä tutkimaan sellaisia puhujiin liitettyjä mielteitä, joita ei muuten saisi esiin 

(Vaattovaara 2009: 33). Kuuntelutestien avulla on tutkittu puhutun suomen alueellisten 

varieteettien tunnistamista ennenkin (ks. Vaattovaara 2009; Palander & Nupponen 

2005; Nupponen 2011; Vilhula 2012; Mikkola 2011). Kuuntelutestin aikana olen soitta-

nut informanteille kuusi eri puhenäytettä: Oulun murteen, Turun murteen, Tampereen 

murteen, Pohjois-Savon murteen, Pellon murteen ja pääkaupunkiseudun puhekielen 

puhenäytteet3. Litteroidut puhenäytteet löytyvät kyseistä puhenäytettä käsittelevän ala-

luvun alusta. 

 

Kuuntelutesteissä on vanhastaan käytetty Kanadassa 1960-luvun alussa kehiteltyä mat-

ched guise -tekniikkaa. Siinä informanteille soitetaan useita erilaisia puhenäytteitä yh-

den ja saman henkilön puhumana (Lambert, Hodgson, Gardner & Fillenbaum 1960). 

Matched guise -tekniikka auttaa epäsuorana metodina vähentämään sosiaalisen suota-

vuuden vääristymää (social desirability bias), jonka mukaan ihmiset voivat tuoda vas-

tauksissaan esille sosiaalisesti hyväksyttyjä mielipiteitä ja asenteita halutessaan antaa 

itsestään hyvän kuvan (Garrett 2010: 44–45).  

 

Matched guise -metodissa yksi ja sama henkilö lukee ääneen saman tekstin aina uudel-

leen joka kerta jotakin tutkittavaa piirrettä muuttaen. Metodia on kritisoitu puhenäyttei-

den (jotka ovat yleensä eri aluemurteita) epäaitoudesta. Tätä ongelmaa korjaamaan on-

kin kehitetty matched guisen muunnelma verbal guise, jossa jokaisen eri puhenäytteen 

antaa eri puhuja luontaisella puhetavallaan. (Garrett 2010: 41–42.) Koska en ole voinut 

olla varma, mihin informanttini kiinnittävät huomionsa puhenäytteissä, olen kerännyt 

kuuntelutesteissä käyttämäni puhenäytteet verbal guise -metodilla varmistaakseni puhe-

                                                             
3 Olen nimennyt pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Savon puhenäytteitä lukuun ottamatta näytteet näyt-

teenantajien kotipaikkakuntien mukaan. Pohjois-Savon puhenäytteenantaja on kotoisin pieneltä paikka-

kunnalta, mutta hänen antamansa näyte edustaa tutkimuksessani kuitenkin koko Pohjois-Savon murrealu-

etta. Vaikka Pellon puhenäytteen tausta on monin paikoin vastaavanlainen, ovat peräpohjalaiset murteet 

ja Pello paikkakuntana monelle informanteista entuudestaan tuttu. Tutkimukseni kannalta ei ole oleellista 

erotella pääkaupunkiseudulla puhuttavia varieteetteja toisistaan, vaan Helsingissä asuneen näytteenanta-

jan puhe edustaa tutkimuksessani väljästi määriteltynä pääkaupunkiseutua. 
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näytteillä kuultavien aluemurteiden aitouden. Verbal guise -tekniikkaa ovat käyttäneet 

tutkimuksissaan muun muassa Mikkola (2011) ja Soukup (2009).  

 

Kuuntelutestin kuusi puhenäytettä on tallennettu syksyllä 2016. Puhenäytteet ovat 30 

sekuntia pitkiä ja valittu niin, että niissä tulisi esille mahdollisimman monta kunkin alu-

een murteelle tyypillistä murrepiirrettä. Puhenäytteissä on lukupuhunnan sijaan vapaata 

puhetta kaikille samasta aiheesta, jotta näytteiden kieli olisi mahdollisimman autenttista. 

Näytteet on leikattu muutaman minuutin pituisista vapaan puheen äänityksistä. Olen 

soittanut puhenäytteitä ennen haastatteluja usealle natiiville suomenpuhujalle, ja he ovat 

tunnistaneet aluemurteet näytteistä helposti. Järjestin myös ennen varsinaisia haastatte-

luja yhden pilottihaastattelun skandinaavisia kieliä pääaineenaan opiskelevalle amerik-

kalaiselle vaihto-opiskelijalle. Pilottihaastattelun perusteella haastatteluasetelmaan ei 

tarvinnut tehdä muutoksia. Haastattelun ja kuuntelutestin kysymykset löytyvät liitteestä 

2.  

 

Tulosten vertailtavuuden vuoksi puhenäytteiden tuli olla mahdollisimman samankaltai-

sia keskenään niin, että lähes ainoa muuttuva tekijä oli puheen muoto (ks. Soukup 2009: 

103). Tästä syystä kaikki puhenäytteidenantajat kertovat näytteillä samasta aiheesta eli 

jostakin pääsykokeestaan. Näytteidenantajat ovat tämän lisäksi kaikki 20–30-vuotiaita, 

ja he ovat kaikki naisia. Tarpeeksi murteellisesti puhuvia ja äänittämään suostuvia nuo-

ria aikuisia oli yllättävän hankalaa löytää. Tämän vuoksi Turun murteen näyte on jou-

duttu ottamaan eri murteita esittelevältä Kielikompassin (14.11.2017) internetsivulta. 

Tämäkin puhuja on onneksi nuori nainen, ja hänkin puhuu muun muassa oikean salin 

löytämisestä, joten aihe on samankaltainen kuin muissa näytteissä. Esittelen kuuntelu-

testin rakenteen tarkemmin kuuntelutestien analyysiluvussa 5. 
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3. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN JA METODINEN VIITEKEHYS 

 

Teorialtaan tutkimukseni pohjautuu sosiolingvistiikkaan, kansanlingvistiikkaan ja kieli-

käsitysten tutkimukseen. Tässä luvussa tarkastelen ensin sosiolingvistiikkaa ja sen jäl-

keen kansanlingvistiikkaa luvussa 3.1. Luvussa 3.2. kerron kielikäsityksistä, minkä jäl-

keen siirryn tutkimukseni metodeihin luvussa 3.3. 

 

Sosiolingvistiikka tutkimusalana käsittelee kieltä sosiaalisessa ympäristössään, ja sen 

piirissä tutkitaan sosiaalista todellisuutta lingvistiikan keinoin. Sosiolingvistien mukaan 

kielen muotojen vaihtelu on ainakin osin järjestelmällistä ja kielenulkoisiin sosiaalisiin 

tekijöihin, kielenkäyttäjiin, kytkeytyvää (Nieminen 1999: 2–3). Sosiolingvistisen tutki-

muksen voidaan katsoa saaneen alkunsa 1960-luvulla William Labovin tutkimuksesta, 

joka käsitteli New Yorkissa puhutun englannin äänteellistä vaihtelua (Labov 1966). 

Sosiolingvistiikan saralla on analysoitu varsinkin sen ensimmäisinä vuosikymmeninä 

äänteellisten erojen yhteyttä eri sosiaalisiin taustoihin, minkä jälkeen on pyritty teke-

mään päätelmiä kielen muutoksesta ja yhteiskunnan kielellisistä kerrostumista. Ala on 

monipuolistunut kysymyksenasettelultaan ja tutkimukseltaan vuosikymmenten aikana, 

ja sitä voidaan nykyään pitää melko hajanaisena ja laveana. Laajemmassa mittakaavassa 

sosiolingvistiikka tarkastelee esimerkiksi sitä, miten yhteisöt vaikuttavat kieleensä, jol-

loin tarkastellaan kielen vaihtoa ja säilymistä, kielellisiä asenteita ja eri kielimuotojen 

funktionaalisia tehtäviä kieliyhteisöissä. (Nuolijärvi 2000: 13–15; Nuolijärvi & Sorjo-

nen 2005: 11.)  

 

Suomalaisen sosiolingvistisen tutkimuksen voidaan katsoa alkaneen 1970-luvun alussa 

Nykysuomalaisen puhekielen murros -hankkeesta (Lappalainen 2001: 76). Suomalainen 

sosiolingvistiikka keskittyi 1970-luvulla lähinnä kaupunkipuhekieliin, mutta painopiste 

siirtyi 1980- ja 1990-luvuilla maaseutupaikkakuntien kieliin (Lappalainen 2001: 76). 

2000-luvulle tultaessa suomalainen sosiolingvistiikka on monipuolistunut ja uudistunut. 

Ensimmäiset sosiolingvistiset aineistot on kerätty niin kauan aikaa sitten, että kielen 

muuttumista on voitu alkaa seurata reaaliaikaisin menetelmin. Tämän lisäksi sosioling-

vistiikassa on muun muassa alettu tarkastella kielenkäyttöä kontekstuaalisesti vuorovai-

kutuksessa tuotettavana ilmiönä. (Vaattovaara 2009: 2122.) 
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3.1. Kansanlingvistiikka 

 

Maallikoiden mentaalinen kieli- tai murrekartta voi poiketa jopa huomattavasti kielen-

tutkijoiden asiantuntevista havainnoista. Sosiolingvistiikan ja dialektologian väliin 

muodostunut kansanlingvistiikka (engl. folk linguistics) pyrkii tuomaan esille näitä 

eroavaisuuksia. (Vaattovaara 2009: 26–27; Mielikäinen & Palander 2002: 90.) Kansan-

dialektologia eli havaintodialektologia (engl. perceptual dialectology) on kansanlingvis-

tiikan alalaji, jonka tutkimuskohteena ovat nimenomaan kansan havainnot murteista 

(Palander: 2001: 147). Kansanlingvistiikan vakiinnuttajana voidaan pitää alan tutki-

musmenetelmiä monipuolistanutta yhdysvaltalaista Dennis R. Prestonia, mutta saman-

kaltaista tutkimusta on ollut Hollannissa jo 1800-luvulla ja Japanissa jo 1940- ja 1950-

luvuilla (Mielikäinen & Palander 2002: 9091; Palander 2001: 148; Preston 1989: 

412).   

 

Yksi kansandialektologian metodeista on murteentunnistustesti (tutkimuksessani osana 

kuuntelutestiä, ks. luku 2.2.), jonka Preston on esitellyt 1989 ja jolla saatuja tuloksia 

Preston sekä Nancy Niedzielskin esittelevät teoksessaan Folk Linguistics (2000). Teos 

käsittelee kansan käsityksiä kielen sosiaalisista ja etnisistä eroista sekä kielen oppimi-

sesta, ja sitä voidaan pitää kansanlingvistiikan perusteoksena. (Vaattovaara & Soininen-

Stojanov 2006: 224; Palander 2001: 148149.)  

 

Kansanlingvistiikka kielitieteen alana on osoittanut, että maallikoiden kielelliset näke-

mykset ja havainnot ovat ensiarvoisen tärkeitä ottaa huomioon, kun halutaan ymmärtää 

ja selittää kieliasenteiden (ks. luku 3.2.) dynamiikkaa kielellistä muutosta ja variaatiota 

eteenpäin vievänä voimana. (Vaattovaara 2009: 26–27.) Kansanlingvistisessä tutkimuk-

sessa maallikoksi kutsutaan henkilöä, joka ei ole saanut kielitieteellistä koulutusta 

suomen kielestä (Nupponen 2001: 2). Kansanlingvistit ovat perinteisesti hyödyntäneet 

aineistonkeruussa kuuntelutestejä ja kyselyjä sekä näitä täydentäviä haastatteluja (Mie-

likäinen & Palander 2002: 91). 

 

Suomalainen kansanlingvistiikka on vielä suhteellisen nuorta ja suuntautumiseltaan 

kansandialektologiaan painottunutta. Suomessa on julkaistu tähän mennessä kolme kan-

sanlingvististä väitöskirjaa, joista Johanna Vaattovaaran Meän tapa puhua – Tornion-
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laakso pellolaisnuorten subjektiivisena paikkana ja murrealueena (2009) on ensimmäi-

nen Suomessa julkaistu kansanlingvistiikkaa edustava väitöskirja (Nupponen 2011: 5; 

Vaattovaara 2009: 28). Anne-Maria Nupponen tarkastelee väitöskirjassaan ”Savon mur-

re” savolaiskorvin. Kansa murteen havainnoijana (2011) syntyperäisten ja ei-

syntyperäisten savolaisten metakieltä ja käsityksiä pohjoissavolaisista murteista. Vii-

meisin suomalainen kansanlingvistinen väitöskirja on Maija Saviniemen On noloa, jos 

ammattilaiset tekevät tökeröitä kielioppivirheitä. Toimitushenkilökunnan kielenhuolto-

tiedot, -käytännöt ja -diskurssit (2015). Saviniemen väitöskirja poikkeaa hieman kah-

desta edellisestä, sillä Saviniemen tutkimusaineisto koostuu maallikoiden sijaan semi-

maallikoiden vastauksista, minkä lisäksi hänen aineistonsa on kerätty ennen kansan-

lingvistiikan yleistymistä suomalaisessa tutkimuskentässä (Saviniemi 2015). 

 

Mielikäinen ja Palander ovat koonneet 1999–2012 ilmestyneistä kansanlingvistisistä 

opinnäytetöistä ja arkistoaineistoista sana-aineiston maallikoiden käyttämästä metakie-

lestä. Tämän sanakirjan aineisto on analysoitu Mielikäisen ja Palanderin julkaisussa 

Miten suomalaiset puhuvat murteista? Kansanlingvistinen tutkimus metakielestä 

(2014a). Mielikäisen ja Palanderin sanakirjasta on olemassa myös verkkoversio Miten 

murteista puhutaan (2014b).  

 

Alueellisesti suomalainen kansanlingvistinen tutkimus on painottunut itämurteisiin, 

mutta länsimurteisten murrekäsityksiä on tutkittu jonkin verran pro gradu -tutkielmissa 

(Vaattovaara 2009: 27). Oulun seudun murrekäsityksiä ovat pro graduissaan tutkineet 

ainakin Hägg (2014), Väänänen (2006) ja Vähälä (2005). Myös pääkaupunkiseudun 

kielellisistä asenteista ja identiteetistä on tehty tutkimusta (ks. Vaattovaara & Soininen-

Stojanov 2006).  

 

 

3.2. Kielikäsitykset 

 

Prestonin (2011) käyttöönottamasta käsitteestä language regard voidaan käyttää suo-

mennosta kielikäsitys, joka toimii kattoterminä sisältäen maallikoiden uskomukset kie-

len rakenteesta, käyttötilanteista, statuksesta, eroavaisuuksista ja historiasta. Kielikäsi-

tyksiin voidaan lukea maallikoiden reaktiot edellä mainittuihin sekä kielelliset asenteet. 

Preston kuitenkin erottaa käsitysten ja asenteiden tutkimuksen toisistaan, sillä asentei-
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siin liittyy aina evaluoiva komponentti, kun taas käsitykset eivät aina ole arvottavia. 

Kieliasennetutkimus käsittelee tiedostamattomia asenteita, kun taas kansanlingvistiikas-

sa tutkitaan useimmiten tiedostettuja käsityksiä kielestä. (Preston 2011: 10–11.) Asen-

teita tutkitaan yleensä epäsuorilla menetelmillä, kuten kuuntelutesteillä (ks. luku 2.2.), 

ja käsityksiä tutkitaan suorilla menetelmillä, kuten haastatteluilla (Garrett 2010: 4445; 

Kunnas 2015: 605).   

 

Kielellisiä asenteita on tutkittu jo 1960-luvulta lähtien, Suomessakin jo 1970-luvun lo-

pulta lähtien (Mielikäinen & Palander 2002: 86.) Kun asenteista ja asennetutkimuksesta 

puhutaan sosiolingvistiikassa, tarkoitetaan silloin yleensä kielellisten asenteiden tutki-

musta (Pälli 1999: 123). Kielellisellä asenteella tai kieliasenteella (language attitude, 

linguistic attitude) tarkoitetaan yleisesti kielen varianttien ja varieteettien sosiaalista 

arviointia (Vaattovaara 2009: 28; Pälli 1999: 123; Kristiansen 1997: 291). Garrett 

(2010: 19) viittaa kieliasenteita käsittelevässä teoksessaan Allportin (1954) määritel-

mään, jonka mukaan asenne on opittu tapa tuntea, ajatella ja käyttäytyä jotakin tai jota-

kuta kohtaan. Esimerkiksi asenteen puhekieltä kohtaan S2-kielenkäyttäjät ovat mitä 

todennäköisimmin ainakin osin oppineet lähtömaassaan. Monissa maissa puhekielen 

käyttö on merkki alemmasta sosiaalisesta luokasta, joten siihen voidaan suhtautua pal-

jon kielteisemmin kuin Suomessa (Nissilä, Martin, Vaarala & Kuukka 2006: 146–147). 

Selvitän tutkimuksessani lähinnä S2-kielenkäyttäjien käsityksiä suomen kielen variaati-

osta, mutta muutama tutkimuskysymyksistäni koskee kuitenkin asenteita kieltä ja sen 

puhujia kohtaan. Tarkastelen S2-kielenkäyttäjien asenteita selvittäessäni, miten he ar-

vioivat eri alueellisten puhekielten miellyttävyyttä.  

 

 

3.3. Tutkimuksen metodiikka 

 

Tarkastelen S2-kielenkäyttäjien puhetta kielestä eli heidän tuottamaansa metakieltä. 

Preston määrittelee 1998 artikkelissaan Folk metalanguage metakielen kolme tasoa. 

Metakieli 1 on hänen mukaansa tietoista kielen kommentointia. Metakieli 2 taas sisältää 

viittauksia kieleen. Kunnas (2015: 605–606) antaa tällaisesta metakielen tasosta esimer-

kin Maija kuiskasi, että hän on lähdössä, jossa viitataan kielenilmiöön (kuiskaamiseen) 

ilman, että se on lausuman topiikkina. On siis täysin eri asia kuiskata kuin esimerkiksi 

kiljua jokin asia. Metakielen kolmanteen tasoon kuuluvat kielikäsitysten taustalla vai-
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kuttavat ideologiat ja presuppositiot, kieliyhteisön jakamat uskomukset. (Preston 1998: 

87.)  

 

Niedzielski ja Preston esittelevät Folk Linguisticsissa (2000) ainoastaan kaksi metakie-

len tasoa. Tällöin metakielen ensimmäinen taso on edellä kuvatun metakieli 1:n kaltais-

ta kielen tietoista kommentointia. Metakielen toinen taso taas on tämän määrittelyn mu-

kaan kieliyhteisön jäsenille yhteisiä kieleen liittyviä uskomuksia ja taustalla olevia ole-

tuksia. (Niedzielski & Preston 2000: 302–314.)  Käytän oman aineistoni analyysissa 

Prestonin vuonna 1998 määrittelemiä kolmea metakielen tasoa, sillä Niina Kunnaksen 

vuonna 2015 Prestonilta saaman henkilökohtaisen tiedonannon mukaan Preston itse 

määrittelee metakielelle kuvatunlaiset kolme eri tasoa.  

 

Saadakseni mahdollisimman monipuolisen kuvan S2-kielenkäyttäjien käsityksistä puhu-

tun suomen variaatiosta olen yhdistänyt tutkimuksessani eri aineistonkeruumenetelmiä 

ja kerännyt sekä laadullista aineistoa että sitä tukevaa määrällistä aineistoa. Laadullinen 

aineisto koostuu haastatteluista, jotka olen litteroinut4. Tätä aineistoa analysoin aineisto-

lähtöisen sisällönanalyysin sekä sisältölähtöisen diskurssianalyysin avulla (Preston 

1994).  

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on yksi laadullisen tutkimuksen perusmenetelmistä, 

ja sen avulla voidaan tarkastella jäsentelemätöntäkin aineistoa (Tuomi & Sarajärvi 

2009: 91, 103). Aineistolähtöisessä laadullisen aineiston analyysissa aineisto pelkiste-

tään ja ryhmitellään, jonka jälkeen sen pohjalta voidaan tehdä yleistyksiä (Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 108). Käytännössä olen siis ensin litteroinut yksilöhaastattelut, sitten 

olen ryhmitellyt S2-kielenkäyttäjien tekemät havainnot murrepiirteistä ja muut heidän 

kommenttinsa esimerkiksi puhujasta ja suhtautumisestaan eri puhutun kielen muotoihin. 

Lopuksi olen yhdistänyt havainnot, kommentit ja arviot sen mukaan, mihin puhenäyt-

teeseen tai puhutun kielen muotoon ne liittyvät. Ryhmittelyn jälkeen olen tarkastellut 

myös määrällisesti aineistoa puhenäytteiden lähtöaluearvioinneista ja informanttien nä-

kemyksistä eri näytteiden miellyttävyydestä ja ymmärrettävyydestä. Lähtöaluearvioista 

                                                             
4 Olen litteroinut haastattelut perinteistä murteentutkimusta karkeammalla tarkekirjoituksella lähinnä 

Kunnaksen (2013) mallin mukaan. Useimpien informanttieni puheessa ei kuullu ŋ-äännettä, joten en ole 

merkinnyt sitä litteraatteihin. Olen merkinnyt ŋ-äänteen puhenäytteiden litteraatteihin, sillä puhenäyt-

teenantajat ovat natiiveja suomenpuhujia. Litterointimerkit löytyvät liitteestä 3. 
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olen laatinut karttoja ja taulukoihin olen koonnut taustatietoja informanteista sekä in-

formanttien mielikuvia puhenäytteiden puhujista. 

 

Sisältölähtöisestä diskurssianalyysistä (engl. content oriented discourse analysis) on 

hyötyä erityisesti silloin, kun tarkastellaan puhujan tunteita ja asenteita puheen aiheena 

olevaa asiaa kohtaan. Tällöin kielen ei katsota välittävän ainoastaan tietoa, vaan myös 

puhujan suhtautumista asiaa kohtaan (Fairclough 1989: 90–94). Sisältölähtöisen dis-

kurssianalyysin avulla voidaan saada esille informanttien kolmannen tason metakieltä, 

kielikäsitysten taustalla vaikuttavia presuppositioita ja kieliyhteisön jakamia uskomuk-

sia (Preston 1998: 95). (Kunnas 2013: 291.) Sisältölähtöisellä diskurssianalyysilla voi-

daan saada aineistosta esiin sellaista tietoa, jota muilla analyysitavoilla ei saada. Tällais-

ta tietoa on esimerkiksi asenteiden ja suhtautumisen taustalla olevat syyt. (Liebscher & 

Dailey-O’Cain 2009: 197198.)  

 

Prestonin (1998: 95) mukaan maallikoiden metakieli 1 on ensin tunnettava hyvin, ennen 

kuin voidaan selvittää perusteellisesti metakieli 3:a. Selvitän tutkimuksessani lähinnä 

S2-kielenkäyttäjien ensimmäisen tason metakieltä verraten sitä natiivien kielenkäyttä-

jien metakieli 1:en. Tämän lisäksi sivuan kuitenkin myös pintapuolisesti metakielen 

kolmatta tasoa tarkastellessani luvussa 4 informanttien suhtautumista puhutun kielen 

variaatioon sekä luvussa 5.8. tarkastellessani heidän mielikuviaan kuuntelutestin puhe-

näytteistä ja puhenäytteiden puhujista. Esimerkiksi luvussa 4 esiintulevat kontrastoinnit 

murteellisen puheen ja kirjakielen5 välillä vaikuttavat myös informanttien luvussa 5 

tekemien puhenäytteiden lähtöaluearvioiden taustalla. 

 

Renée van Bezooijen (2002) on selvittänyt hollantilaisten suhtautumista eri aluemurteita 

ja yleiskieltä kohtaan kuuntelutestien avulla. Hän määrittelee viisi hypoteesiä, joiden 

perusteella kuulija hänen mukaansa arvioi kuulemaansa kieltä. Selvitän tutkimuksessa-

ni, miten nämä hypoteesit toteutuvat S2-kielenkäyttäjien tekemissä arvioissa suomen 

kielen variaatiosta. Käytän näistä viidestä hypoteesistä Kunnaksen (2006) muotoilemia 

suomennoksia. Ensimmäinen näistä viidestä hypoteesistä on kuulohavaintohypoteesi 

(sound driven hypothesis), jonka mukaan kielen esteettisyyden arviointi perustuu sen 

prosodisiin ominaisuuksiin, ja joitakin tällaisia ominaisuuksia pidetään muita kauniim-

                                                             
5 ”Kirjakieli” on arkikielessä maallikoiden yleiskielestä käyttämä nimitys (Lappalainen 2004: 23). Myös 

tutkimukseni informantit puhuvat kirjakielestä. Tästä syystä olen kursivoinut sen.  
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pina. Toinen hypoteesi on normihypoteesi (norm driven hypothesis), jonka mukaan 

standardikieli kuulostaa ihmisten mielestä hyvältä, sillä sen hyviä puolia korostetaan ja 

sitä käytetään eniten koulutuksessa ja mediassa. Tähän liittyy myös vieraiden kielten 

pitäminen kauniina. Kolmas van Bezooijenin määrittelemistä hypoteeseistä on kieltä 

ympäröivään kontekstiin liittyvä kontekstihypoteesi (context driven hypothesis), jonka 

mukaan kielen arviointiin vaikuttaa arvioijan tieto ja käsitys kielen puhujasta. Tällöin 

korkean statuksen puhujan kieli myös arvioidaan myönteisemmin. Tutkimukseni osalta 

on otettava huomioon, että van Bezooijenin mukaan yleispuhekieli liitetään monesti 

koulutukseen ja hyväosaisuuteen, kun taas aluemurteet liitetään matalampaan asemaan 

yhteiskunnassa. Neljäs hypoteesi on nimeltään ymmärrettävyyshypoteesi (intelligibili-

ty hypothesis). Sen mukaan kielen varieteetin kauneuden arviointiin vaikuttaa se, kuinka 

hyvin arvioija itse ymmärtää ja hallitsee kyseisen kielen. Viides hypoteesi on tuttuus-

hypoteesi (familiarity driven hypothesis), jonka mukaan kauniina pidetään sellaista kie-

len varieteettia, jonka kanssa vastaajat ovat paljon tekemisissä ja joka on heille tuttu ja 

läheinen. (van Bezooijen 2002: 14–15; Kunnas 2006: 231–232.) Nojaan van Bezoo-

ijenin hypoteeseihin käydessäni luvussa 5.8. läpi, minkä puhenäytteen puhuja koetaan 

todennäköisimmin mieluisimmaksi keskustelukumppaniksi, ja mikä puhenäyte on in-

formanttien mielestä vaikeimmin ymmärrettävä. Oletan ymmärrettävyys- ja tuttuushy-

poteesien pohjalta, että informantit valitsevat Oulun puhenäytteen puhujan miellyttä-

vimmäksi keskusteluseuraksi.  
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4. SUHTAUTUMINEN KIELEN VARIAATIOON 

 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimukseni informanttien suhtautumista puhutun kielen eri 

muotoihin, näiden eri kielimuotojen väliseen suhteeseen sekä heidän käsityksiään eri 

aluemurteista ja niiden puhujista. Jokin puheen piirre tai muu vihje voi saada maallikon 

luokittelemaan yksilön puheen perusteella johonkin sosiaaliseen tai alueelliseen ryh-

mään, minkä seurauksena maallikko yhdistää puhujaan tämän ryhmän oletettuja omi-

naisuuksia (Garrett 2010: 33). Maallikot eivät usein osaa erottaa kielenkäyttäjää ja kieltä 

toisistaan, joten ennakkokäsitykset ja näkemykset kielenkäyttäjistä, kielestä ja sen vari-

aatiosta vaikuttavat myös aluepuhekielen tunnistamisen ja havainnoinnin taustalla (Gar-

rett 2010: 16, Niedzielski & Preston 2000: 307–314; Mielikäinen & Palander 2002: 

103; Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006: 226). Tässä luvussa tarkastelen Prestonin 

(1998) määrittelemää metakielen kolmatta tasoa, eli informanttien kielikäsitysten taus-

talla vaikuttavia ideologioita ja presuppositioita (ks. luku 3.3.) Koska en tunne täysin 

kattavasti S2-kielenkäyttäjien metakielen ensimmäistä tasoa, on tämän luvun metakielen 

kolmannen tason tarkastelu pintapuolista ja tarkoitukseltaan lähinnä kuuntelustestien 

analyysia taustoittavaa.  

 

Haastattelun ensimmäisessä osiossa olen pyrkinyt selvittämään informanttien sosiaalisia 

yhteyksiä eri kielimuotoihin sekä aluemurteisiin ja niiden puhujiin (ks. liite 2). Olen 

selvittänyt myös heidän käsityksiään yleiskielen ja puhekielen keskinäisestä suhteesta. 

Näiden lisäksi moni informanteista kertoi haastattelutilanteessa spontaanisti kielikäsi-

tyksistään.  

 

 

4.1. Suhtautuminen eri kielimuotoihin  

 

Olen selvittänyt informanttien käsityksiä yleiskielen ja puhekielen suhteesta ja keskinäi-

sestä hierarkiasta kysymällä, mikä on informanttien mielestä oikeaa suomen kieltä. 

Myös mm. Niemelä (2016) ja Leinonen (2015) ovat selvittäneet natiivien kielenkäyttä-

jien näkemyksiä ”oikeasta” ja ”hyvästä” suomen kielestä samankaltaisella kysymyksen-

asettelulla. 
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Yleiskieltä kutsutaan yleisesti arkikielessä kirjakieleksi (Lappalainen 2004: 23). Oletan 

myös tutkimukseni informanttien tarkoittavan kirjakielestä puhuessaan nimenomaan 

normitettua yleiskieltä, erottelematta puhuttua tai kirjoitettua kieltä. Kolme informanttia 

kertoo näkemyksestään, että kirjakieli on oikeaa suomen kieltä: 

 

Esimerkki 1. 

Ara1: tä ov vähä vaikea sanoa kun, emmä usko että -- joku pysty puhuu täysin (.) 

kirjakieli (.) mutta se on oikeen kieli on se kirjakieli (.) se (.) meiä pitää ai-

nam (.) ajatella jos em käytetääv vain puhekieltä (.) koko ajan (eij) meiän 

pitä kirjoittaa jotain -- pitkä teksti jä (.) se (.) voi olla vaikka se (.) jonkun 

(.) -- oma (.) äidinkieli (.) se voi (.) tekee (.) ki- kielioppivirheitä taij joku 

muu virheitä (.) ee se tule (.) puhekieltä ja murre. 

 

Esimerkki 2. 

Kor1:  on vaikea sanoa muttaa [maiskautus] kirja- kirjakieli onko se kirjakieli 

A: mm kirjakieli 

Kor1: joo mum mielestä kirjakieli on (.) että ihan perin- (.) perinn- (.) perus (.) 

peruskieli sitten (.) -- voi olla (.) erilainen versioh (.) joo mu- tä on vaikea 

sanoa mutta mun mielestä uutisesta tai kirjakieli on ihan [oikea]. 

 

Esimerkki 3. 

Ven2: totta kai kirjakieltä? koska se on ainakin (.) sama kaikille (.) kaikkii -- 

kaikkilla Suomen (.) alueilla (.) se on sama. 

 

Esimerkeistä 1 ja 2 näkyy, kuinka Ara1 ja Kor1 epäröivät määritellessään oikeaa suo-

men kieltä. Ara1:n mukaan eri kielimuodoilla on omat tarkoituksensa ja käyttötilanteen-

sa: Ara1 ei usko kenenkään puhuvan pelkkää kirjakieltä, mutta toisaalta hän näkee pu-

hekieliset ja murteelliset ilmaukset kirjoitetussa tekstissä virheinä. Kor1 nostaa kirjakie-

len rinnalle uutisissa käytetyn kielen. Samoin tekee Kur1, jonka mielestä oikeaa suomea 

on median kieltä -- mitä on -- mediassa televisiossa tai saha- sanoma(mahtissa) (ks. 

Bezooijenin normihypoteesi, jonka mukaan standardikielen hyviä ominaisuuksia koros-

tetaan, koska sitä käytetään mediassa ja koulutuksessa (van Bezooijen 2002: 14–15; 

Kunnas 2006: 231–232)).  Kielentutkijoista poiketen maallikot usein hahmottavat kielen 

hierarkkisena järjestelmänä, jossa murteellinen ja jokapäiväinen kieli jäävät virheiden 

kanssa ns. hyvän ja virheettömän kielen alapuolelle (Preston 2002: 6364; Niemelä 

2016: 90). Tällainen murteellisen puheen arvottaminen ja vertailu johonkin ”oikeaan” 

kieleen näkyy myös informanttieni vastauksissa. Esimerkistä 3 näkyy, kuinka Ven2 

perustelee vastaustaan ymmärrettävyyden ja tasapuolisuuden näkökulmasta: oikeaa 

suomea on kielimuoto, jota puhuvat ja ymmärtävät kaikki asuinpaikasta riippumatta. 
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Myös Ven1 ja Kik1 jakavat Ven2:n näkemyksen, mutta he puhuvat kirjakielen sijaan 

virallisesta kielestä: 

 

Esimerkki 4.  

Ven1: koskaa see var- VARMAN se riippu öö tilannesta (.) koskaa (.) m- m- totta 

kai minulle onnn(.) hh (.) oikeaa suomea joku niinkun virallinen öö suomi. 

 

 

Esimerkki 5. 

Kik1: en tiiä koska (.) mitä o opetettu koulussa ei o käytetty (.) elämässä (.) työ-

elämässä (tai) (.) jotain ihmiset (.) yrittä kirjoi- kirjoitämää (.) omalla tuu-

lella -- EHKÄ mitä (.) löytyy (.) kiee- kirjasta (.) niitä (.) virallisia [naura-

en] kirjoja varmaa voi voi antaa se (.) se kee- kuvaus mikä on se oikee (.) -

- suomee -- mitä o opetettu (.) ja mitä o puhuttu ov vähä (.) erilaista -- 

mutta mä usko että (.) ku on (.) niitä (.) virallisia kirjoja jotka o(n) kirjotet-

tu (.) oikees- oikeeta sanoja sieltä löytyy -- sitte niitä o oikee.  

 

Esimerkissä 5 Kik1 tekee eron opetetun ja puhutun kielen välillä, joista ensimmäinen on 

virallinen ja oikee, kun taas jälkimmäinen on ilmeisesti jotain sellaista, jota käytetään 

elämässä. Tällainen näkemys kielestä vastaa Prestonin (2002: 6364) lanseeraamaa 

maallikon hierarkkista näkemystä kielestä. Vir1:n näkemys on samankaltainen Kik1:n 

kanssa, sillä hänen mukaansa varmaan nyt virallisesti -- kirjakieli on sitä oikeeta suo-

men kieltä (.) mutta en mä nyt menis jollekin mmm vanhemmalle herrasmiehelle joka 

tulee tyyliin Kuopiosta sanomaan että hei et sä puhu suomea (.) kyllä murteetkin on 

suomen kieltä mun mielestä. Näin ollen myös hän nimeää kirjakielen ns. oikeaksi suo-

meksi, mutta arvostaa murteellista puhetta natiivien kielenkäyttäjien kielimuotona. Kui-

tenkin Vir1 kertoo, että hän ei kovin hyvin osaa erotella sitä ettää mikä nyt on puhasta 

suomee ja mikä on murrekieltä tehden eron ”puhtaan” ja murteellisen kielen välille. 

Myös Dar1 puhuu Kik1:n tavoin virallisesti kirjoitetusta kielestä: 

 

Esimerkki 6. 

Dar1: jossa puhutaan (.) ne tavallaan äänitetään e- ä- nämä sanat (.) oikeasti ku-

ten on kirjoitettu (.) koska siitä jos lyhennetään liikaa näitä sanoja (.) vai- 

vaikka "katto" (.) "katso" (.) sittev voi olla näi- näille (.) ne ne henkilöt jotk 

oppi(i) vasta suomen kieli niillä on vähä ymmärtää että (.) heitä on "katso" 

tai tä on katso tai "nämä" "nää" (.) sitten sillon niillä valma (.) tuotta vähä 

ongelmia mutta joss (.) tavallan puhutan se miten on kirjoitettu (.) viralli-

sesti sitte se varmaan (.) ihan ymmärrettä 

A: joo elikkä se on niinku oikeaa suomea 

Dar1: joh oikeaa suom-. 
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Eräiden informanttien käsitykset ovat Bezooijenin ymmärrettävyyshypoteesin mukaisia 

(van Bezooijen 2002: 14–15; Kunnas 2006: 232): Dar1:lle tärkeää virallisesti kirjoite-

tussa kielessä on sen ymmärrettävyys: hänen mukaansa silloin, kun lyhennetään liikaa 

näitä sanoja, S2-kielenkäyttäjän voi olla vaikea ymmärtää sanottua (esimerkki 6). Kui-

tenkin Dar1:n mukaan hänellä harvon on ollut onkelmia murteijjen kanssa ja harvoin on 

jääny joku puhe ymmärtämättä mutta aluksi oli vähän vaikeeta. Ymmärtämisen näkö-

kulmasta puhuu myös Kur1, jonka mukaan median kieli on oikeaa suomen kieltä siksi, 

että kaikki ymmärtä se. Myös Esp1 näkee kysymyksen ymmärrettävyyden näkökulmas-

ta: Esp1:n mukaan kaikki on oikeaa su- suomen kieli -- jos sä voit sanoa jotakin ja toi-

nen ymmärtää sitten se on -- tosi tärkeää. Näin ollen Esp1 ei aseta Dar1:n ja Kur1:n 

tavoin eri kielimuotoja vastakkain, vaan painottaa kielen vuorovaikutuksellista aspektia 

Esp1:n tavoin myös Jap2:n mielestä kaikki (.) kirjakielet ja puhekielet ovat oikeaa suo-

men kieltä. Jap1 taas mieltää kirjakielen jollakin tavalla oikeaksi suomeksi, mutta myös 

hän korostaa kielen merkitystä kommunikaation välineenä: olen ollu sitä mieltä että 

kieli on olemassa kommunikaatiota varten. Jap1:lle puhuttu kieli on -- kieli aidoimmil-

laan, ja hän näin aluksi erottaa oikean ja aidon suomen kielen toisistaan. Jap1 lisää, ettei 

hänelle ole tärkeää osata suomen kieltä kieliopillisesti täydellisesti, vaan hän haluaa 

osata semmosta elävää suomea, sillä se on hänen mielestään oikea ja aito suomen kieli. 

On mahdollista, että Jap1:n vastauksessa näkyy sosiaalisen suotavuuden vääristymää 

(Garrett 2010: 44–45), sillä hänen näkemyksensä kirjakielen pitämisestä oikeana suo-

men kielenä vaikuttaisi olevan hieman ristiriidassa sen kanssa, miten puhuttu kieli mu-

kaan lukien myös kaikki murteet ovat hänen mielestään aidointa ja elävää kieltä. Jap1 

lisää vielä: 

 

Esimerkki 7. 

Jap1: eli eli (.) silloin (.) puheesta (.) pitää (.) tai minun käyttämästä kielestä pi-

tää (.) kuohua (.) se (.) että (.) mi- minkälaine olen tai (.) mistä olen (.) läh-

tenyt tai tai minkälaisten ihmisten kanssa olen ollut tekemisissä Suomessa 

ja (.) ni että vähän siitä näkyis (.) vähäm mun tausta myös.  

 

Esimerkistä 7 näkyy, että Jap1 näkee myös itsensä nimenomaan aktiivisena kielenkäyt-

täjänä, jolle kieli on osa omaa identiteettiä ja keino tuoda esille omaa persoonaa ja histo-

riaa. Näin ollen myös puhuttu kieli ja eri murteet ovat tärkeässä osassa tätä prosessia. 

Myös Leinosen (2015: 104105) kysyessä natiiveilta kielenpuhujilta heidän käsityksis-

tään ”hyvästä suomen kielestä”, nousee vastauksista yhtenä piirteenä esille puheen per-
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soonallisuus ja värikkyys. Jap1 kertoo, miten erään hänen ystävänsä puheeseen ilmestyi 

yllättäen jälkitavujen vokaalienvälinen h: 

 

Esimerkki 8. 

Jap1: hoon päälle puhumisesta kun tämä yksi minun (.) rovaniemeläine kaveri 

yhtäkkiä alko puhuma sillä (.) tyylillä nii nii minulle tuli semmone olo että 

"hhh nyt se puhu jottain muuta (.) muuta £kieltä kuin£ [nauraa] aikasem- 

mi-mi- ja jotenki tuntu siltä että hä (.) niinko (.) ta hä- mmm minä pelkäsin 

että hän niinku vieraantui meistä (.) kun (.) puhui (.) eri tyylillä (.) ja siksi 

(.) mulle jäi vähä semmone olo että (.) hhhoon päälle puhumine £ei oo ko-

vin kivaa [nauraa] mutta(.) se o iha henkilökohtanen juttu mutta. 

 

Kuten esimerkistä 8 näkyy, Jap1:n ystävän käyttämä peräpohjalainen murrepiirre on 

aiheuttanut Jap1:lle jopa pelkoa siitä, että hänen ystävänsä vieraantui entisistä ystävis-

tään. Tämä kertoo siitä, että Jap1:lle tietyn aluemurteen puhuminen on merkki johonkin 

ryhmään kuulumisesta, jolloin se voi olla myös keino erottautua jostakin ryhmästä.  

 

Ven2 kertoo turhautuvansa toisinaan murteelliseen puheeseen nimenomaan ymmärtä-

misvaikeuksien vuoksi: kun minä öö kuuntelen (.) semmosen puhen (.) minulla ei ole 

paljon mo- motivatiota puhua (.) semmosen ihmisten kanssa koska minä en voi arvioida 

mistä hän puhu. Myös Ven1 kertoo, että vaikeudet ymmärtää puhuttua suomea voivat 

turhauttaa kieltä opiskelevaa maahanmuuttajaa: 

 

Esimerkki 9. 

Ven1: suomihan öö tuntu ihan (.) niinko [epäröi] niinkun laa- suomi todella lan-

nistava kun esimerkiksi -- jos öö joku henkilö opiskelee ähkerasti kieltä öö 

öö muutama vuotta ulkomailla ja sitten (.) vihdoin hän tuleeeee Suomeen -

- ja hänellä on korkeita odotuksia että hän voi köytä kieltä ja kun esimer-

kiksi joku (.) puhuu (.) öö kenen kanssa puhekieltä jaa hän ei osa ymmärtä 

mitän totta kai son (.) turhauttavaa. 

 

Esimerkistä 9 näkyy, kuinka Ven1:n mielestä puhekielen ymmärtämisen vaikeus voi 

lannistaa kielenoppijaa, joka uskoo pärjäävänsä opiskelemallaan yleiskielellä kasvok-

kaisissa vuorovaikutustilanteissa. Ven1:n mukaan hän tietää, että nykyään Suomessa on 

sellainen trendi että -- ihmiset ovat ylpeitä että kun he puhuvat -- omalla murrella, ja 

hän on niin kuin VIERAS tässä jaa hhh ookoo jos tilanne on niin minun -- täytyy sopeu-

tua jaaa [hymähtää]. Tällä Ven1 todennäköisesti viittaa Suomessa jo jonkin aikaa ollee-

seen ns. murrebuumiin (ks. esim. Mantila 2004: 322), johon hänen omien sanojensa 

mukaan ulkopuolisena täytyy sopeutua. Puhekieli ja murteet vaikuttavat olevan 
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Ven1:lle väline sosiaaliseen vuorovaikutukseen, vaikka ne tällä hetkellä vielä olisivat-

kin ymmärtämistä vaikeuttavia tekijöitä. Hän kertoo, että murret ei ole todella (.) mie-

lenkiintoisia minulle (.) sanoisin että ne ovat ööö ihan ärsyttäviä minulle. Näin ollen 

Ven1:n suhtautuminen murteisiin on jopa negatiivista, mihin vaikuttaa todennäköisesti 

nimenomaan edelläkuvantunlainen turhautuneisuus murteellisen vuorovaikutuksen vai-

keudesta. Ven1:n mukaan hän ei osaa vielä erottaa murreita [toisistaan].  

 

 

4.2. Käsityksiä eri alueiden varieteeteista ja niiden puhujista  

 

Seuraavaksi tarkastelen lähemmin informanttien kielikäsitysten taustalla vaikuttavia 

presuppositioita aluemurteista ja niiden puhujista. Eräät informantit osasivat pyydettäes-

sä kuvailla tai imitoida tiettyjä aluemurteita. Monella heistä on myös oman kokemuksen 

tai natiiveilta kielenkäyttäjiltä saadun tiedon kautta muodostunut jonkinlainen käsitys 

eri aluemurteista tai niiden puhujista.  

 

Olen kysynyt informanteilta haastattelun aikana, miten Oulussa puhutaan, sillä Oulun 

murre on osa heidän jokapäiväistä kieliympäristöään ja se on todennäköisesti useimmil-

le heistä tutuin aluemurre. Moni informantti toi esiin esimerkkien avulla, että tiedostaa 

svaavokaalin ja persoonapronominien muodot mää, sää ja nää. Lisäksi muutama infor-

mantti toisti mediasta tuttuja Oulun murteelle leimallisia matkimuksia.  Osa vastauksista 

on annettu ennen kuuntelutestiä ja osa kuuntelutestin aikana tai sen jälkeen, joten kuun-

telutestin puhenäytteet ovat voineet vaikuttaa joihinkin vastauksiin. 

 

Oulun murteen murrepiirteistä Jap2, Esp1, Ven1, Ara2 ja Jap1 mainitsevat yksikön en-

simmäisen persoonapronominin muodossa mää, Jap2, Ara2 ja Ven1 toistavat yksikön 

toisen persoonapronominin muodossa sää ja Jap1 muodossa nää. Jap2 kuvaa svaavo-

kaalia laitetaan jotain ylimääläistä ällää tai konsonanttia väliin, mistä hän antaa esi-

merkin polliisi. Ven2:n mukaan ilmiössä lisätään -- vokaali? johonkin, mistä hän antaa 

esimerkin kahavi. Myös Jap1 antaa svaavokaalista esimerkit kahavi ja kylymä. Kur1:n 

mukaan sana selvä on pohjossa ”selivä”, jolla hän todennäköisesti tarkoittaa svaavo-

kaalia. Murresanoista Jap2 antaa esimerkit mennä pahki ja lesottaa. Jälkimmäisen mer-

kitystä Jap2 avaa englanniksi show off (Ukkolan määritelmän mukaan pahki on ’törmätä 

päin’ ja lesottaa on ’leuhkia, elvistellä’ (2016 s.v. pahki ja lesottaa)). Sekä Jap2 että 
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Kor1 toistavat matkimuksen ookko nää ja Esp1 toistaa sen muodossa ootko (s)ä. Ara1 

toistaa matkimukset pelekkääkkö nä polliissia ja puhuk(.)ko nää suomia. Esp1:n mu-

kaan Oulussa puhutaan hitaasi, Jap1:n mukaan rauhallisesti ja ei mitenkä ni nopeasti 

semmone(n) mukavala tahdilla ja Ara2:n mukaan hitaampi. Myös natiivit kielenkäyttä-

jät kuvailevat Oulun murteen olevan rauhallista ja leppoisaa (Mielikäinen & Palander 

2014a: 109).  

 

Kik1 on sitä mieltä, että mikkeliläiset ja jyväskyläläiset ovat rauhallisempia kuin oulu-

laiset. Hänen mukaansa Oulussa ja Rovaniemellä puhutaan kovalla äänellä. Myös Mie-

likäisen ja Palanderin tutkimuksessa eräät natiivit kielenkäyttäjät kuvaavat muun muas-

sa ”Pohjanmaan” murretta puhuttavan kovalla äänellä (2002: 97). Sekä Ara1 että Jap1 

tietävät yksikön ensimmäisen persoonapronominin olevan Rovaniemellä tai Lapissa 

muodossa mie. 

 

Vir1:n, Kur1:n, Esp1:n, Jap1:n ja Kor1:n mielestä Helsingin puhekieli on erilainen, 

monen heistä verratessa sitä Oulun murteeseen. Kor1:n mielestä Helsingin puhekieli 

kuulostaa toiselta kieleltä. Esp1:n mukaan Helsingissä käytetään enemmän englanti 

sanaas. Ven1:n mukaan yleinen ennakkoluulo on, että jos henkilö on pää- kau- kaupun-

kissa hän voi olla olla ylimielinen, mutta hän ei omien sanojensa mukaan itse usko ky-

seiseen stereotypiaan (ks. Mielikäinen & Palander 2014a: 110). 

 

Ara2:n mukaan kaikki Suomi ajattelee Turusta -- että Turku ihmiset ajattelevat että he 

ovat -- Pariisissa (.) Suomessa Pariisissa, jolla Ara2 muutaman tarkentavan kysymyk-

sen mukaan tarkoittaa sitä, että turkulaiset ajattelevat Turun olevan Suomen paras kau-

punki. Jap1 ja Ven2 sen sijaan ovat kuulleet, että Savossa puhutaan vaikeeta kieltä ja 

Savo murre -- on tosi erilainen ja vaikea ymmärtää.  

 

Jap1:n mukaan pohjoisessa puhutaa vähä sillain niinku (.) keskimääri (.) hitaammin tai 

tai semmosella rennolla rytmillä. Ven2 kertoo kokemuksistaan: Pellossa oli tosi -- vai-

kea ymmärtää mitä he puhuvat kun ymmärsin niin että heillä on omat sanat monille 

tavaroille.  

 

Ven1 muistelee Jyväskylän alueella puhuttavan melekin samalla tavalla kuin virallisella 

kielellä, ja Kik1:n mukaan jyväskyläläiset käyttä se (.) oikee muoto ”sinä” ”minä” täl-
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läsiä (.) ne puhu ihan (.) mutta mikkeliläissiä sitte niillä on ”siää miää” tälläsiää 

”uamupalaaah” tälläsia -- juttuja. Kik1:n havainto on todella tarkka, sillä Mikkelissä 

yksikön ensimmäinen ja toinen persoonapronomini todella ovat muodossa miä ja siä 

eikä mie ja sie. Kik1:n kuvailema ensitavun diftongiutuminen on sen sijaan laajemmin 

savolaismurteille tyypillinen. (Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 429.) Ven1 

ja Kik1 vaikuttavat omaksuneen natiivien maallikoiden yleisen harhaluulon siitä, että 

Jyväskylässä puhuttaisiin muusta Suomesta poiketen ”kirjakieltä” tai ”puhdasta kieltä” 

(Mielikäinen & Palander 2014a: 110). Ara2 on omaksunut tämän käsityksen hieman 

erilaisessa muodossa: hän kertoo kuulleensa, että jyväskyläläiset kertovat puhuvansa 

perussuomi tai jotain ja että jyväskyläiset ajattelevat että heillä on parasss kieli. 
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5. KUUNTELUTESTIEN ANALYYSI 

 

Tässä luvussa tarkastelen kuuntelutestien tuloksia. Tarkastelen luvuissa 5.1.5.7. infor-

manttien lähtöaluearvioita, joita he ovat antaneet eri puhenäytteiden yhteydessä, sekä 

heidän puhenäytteistä tekemiään havaintoja.  Vertaan myös informanttien metakieltä 

natiivien suomenpuhujien metakieleen. Luvussa 5.8. esittelen, miten informantit arvioi-

vat puhenäytteitä ja millaisia mielikuvia informanteilla on puhenäytteiden puhujista. 

 

Haastatteluiden yhteydessä tein jokaiselle informantille kuuntelutestin (ks. luku 2.2.), 

jonka aikana soitin jokaiselle informantille 6 erilaista puhenäytettä suomen murteista 

satunnaisessa järjestyksessä, sillä näytteiden kuuntelujärjestyksen vaikutusta vastauksiin 

on vaikea arvioida (Nuolijärvi 2011: 245). Informantit saivat kuunnella kunkin puhe-

näytteen halutessaan useampaan kertaan. Kysyin jokaisen puhenäytteen jälkeen samat 

kysymykset, joiden avulla pyrin selvittämään informantin mielikuvaa puhujasta, arviota 

kulloisenkin puhenäytteen lähtöalueesta ja erityispiirteistä (ks. liite 2). Informanteilla oli 

kuuntelutestin aikana edessään Suomen kartta (liite 2), johon he saivat halutessaan raja-

ta tarkoittamansa alueen osoittamalla tai piirtämällä. Useamman kuuntelukerran jälkeen 

vastaukset olivat tarkempia ja pidempiä. Kuuntelutestin lopuksi kysyin, ketä puhujaa 

informanttien mielestä oli vaikeinta ymmärtää sekä kenen puhujan kanssa olisi muka-

vinta jutella (ks. luku 5.8).  

 

Informanttien tuli arvioida jokaisen kuulemansa puhenäytteen jälkeen, miltä alueelta 

kyseinen puhuja olisi lähtöisin. Olen havainnollistanut informanttien lähtöaluearviot 

kuuteen karttaan (kartat 16) niin, että yhdestä kartasta on aina nähtävissä yhden puhe-

näytteen lähtöaluearviot. Karttojen pohjana olen käyttänyt samaa karttaa kuin kuuntelu-

testissä (liite 2; Webinfo 2017). Karttojen värilliset viivoitukset osoittavat informanttien 

arviot lähtöalueesta. Erikseen mainitut kaupungit on merkitty karttoihin. Viivoituksen 

paksuus kertoo yksittäisten arvioiden määrästä tietyllä alueella niin, että viiva on sitä 

paksumpi, mitä enemmän kyseiselle alueelle on tehty paikannuksia. Yksi informantti on 

myös voinut antaa samasta näytteestä useamman lähtöaluearvion, joista jokainen on 

merkattu karttoihin. Näin ollen lähtöaluearvioita voi olla enemmän kuin informantteja. 

Karttojen värilliset viivoitukset ovat vain suuntaa antavia, sillä en voi olla täysin varma, 

käsitänkö esimerkiksi Keski-Suomen samalla tavalla kuin informantti on sen tarkoitta-
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nut. Moni informanteista osoitti kuuntelutestitilanteessa kartalta tarkoittamaansa aluetta, 

mikä vähentää väärinymmärryksiä. Osa informanteista kuvaili puhenäytteiden lähtöalu-

een arviointejaan arvauksiksi. Olen tästä huolimatta merkinnyt myös nämä arviot kart-

toihin.  

 

Seuraavaksi tarkastelen alaluvuissa 5.1.5.6. puhenäytteistä tehtyjä havaintoja ja lähtö-

aluearvioita. Esittelen jokaisen luvun alussa kunkin puhenäytteen aluemurteelliset piir-

teet, minkä jälkeen tarkastelen jokaisen puhenäytteen analyysin yhteydessä tarkemmin 

informanttien perusteluita lähtöaluearvioinneilleen.  

 

 

5.1. Oulun puhenäyte 

 

Oulu (30 s) 

että joo että et "ookkonä opettanu aikasemmi" ja mä_olin vaa että no "emmää kyllä o 

koskaa opettanu kettää"(.) ja must tuntu että mitä tästäki oikeesti tullee et mää halluun 

opettajaksi mut emmää ees ossaa opettaa eŋkä mä oo koskaa opettanu? hhh no sit mun 

kaveri(.) mm oli siinä mum mukana ja se kysy et jos must tuntuu et mä oon iha pannii-

kissa nytte nii määv voi' ottaa puolikkaa' hänen PANNIIKKIlääkkeestää että "kyllä se 

sitte mennee hyvi" että [korottaa hieman ääntä matkiessaan kaveriaan] "ei sua sitte en-

nää jännitä" että "sej jäläkee se haastattelu o' iha heleppo hom-". 

 

Oulun puhenäytteen on antanut Oulunsalossa lapsuutensa ja Oulussa lähes koko aikuis-

ikänsä asunut nuori nainen. Hänen antamassaan puhenäytteessä on jonkin verran yleis-

puhekielisiä piirteitä, minkä lisäksi hänen puheessaan on kuultavissa Oulun murteelle 

tyypillisiä murrepiirteitä, kuten svaavokaali, persoonapronominien muodot mää ja nä 

sekä yleisgeminaatio. Puhenäytteen alussa esiintyy Oulun murteelle hyvin leimallinen 

kysymysmuoto ja tunnettu matkimus ookkonä (Oulussa järjestetään muun muassa Ook-

konää-tapahtumia (Kaleva 22.11.2017)). (Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 

282283, 329.) Olen koonnut karttaan 1 informanttien Oulun puhenäytteen lähtöaluear-

viot.   
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Kartasta 1 näkyy, että Oulun puhenäytteen lähtöaluearviot ovat keskittyneet suurim-

maksi osaksi Oulun alueelle: kahdestatoista lähtöaluearviosta seitsemän sijoittuu tälle 

alueelle. Oulun lisäksi mainitaan nimeltä vain yksi muu kaupunki: yksi informantti ar-

velee puhenäytteen olevan Helsingistä, minkä lisäksi yksi informanteista arvioi sen pää-

kaupungin alueen puheeksi. Yksi informantti arvelee näytteen lähtöalueeksi jotain isoa 

kaupunkia. Yksi informanteista arvaa puhenäytteen lähtöalueeksi Pohjanmaan näyttäen 

kartasta alueen, joka on keskellä Pohjois-Pohjanmaata ja Etelä-Pohjanmaata. Yksi in-

formantti arvioi puhenäytteen olevan Kuusamon, Rovaniemen ja Kemijärven väliseltä 

alueelta. 

 

KARTTA 1. Oulun puhenäytteen lähtöaluearviot. 

 

Oulun puhenäytteen lähtöaluearviot: 

 

Oulu  5 

Oulun alue  1 

Oulun läheltä  1 

Helsinki  1 

pääkaupungin alue 1 

pääkaupunki/ iso kaupunki 1 

KuusamoRovaniemiKemijärvi 1 

Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaa 1 
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Useimmat informanteista ovat asuneet suurimman osan Suomessa vietetystä ajastaan 

Oulussa, vain kaksi informanttia on muuttanut Ouluun muutamaa kuukautta ennen haas-

tatteluhetkeä. Oulun seudun aluepuhekieli ja murre ovat näin olleet lähes kaikille infor-

manteille jatkuvasti edustettuina heidän arjessaan, mikä näkyy heidän tekemissään läh-

töaluearvioissa ja kielen kuvauksissa. 

 

Informantit nostavat Oulun puhenäytteen piirteistä eniten esille yksikön toisen persoo-

nan persoonapronominin muodon nää: kuusi seitsemästä puhenäytteen Ouluun tai Ou-

lun alueelle sijoittavasta informantista mainitsee persoonapronominin muodossa nää, 

nääh tai nä. Heistä Ara1 toistaa koko kysymyslauseen okkonää. Huomion kiinnittämi-

nen persoonapronomineihin on odotuksenmukaista, sillä maallikot havaitsevat ja matki-

vat murrepiirteistä yleensä eniten persoonapronominien variantteja, sillä niiden frek-

venssi on suuri ja niitä käytetään paljon arkisessa vuorovaikutuksessa (Nupponen 2011: 

35). Varsinkin oman murteen varianteista poikkeavat yksikön 1. ja 2. persoonan pro-

nominien variantit kiinnittävät natiivien suomenpuhujien huomion, ja niiden perusteella 

erotellaan aluemurteita toisistaan (Mielikäinen & Palander 2014a: 185).  Kaksi kuudesta 

puhenäytteen Ouluun sijoittavasta informantista on huomannut näytteestä myös svaavo-

kaalin heleppo, tosin Ara1 toistaa sen adverbina heleposti. Jap2 kuvaa svaavokaalia: 

niitä sanoja, jo- (.) johon laitettiin, ylimääläisiä niinku ”heleppo”. Natiivit kielenpuhu-

jat käyttävät samankaltaista metakieltä tarkoittaessaan svaavokaalia (Mielikäinen & 

Palander 2014b s.v. vokaali). Ven1 ja Ven2 puhuvat sanojen keskellä olevista vokaa-

leista: 

 

Esimerkki 10. 

Ven1: sanojen öö keskellä se on niin kuin ööö hhh substantiivi öö öö vai- öö niin 

kuin v- vaivilit? joo vokaalia vokaalia vokaalit ovat niin kuin pitkää (.) 

niin kuin "mukaaaan minun ko- kaveri". 

 

Esimerkki 11. 

Ven2: ö öö monissa sanoissa hän (.) hänellä olii pitkää loppu (.) ja (.) siellä oli 

paljon ööö vokaalia [maiskaus]. 

 

Esimerkeistä 10 ja 11 näkyy, että Ven1:n ja Ven2:n mukaan siellä oli paljon vokaalia, 

mutta on vaikea erottaa, puhuvatko he sekä sanojen keskellä olevista vokaaleista että 

sanojen lopuissa olevista pitkistä vokaaleista vai vain jälkimmäisestä. Sanojen keskellä 

olevat vokaalit viittaavat todennäköisimmin svaavokaaliin, mutta sanojen pitkät loput 
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voivat olla havaintoja myös esimerkiksi yksikön 1. persoonan pronominin variantista 

mää. Jap1 ja Vir1 sen sijaan perustelevat puhenäytteen paikannusta Ouluun havaitsemil-

laan yleisgeminaation muodoilla: 

 

Esimerkki 12. 

Jap1: "pan- panniikki" tai jotenki sillai (.) niinku lisäsi sitä konsonanttia ja. 

 

Esimerkki 13. 

Vir1: "MITTÄH" -- "kettää" tai (.) niinku sen tyyppistä sanaa (.) se sanan PAI-

noinen tavu (.) ei ollu siinä ensimmäisellä (.) vaan monesti olii keskim-

mäinen (.) "PANNIHKI". 

 

Jap1 ja Vir1 tuovat esille muodot panniikki, mittäh ja kettää (esimerkit 12 ja 13) ja käyt-

tävät natiivien kielenkäyttäjien kanssa samankaltaista metakieltä kuvatessaan yleisge-

minaatioilmiötä: lisäsi sitä konsonanttia ja PAInoinen tavu -- olii keskimmäinen. Kuten 

Jap1 ja Ven1 esimerkeissä 12 ja 13, myös natiivit kielenkäyttäjät puhuvat usein konso-

nanttien lisäämisestä ja tavujen painottamisesta tarkoittaessaan muun muassa yleisge-

minaatiota (Mielikäinen & Palander 2014b s.v. konsonantti ja tavu). 

 

Myös Esp1 huomaa, että sananmuodossa kettää on jotain puhekielistä, sillä hän toistaa 

muodon ilman yleisgeminaatiota muodoissa ketkää ja ketä esimerkkinä siitä, että puhuja 

puhui tosi -- puhekielii tosi paljon. Todennäköisesti Esp1 hakee n:n loppuheittoa eli 

muotoa ketää, eikä hän näin ollen kommentoi ollenkaan muodon sisältämää yleisgemi-

naatiota. 

 

Ven2 ja Vir1 kuvailevat Oulun puhenäytteen prosodisia piirteitä. Ven2 havainnollistaa 

havaitsemaansa äänen nousemista ja laskemista kädenliikkeellä, eikä tällainen ilmiö ole 

hänen mielestään tavallista suomen kielessä. Vir1:n mielestä puhenäytteen tauotus ei 

ollu niin selvä ku nyt etellisessä [Tampereen puhenäytteessä]. Sekä Jap1 että Jap2 pe-

rustelevat puhenäytteen sijoittamista Ouluun muun muassa sillä, että puhenäytteen kieli 

on samankaltaista kuin heidän ystäviensä käyttämä kieli: 

 

Esimerkki 14. 

Jap1: sillä lailla niiku kuulosti £kotoisalta ku£ moni, mun kavereista puhuu 

myös sillä tavalla. 
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Esimerkki 15. 

Jap2: eii, se kuulostaa 

Jap2: minu ystävältä 

A: sinu ystävältä, -- onko hän Oulusta kotoisin sinun ystävä, joo 

Jap2: varmaan. 

 

Esimerkeistä 14 ja 15 käy ilmi, että Jap1 ja Jap2 vertaavat puhenäytteen kieltä heidän 

oululaisten ystäviensä käyttämään kieleen, minkä vuoksi he arvelevat myös puhenäyt-

teen puhujaa oululaiseksi. Vaikuttaa siltä, että Jap1 kokee Oulun murteen jo ”omaksi 

murteekseen”, sillä 12 vuotta Oulussa asuneen Jap1:n mielestä Oulun puhenäyte kuulos-

taa kotoisalta (esimerkki 14). Natiivit kielenkäyttäjät kuvailevat yleensä epämuodolli-

sessa tilanteessa käytettävää puhuttua kieltä tai omaa kotimurrettaan kotoisaksi (Mieli-

käinen & Palander 2014b s.v. kotoinen, kotoisa). Oulun puhenäytteen erityisyyksiä ky-

syttäessä Jap1 vielä korostaa, että no, ei sillä lailla jääny, kauuheasti semmosta, erikois-

ta koska mum mielestä hän niinku, omasta mielestä ne ei puhunu, MINULLE vieraalla 

tavalla ilmentäen sitä, että puhenäytteen kieli on hänelle tuttua ja jokapäiväistä. Myös 

Dar1 sijoittaa Oulun puhenäytteen Ouluun: 

 

Esimerkki 16. 

A: no jäikö sinulle mieleen jotain erityistä siitä että millä tavalla henkilö pu-

hui 

Dar1: mmphh ei varsinaisesti, mutta set- se, se kuulosti enemmän oululaiselta 

MUTTA VOI OLLA että ei oo en tiäh. 

 

Kuten esimerkistä 16 käy ilmi, Oulun puhenäyte kuulostaa Dar1:n mielestä enemmän 

oululaiselta, mutta hän kuitenkin ilmaisee ääntään korottaen epävarmuutensa antamas-

taan arviosta. Myös Ara1:n mukaan se, puhu niinku, selkeesti oululaismurre. Koko 

Suomessa viettämänsä ajan Oulussa asunut Ara1 lisää ymmärtävänsä puhenäytteen ou-

lulaismurretta.  

 

Yli puolet informanteista arvioi Oulun puhenäytteen lähtöalueeksi joko Oulun tai Oulun 

seudun, mutta toiseksi eniten puhenäyte paikannetaan pääkaupunkiseudulle. Kolme in-

formanttia (Ven1, Ara2 ja Kik1) ovat sitä mieltä, että Oulun puhenäytteen kaltaista pu-

hetta voi kuulla Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla. Maantieteellisen lähtöaluearvion 

sijaan he määrittelevät puheen kaupungissa puhuttavaksi rekisteriksi. Ven1 arvelee pu-

hujan olevan pääkaupunkin alueesta, sillä hänen mielestään puhujan vokaalit ovat niin 

kuin pitkää, niin kuin "mukaaaan" samalla tavalla kuin hänen lähtömaansa pääkaupun-
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gissa asuvilla ihmisillä. Ven1 pohjaa mielikuvansa pääkaupunkiseudun puhujista aina-

kin osin eräältä natiivilta suomenpuhujalta saamaansa tietoon: hän kertoo, kuinka se 

[pääkaupunkiseudun puhe] kuulosta minulle, melko samaaa öö samankaltaisella tavalla 

kuin ööö Moskovan, aluella ihmiset puhuva lisäten joo ja hän [natiivi suomenpuhuja, 

jonka kanssa on keskustellut aiheesta] sa- sanoi minulle ettäää, hän mielestäni se kuu-

lostaa se, samalla tavalla. Ven1 perustelee puhenäytteen paikantamista pääkaupunki-

seudulle sillä, että sen puhe kuulostaa vähän öö homo. Vaattovaaran ja Halosen (2015: 

68) mukaan tällainen stereotypia pää- ja suurkaupungeissa asuvista homoista on ylei-

nen. Kik1 kertoo Oulun puhenäytteen synnyttämästä mielikuvasta: 

 

Esimerkki 17. 

A: millä perusteella, sanoisit että, hän on niinku jostai isosta kaupungista 

Kik1: mmm jos se tuuli [=tyyli?], se puhetuulihä sillee, se onnn jotai sillai, vähä, 

[nauraa] joo 

A: osaisikko sä kuvailla sitä 

Kik1: mi- KYLLÄÄ mielikuva tulee heti, (Suomessa) ja iso kaupunki, mä oonnn 

nä(h)ny kavereita mmm taikkaaaa nuoria, afrikalaisia tyttöjä jotka on 

muuttunu, eee Jyväskylästä Helsinki ja Mikkelistä Helsinki, ja se ne pu-

huu, se se muuttu kokonaan, ne alkaa puhuma sillai, tällasia. 

 

Esimerkki 17 osoittaa, että Kik1 tekee päätelmän puhenäytteen lähtöalueesta sen perus-

teella, mitä hän on havainnoinut pienemmältä paikkakunnalta isommalle muuttaneiden 

nuorten afrikkalaistyttöjen puhuman kielen muutoksesta. Kik1:n lisäksi myös Ara2 

mieltää puhenäytteen puheen nuorten käyttämäksi rekisteriksi: Ara2 kuvailee puhenäyt-

teen kieltä nuori tyttö kieli, ja Kik1:n mielestä puhuja kuulostaa teiniltä ja että hän on 

semmone liian nuori -- ne puhu noin. Ara2:n mielestä he [tällä tavalla puhuvat nuoret 

tytöt] näyttelevät jotain, ja hän kuvaileekin puhetta televisiosuomeksi. Ara2:n mukaan 

tällä tavalla cool kieltä puhuvat katkaisevat sanoja eivätkä siksi kuulosta siltä, että pu-

huisivat tavallisesti kyseisellä tavalla. Ara2:n sanavalinnat ovat kiinnostavia, sillä Mie-

likäisen ja Palanderin Kansanlingvistisestä sanakirjasta (2014b s.v. cool) käy ilmi, että 

myös natiivien kielenpuhujien mielestä nuoret muuttavat puhetyyliään ”coolimmaksi” 

nimenomaan lyhentelemällä sanoja.  

 

Oulun puhenäytteen Kuusamon, Rovaniemen ja Kemijärven välille sijoittava Ven2 pe-

rustelee vastaustaan sillä, että Oulun puhenäyte on hänen mielestään pohjoisessa asuvil-

le tyypillisen hidastempoista: 
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Esimerkki 18. 

Ven2: mmm se oli, mmmmm vähän, hitaampi, ja minä uskon että pohjoisessa ih-

miset [maiskaus] puhuvat vähän, hitaampi ja koko elämä on hitaampi 

[nauraa] joo. 

 

Esimerkistä 18 näkyy, että Ven2:n lähtöaluearvion taustalla on selkeä mielikuva pohjoi-

sessa asuvien ihmisten hitaammasta puhetyylistä ja elämästä. Ven2:n käsitys on lähellä 

natiivien kielenkäyttäjien mielikuvia, sillä maaseudulla asuvien lisäksi monesti nimen-

omaan pohjoisessa asuvien elämä mielletään hitaaksi (Mielikäinen & Palander 2014a: 

206). Kor1:n mielikuva puheesta on lähellä Ven2:n arviota, sillä Kor1:n mukaan puhuja 

puhuu iha lauhallisesti. Natiivit kielenkäyttäjät yhdistävät monesti rauhallisen ja hitaan 

puheen toisiinsa (Mielikäinen & Palander 2014b s.v. rauhallinen).  

 

 

5.2. Pellon puhenäyte 

 

Pello (30 s) 

näi- näillä puhheilla ja näillä veikkauksilla ei tieteŋkhä iha(n) kauheah(.) kauheah hy-

vim menny ja(.) se oli se fiiliski sem mukane että sen kokheen jälkhee molin tosi ahis-

tunu ja tosi väsyny(.) ja sitte mie lähin ajelehmaan kotia(.) ja(.) en kyllä kerinny ajah-

maan ku varhmaan puoli tuntia ni m(in)un oli pakko pittää tauko(.) että molin nii väsy-

ny ettei silmät meinannu milhää(n) pysyä auki että piti päätä tuŋkea melkeen ulos ikku-

nasta että pääsi ees sen puoli tuntia(.) etheeŋkäsin(.) että siinä varhmaan purkautu se 

koko kevhäär re-. 
 

Peräpohjalaismurteiden puhenäytteen on antanut Pellossa lapsuutensa ja nuoruutensa 

asunut ja Helsinkiin aikuisena muuttanut nuori nainen. Hänen antamassaan puhenäyt-

teessä on kuultavissa jonkin verran yleispuhekielisiä piirteitä sekä peräpohjalaismurtei-

siin, tarkemmin sanottuna Tornion murteisiin, kuuluvalle Pellon murteelle tyypillisiä 

piirteitä, kuten yksikön ensimmäisen persoonan muoto mie, yleiskielen d:n paikalla ole-

va kato sekä yleisgeminaatio. Puhenäytteessä kuuluu myös Tornion murteille tyypilli-

nen jälkitavujen vokaalienvälisen h:n säilyminen niin, että vokaali on h:n edeltä kadon-

nut. Osassa näissä muodoissa h on vielä vaihtanut paikkaa edellä olevan konsonantin 

kanssa, kuten esimerkiksi muodossa varhmaan. (Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 

2013: 347–350.) Olen koonnut karttaan 2 Pellon puhenäytteen lähtöaluearviot. 
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KARTTA 2. Pellon puhenäytteen lähtöaluearviot. 

 

Kartta 2 havainnollistaa, kuinka Pellon puhenäytteen lähtöaluearviot ovat hajaantuneet 

selkeästi laajemmalle verrattuna Oulun puhenäytteen lähtöaluearvioihin. Informanteista 

yksi sijoittaa Pellon puhenäytteen Kittilän ja Kemin välimaastoon, minkä lisäksi neljä 

muuta informanttia paikantaa näytteen pohjoiseen tai Lappiin. Näistä neljästä yksi eh-

dottaa lisäksi Ahvenanmaata ja Turkua sekä kaksi Venäjän rajaa. Kaksi informanttia 

arvioi lähtöalueeksi Oulun. Etelään näytteen sijoittaa kolme informanttia, joista yksi 

mainitsee lisäksi Helsingin ja toinen Helsingin ja Turun. Yksi informantti sijoittaa näyt-

teen Kuopion ja Mikkelin välimaastoon, yksi länsirajalle lähelle Ruotsia ja yksi Kuusa-

mon, Kajaanin ja Joensuun välille.   

Pellon puhenäytteen lähtöaluearviot: 

 

pohjoinen  3 

etelä  3 

eos  2 

Oulu  2 

Lappi  2 

Helsinki  1 

Ahvenanmaa  1 

Turku  1 

KittiläKemi  1 

KuusamoJoensuuKajaani 1 

KuopioMikkeli  1 
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Ainoastaan kolmella informantilla on kokemusta peräpohjalaisten murteiden puhuma-

alueella asumisesta: Jap1, Dar1 ja Ven2 kertovat asuneensa aiemmin Rovaniemellä. 

Tämän lisäksi yksikään informanteista ei ole asunut Lapissa. Muutamalla informantilla 

on kuitenkin ystäviä ja tuttavia myös Lapissa, Ven2:lla nimenomaan Pellossa. Näin ol-

len moni heistä on varmasti kuullut joskus peräpohjalaista murretta. 

 

Pellon puhenäytteen murrepiirteistä selkeästi eniten informanttien huomiota saa jälkita-

vujen vokaalienvälinen h. Kahdeksan informanttia kommentoi jollakin tavalla jälkitavu-

jen vokaalienvälistä h:ta, jonka perusteella moni myös arvioi puhenäytteen lähtöaluetta.  

Informantit kuvailevat havaitsemaansa murrepiirrettä eri tavoin: selvästi puhu hoon 

£päälle£, hoo ääni, hoo kirjai(men) käyttö -- ylimääräisenä lisätty, kova hoo, suuta on 

kaik- (.) koko ajan avattu (hh) (hh), siinä kuului paljon hoota, vahvaaa hhhh. Ven1 

myös toistaa puhenäytteessä kuultavan sananmuodon kokheen esimerkkinä siitä, millai-

nen on hoolainen kieli. On huomattavaa, että myös natiivit kielenpuhujat käyttävät il-

mausta puhua h:n päälle ja puhuvat tutkimukseni informanttien tavoin eri sananmuo-

doin h:n lisäämisestä sanoihin kuvaillessaan ilmiötä (Mielikäinen & Palander 2014b s.v. 

h, hoo).  

 

Jälkitavujen vokaalienvälistä h:ta kommentoivista kahdeksasta informantista neljä arvi-

oi puhenäytteen lähtöalueeksi pohjoisen tai Lapin. Näistä neljästä lähimmäksi Pelloa 

osuu Ven2 arvioidessaan puhenäytteen olevan Kittilän tai Kemin alueelta. Ven2 perus-

telee tällaisen puheen olevan hänelle tuttua: koska minä kuulin sitä monta kerta ja he 

käyttävät hoo kirjain paljon (.) kaikilla sa- sanoilla. Pellon puhenäytteen kieli on 

Ven2:lle tuttua, sillä hänellä on pellolaisia kavereita, joiden puheesta hän antaa esimer-

kin menhään. Ven1 sen sijaan kuulee puhenäytteen jälkitavujen vokaalienvälisessä 

h:ssa jotain ei-suomalaista:  

 

Esimerkki 19. 

 Ven1: ("khau") (.) ("khauhea) (.) "kokheen" (.) SE se kuulostaa öööö jotenkin 

minus- minulle jotenkin ööö niin kuin (.) (holainen) kieli vähän niin kuin 

(hh) -- joo kova hoo jaaaa [narinaa] tiedän että suomessa seee hoo on to-

della todella (.) niin kuin pimeä. 

 

Ven1, Kik1 ja Ara2 kommentoivat Pellon puhenäytteen jälkitavujen vokaalienvälistä 

h:ta äännetasolla: sekä Ven1 että Kik1 matkivat puhujaa muodostamalla laryngaalisen 
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/h/-äänteen ja myös Ara2 pyrkii demonstroimaan puhujan ääntämää /h/:ta. Kik1:n mu-

kaan puhenäytteessä jokaisella sanalla on sillai vahvaaa hhh ja Ven1:n mielestä puhu-

jan /h/ on erilainen kuin tavallisesti suomen kielessä (esimerkki 19). Tämän hän arvelee 

johtuvan jonkin vieraan kielen vaikutuksesta, minkä vuoksi hän arvioi puhenäytteen 

olevan läheltä Ruotsin rajaa: Ahvenanmaalta, Turusta tai ehkä jopa Venäjän rajalta. 

Myös hoo äänen huomioiva Kor1 arvelee puhenäytteen antajan olevan lähtöisin Ruotsin 

läheltä. Ara2 vertaa Ven1:n tavoin puhenäytteen puhetta vieraaseen kieleen, mutta hä-

nen mukaansa puhujan ääntäminen on suomen kielelle tyypillistä: 

 

Esimerkki 20. 

Ara2: joo ja itse asiassa tämä on auttanut mulle kun mä on oppinut suomea kos-

ka arabiassa meillä on sama juttu, että suu on aina avattu (.) eli kun sä 

puhut suomea sulla on se "aa" "aa" jaa "thaa" ja ja. 

 

Ara2:n mukaan puhenäytteen huomiota herättävät /h/:t johtuvat siitä, että suuta on kaik 

koko ajan avattu (hh) (hh). Tämä on hänen mukaansa arabian ja suomen kielille yhtei-

nen piirre, minkä vuoksi hän on kiinnittänyt asiaan huomiota (esimerkki 20). Aiemmis-

sa kansanlingvistisissä tutkimuksissa on huomattu, että maallikot tekevät hyvinkin tark-

koja havaintoja kuulemansa puheen sellaisista foneettisista ominaisuuksista, jotka poik-

keavat heidän omasta puheestaan (Mielikäinen & Palander 2014a: 215216). Esimerkis-

tä 20 käy kuitenkin ilmi, että Ara2 on kiinnittänyt huomionsa suomen kielen foneetti-

seen ilmiöön sen takia, että hänen mukaansa hänen äidinkielestään löytyy vastaavanlai-

nen ilmiö.  

 

Kaksi informanttia kiinnittää huomiota Pellon puhenäytteessä piirteisiin, jotka eivät ole 

millekään tietylle aluepuhekielelle tai aluemurteelle leimallisia, minkä vuoksi esimer-

kiksi Ven1:llä on vaikeuksia perustella tällaisen piirteen avulla puhenäytteen lähtöaluet-

ta:  

 

Esimerkki 21. 

Ven1: en tiedä mikä on tämä muoto kutsuttu mutta se on esimerkiksii väsynyt tai 

öö joka loppu nut (.) tai nyt (.) hän sanoi väs- jotenki niin kuin väsyny tai 

son son sellainen lyhennys 

A: eli siellä ei ollu sitä teetä 

Ven1: ei ole je ei ollut teetä teetä mutta en tiedä ää ööö mih- öö mihin öö aluen 

se liitty (.) koskaa aikasemmin en ole koskan ajatellut sitä ja aa luin jota-

kin mutta en muista. 
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Ven1 kiinnittää huomionsa puhekielelle tyypilliseen sananloppuisen t:n katoon, mutta ei 

osaa sen perusteella arvioida puhenäytteen lähtöaluetta (esimerkki 21). Dar1 taas perus-

telee puhenäytteen sijoittamista Helsinkiin sillä, että hän tunnistaa yhden sanan fiilistel-

lä helsinkiläiseksi, vaikka näyte ei hänen mielestään muuten olekaan niin Helsinki Hel-

sinki. Todellisuudessa puhenäytteessä ei ole verbiä fiilistellä, vaan muoto fiiliski, jossa 

loppuheitollinen liitepartikkeli -ki on liitetty substantiiviin fiilis. Sekä fiilis että fiilistellä 

löytyvät Paunosen Stadin slangin sanakirjasta (2000 s.v. fiilis, fiilistellä).  

 

Jap1 rajaa Pellon puhenäytteen mahdollisista lähtöalueista pois hänelle tutun Rovanie-

men. Hän kuitenkin tunnistaa puhenäytteestä hoon päällä puhumisen, jolla tavoin hän 

on kuullut puhuttavan pohjoisessa. Vir1 taas paikantaa puhenäytteen joko pohhjoinen (.) 

Lappi. Puhenäytteen etelään paikantavat Ara1 ja Jap2 perustelevat kumpikin lähtö-

aluearviotaan samalla taktiikalla Jap1:n ja Vir1:n kanssa rajaten pois tuttuja alueita: 

Ara1:n perustelee mä en tunne (sieltä) että se ole puhu (.) pohjoismurre (.) no se voi 

olla eteelästä, kun taas Jap2 sanoo puhenäytteestä mä tiedän että se ei oo (.) Oulustasta 

kotoisin. Pitkään Oulussa asunut ja Oulun murteesta kiinnostunut Ara1 rajaa Suomen 

kolmeen alueeseen, jotka ovat pohjois keski ja eteläh. On mahdollista, että hän kokee 

Oulun murteen pohjoismurreksi, mikä rajaa Oulun murteesta eroavan Pellon murteen 

pohjoisen ulkopuolelle. Jap2 sen sijaan puhuu erikseen Oulusta ja Lapista, mutta hän 

rajaa Lapin pois mahdollisista lähtöalueista yhden kuulematta jääneen murrepiirteen 

perusteella: 

 

Esimerkki 22. 

A: ei kuulostanu oululaiselta 

Jap2: eii 

-- 

Jap2: ja Lapissa käytetään, "mie" "sie" nii (.) ei ehkä (.) se ei kuu-(.) kuulut siinä 

(.) puhelussa nii (.) jostain muualta (.) kuin £ainaki Oulusta£. 

 

On huomionarvoista, että vaikka informantit tunnistavat laajasti esimerkiksi Oulun pu-

henäytteestä yksikön toisen persoonan persoonapronominin muodon nää perustellen 

sillä lähtöaluearviointejaan, yksikään informanteista ei huomioi Pellon puhenäytteen 

yksikön ensimmäisen persoonan persoonapronominin muotoa mie. Päinvastoin Jap2 

rajaa Lapin pois lähtöaluearvioinneistaan Pellon puhenäytteen kohdalla, sillä hän ei 

kuule puhenäytteenantajan käyttävän muotoa mie tai sie, joiden hän tietää olevan Lapis-

sa yleisiä (esimerkki 22). Yksikön ensimmäisen persoonan persoonapronominin muotoa 
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mie esiintyy peräpohjalaismurteiden lisäksi myös Savonlinnan seudulla ja Pohjois-

Karjalan eteläosassa (Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 348–349, 405). Vaik-

ka informantit eivät ainakaan toista kyseistä muotoa puhenäytteestä, on mahdollista, että 

mie on sellaista itäisyyttä, joka on voinut vaikuttaa lähtöaluearvioihin, vaikka murrepiir-

rettä ei erikseen mainitakaan. Tämä voisi selittää osin sen, että Pellon puhenäytteen läh-

töalueeksi arvellaan myös Kuusamon, Joensuun ja Kajaanin välistä aluetta sekä Kuopi-

on ja Mikkelin välistä aluetta. 

 

Kor1 paikantaa Pellon puhenäytteen Ruotsin lähelle, minkä lisäksi puhenäytteen puhe 

kuulostaa hänestä kovalta. Myös natiivit kielenpuhujat kuvailevat joitakin aluemurteita 

ja slangeja kovaksi, mutta yleensä ilmausta ei ole käytetty peräpohjalaismurteista (Mie-

likäinen & Palander 2014b s.v. kova). Kor1:n vastaus muistuttaa Ven1:n kuvausta kova 

hoo (ks. esimerkki 19), minkä lisäksi myös Ven1 toteaa kuulevansa puhenäytteessä 

mahdollisesti jonkin vieraan kielen vaikutusta ja sijoittaa puhenäytteen Kor1:n tavoin 

lähelle Ruotsia joko Lappiin, Ahvenanmaalle tai Turkuun. Ven1 mukaan puhenäyte 

kuulostaa vähän sellainen (.) niin kuin känsäinvälinen. Kor1:n ja Ven1:n paikannukset 

ovat periaatteessa lähellä puhenäytteen todellista lähtöaluetta, sillä Pello sijaitsee lähellä 

Ruotsin rajaa. Tästä johtuen puhenäytteen peräpohjalaismurteellisessa puheessa voi olla 

sellaisia prosodisia piirteitä, jotka voidaan mieltää ei-suomenkielisiksi.  

 

Kik1:n mukaan Pellon puhenäyte kuullosti hassulta, ja hän arvelee puhenäytteen olevan 

maaseudulta -- jostain pieenistä kylästä. Vaikutelma maalaisesta puhetavasta voi syntyä 

monesta eri tekijästä, mutta esimerkiksi Mantila (2004: 329) esittää Kik1:n puhenäyt-

teestä havaitseman jälkitavujen vokaalienvälisen h:n maalaisena piirteenä. Pellon puhe-

näyte ei kuulostanu tutulta Kik1:lle, mikä voi olla osa syynä siihen, että puhe vaikuttaa 

hänestä hassulta. Myös natiivit kielenpuhujat käyttävät sanaa hassu kuvaillessaan eri 

murteita, sekamurteita tai murteiden käyttöä yleensä (Mielikäinen & Palander 2014b 

s.v. hassu).  
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5.3. Pohjois-Savon puhenäyte 

 

Sonkajärvi (30 s) 

muutamav vuos sitte piätin hakkee fysioterapeutiks ammattikorkeekouluu(n) (.) olin 

siinä kuitenni yhtä aikoo vielä tekemässä tradenomitutkintoo opinnäytetyötä (.) jaa 

valamistautumine tähä fysioterapeutik kokkeeseen jäiki sitte vähä heikoks. 

piäsykoeuamuna myöj jouvvuttii lähtemmää aik- muutama tunnin ajomatkan taatta 

aika aikasil liikenteeseen hhhhh ööö mutta onneks meil ol(j) siinä ollu kylässä yks kave-

ri joka sittehh (.) oli matkalla tukena ja joŋka kanssa sai höpötellä (.) oikeestaa(n) (.) en 

keren-. 
 

Pohjois-Savon puhenäytteen on antanut sonkajärveläinen nuori nainen. Myös hänen 

antamassaan puhenäytteessä on kuultavissa jonkin verran yleispuhekielisiä piirteitä sekä 

Pohjois-Savon murteille tyypillisiä murrepiirteitä, kuten monikon ensimmäisen persoo-

nan muoto myö, passiivimuodon käyttö monikon ensimmäisen persoonan funktiossa, t:n 

heikon asteen vastine v, aa:n ja ää:n diftongiutuminen ensitavuissa, labiaalistuminen 

(esim. aikoo), yleisgeminaatio, savolaismurteiden erikoisgeminaatio ja svaavokaali. 

(Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 405–410.) Olen koonnut karttaan 3 Poh-

jois-Savon puhenäytteen lähtöaluearviot. 
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KARTTA 3. Pohjois-Savon puhenäytteen lähtöaluearviot. 

 

Kuten kartasta 3 näkyy, Pohjois-Savon puhenäytteen lähtöaluearvioinnit ovat hajaantu-

neet ympäri Suomea. Lounais-Suomi ja Kainuu ovat ainoita alueita, joihin puhenäytettä 

ei paikanneta. Informanteista kaksi arvioi lähtöalueeksi Oulun ja yksi Pohjois-

Pohjanmaan. Kaksi informanttia sijoittaa Pohjois-Savon näytteen Lappiin tai pohjoi-

seen. Yksi informantti arvioi näytteen olevan Itä-, Keski- tai Länsi-Suomesta. Yksi in-

formanteista sijoittaa näytteen Kuopion ja Joensuun välille, yksi Keski-Suomeen, yksi 

Vaasan ja Kokkolan välille, yksi Mikkeliin, yksi Rovaniemelle, yksi Helsinkiin ja yksi 

Helsingin ja Heinolan välille. Tämän lisäksi kaksi informanttia ei osaa antaa ollenkaan 

lähtöaluearviota.  

Pohjois-Savon puhenäytteen lähtö-

aluearviot: 

 

eos  2 

Oulu  2 

Keski-Suomi  2 

Mikkeli  1 

Rovaniemi  1 

Helsinki  1 

KuopioJoensuu  1 

VaasaKokkola  1 

HelsinkiHeinola  1 

Lappi  1 

Pohjois-Pohjanmaa 1 

Itä-Suomi  1 

Länsi-Suomi  1  

pohjoinen  1 
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Informanteista kaksi on asunut jossain vaiheessa savolaismurteiden alueella: Vir1 on 

asunut Pohjois-Savon murrealueeseen kuuluvalla Rautalammilla, kun taas Kik1 on asu-

nut Mikkelissä, joka kuuluu Etelä-Savon murrealueeseen. Muilla informanteilla ei ole 

kontakteja alueelle. 

 

Pohjois-Savon puhenäytteen lähtöaluearvioita perustellaan lähinnä keskenään erilaisilla 

murrepiirteillä ja prosodisilla seikoilla. Osa havaituista murrepiirteistä on niin laajalle 

levinneitä, että niiden perusteella on vaikea arvioida tarkasti puhujan lähtöaluetta. Tämä 

voi olla savolaismurteiden vierauden lisäksi syy sille, että arviot ovat niin hajallaan ym-

päri Suomea. Muun muassa Esp1 perustelee lähtöaluearviotaan laajalevikkisellä piir-

teellä: 

 

Esimerkki 23. 

Esp1: hän, käyttää semmone, elii pieniiii sana eli ei koko sana mutta pieneksi (.) 

kuin "onneks" niin (siin on) (.) e- ei ei sano koko sanaa.  

 

Esimerkistä 23 näkyy, kuinka Esp1 tekee havainnon i:n loppuheitosta. Tämä on hänelle 

puheen nopeuden lisäksi peruste sijoittaa puhenäyte Helsinkiin. Eräät natiivit kielen-

käyttäjätkin yhdistävät nopean puheen pääkaupunkiseutuun (Mielikäinen & Palander 

2014b s.v. nopea). Myös Ven1 tarkoittaa todennäköisesti loppuheitollisia muotoja ker-

toessaan, että minusta hän lyhene öö sanoja paljon. Ara1 ja Dar1 perustelevat paikan-

nuksiaan Oulun murteestakin tutuilla murrepiirteillä: 

 

Esimerkki 24. 

A: miksi sää sanoisit että tää on Oulusta (.) et mikä siellä oli semmonen 

Ara1: koska siellä oli toii sana valaamistunut se sano valaamistunut eikä valmis-

tunut. 

 

Esimerkki 25. 

Dar1: Lapista (.) voi olla 

A: elikkä voi olla Lapista 

Dar1: sillä "koke" "kokkeeseen" (.) tai en tiiä voi olla Pohjois-Pohjanmaaki. 

 

Ara1 perustelee puhenäytteen sijoittamista Ouluun sillä, että hän tunnistaa puhenäyt-

teestä Oulun murteestakin tutun svaavokaalimuodon (esimerkki 24). Dar1 perustelee 

lähtöaluearvioitaan Lappia ja Pohjois-Pohjanmaata sillä, että kuulee puhenäytteestä 

yleisgeminaatallisen muodon (esimerkki 25) sekä sanan kylä, joka hänen mukaansa on 
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pohjoisessa tyypillinen ja jonka sijasta etelässä käytetää ”himaa” tai jotaki (Paunosen 

määritelmän mukaan hima on ’koti’ (2000 s.v. hima)). Mikkelissä asunut Kik1 peruste-

lee puhenäytteen paikannusta ensi tavun ää:n diftongiutumisella toistamalla pyässy kai 

aamuna. Hän arvioi puhenäytteen lähtöalueeksi Mikkeliä ja Rovaniemeä, ja arvioitaan 

hän perustelee MUrre (.) on se -- MÄ oon asunu Mikkelissä kyllä se kuulosti mikkeliläi-

seltä. Kik1 ei perustele miksi arvelee puhenäytteen olevan Rovaniemeltä, mutta esimer-

kiksi puhenäytteessä kuultavat svaavokaali, yleisgeminaatio ja t:n heikon asteen vastine 

v saattavat olla myös peräpohjalaismurteisiin kuuluvina sellaisia pohjoisuuksia, jolla 

selittyvät Kik1:n ja muiden informanttien antamat Lappiin ja muualle Pohjois-Suomeen 

sijoittuvat lähtöaluearviot. Dar1:n lisäksi myös Jap1 havaitsee, että konsonantti tuplaan-

tui sanassa kokeeseen niinku (.) "kokkeesee" ja sillai, mikä on hänen mukaansa hänelle 

tuttua. Jap1 perustelee puehnäytteen paikannustaan puheen tuttuudella tai vieraudella: 

 

Esimerkki 26. 

Jap1: hhhh joo siinä on selvästi semmone outo, minulle vieras semmonen (.) mi-

ten sanoisi (.) että miten nostaa sitä ä- ääntä ja la- laskee ni se se (.) e- et 

mistä kohtaa siinä pu- puheessa nii nii nostaa sitä niinku äänen- (.) sävyä? 

ja sitten miten la- laskee ni se oli iha (.) vierasta (.) niiiii m- [niiskaisee] 

niin niin, ei se varmaan (.) ei se varmaa oo kovi minulle tutuista paikoista 

kotosi [nauraa] öööö ehkä ei. 

-- 

Jap1: ää- ääntämisessä tai siis niinku mitenn ku sa(a)ttaa ihmiset niinku nostaa 

sitä äänen (.) korkeutta ala- ylös ja alas niinku keske puheen ja se se (.) 

rytmi ei kuulosta tutulta [nauraa] nii -- se, ei oikeastaa o- kuulostanu OL-

LENKAA tutulta. 

 

Vaikka Jap1 havaitsee puhenäytteessä hänelle tutun murrepiirteen, hän silti päätyy ra-

jaamaan lähtöaluearviointinsa ulkopuolelle kaikki hänelle tutut alueet, sillä hänen mie-

lestään puhe kuulostaa muuten hänelle vieraalta (esimerkki 26) eikä ehkä kavereista 

kukaa puhu juuri tuolla tavalla.  Jap1:lle Pohjois-Savon puhenäytteen prosodiset piirteet 

nousevat tärkeämmäksi määrittäväksi tekijäksi hänen antaessaan lähtöaluearviota. Jap1 

kommentoi puheen äänensävyn vaihtelua, äänenkorkeudenvaihtelua, rytmiä sekä ään-

tämistä (esimerkki 26). Myös Kur1 kommentoi puhenäytteen rytmiä siellä ei ollut -- 

stopia, eli puheessa ei ollut hänen mielestään taukoja. Myös Ara2 päätyy rajaamaan 

lähtöaluearviotaan puheen tuttuuden perusteella:  
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Esimerkki 27. 

Ara2: mä oon tottunut äää pari ää helsinkiläistä ihmisiä jaaaaaa hh ja ja heillä 

on se semmosen murre [naurahtaen] emmää tiiä. 

 

Ara2:n mukaan Pohjois-Savon puhenäyte ei ole oululainen, mutta hänen mukaansa pu-

he kuulostaa hänen mielestään helsinkiläisten ihmisten puheelta (esimerkki 27). Hänen-

kin arvionsa taustalla voivat olla puhenäytteen yleiset nykypuhekielen piirteet, joita 

Ven1:n ja Esp1:n kuvailevat. Sen sijaan Jap2:n mukaan ei se [Pohjois-Savon puhenäyte] 

kuulostanu niin vieraalta, joten hän arvioi puheen tuttuuden perusteella puhenäytteen 

olevan mahdollisesti Oulusta. Tuttuuteen voi vaikuttaa Pohjois-Savon ja Oulun murteil-

le yhteiset murrepiirteet, kuten geminoituminen. 

 

Viisi informanttia kommentoi Pohjois-Savon puhenäytteen puheen nopeutta tai tempoa: 

Vir1:n mukaan aika rauhallista puhetta oli (.) silleen tempolta, Jap1:n mukaan puhe-

näytteen puhe ei ole hirvee niinku nopea, mutta ei toisaalta hidaskaa, sen sijaan Esp1:n 

mukaan hän puhua nopeampi, Ven2:n mielestä se meni nopeasti ja Kur1:n mielestä 

puhenäyte on vähä vaikeampi kuin muut, mihin hän lisää ei oo niin vaikea mut sit kun 

hä puhu nopeasti -- se on käääikissa kielissä on samoin jos sssä puhu(t) nop- mm nope-

asti sit se ov vähä vaikea ymmärtää. Ainakin Kur1 pitää siis nimenomaan puheen no-

peutta syynä vaikeudelle. Kur1:n lisäksi Ven2:n mielestä puhenäytettä on vaikea ym-

märtä ja Jap2:n mielestä vähän epäselvää.  

 

Kor1 havainnollistaa toistamalla £tyn tyn£ ja lyömällä käsiään vastakkain puheen hak-

kaavaa rytmiä tai äänensävyä. Hänen mukaansa puhe ei ole niin (.) pehmeästi mene 

vaan kovasti. Hän kuvailee kuulemaansa puhetta vahvaksi ja kutsuu puhetapaa aksentik-

si, joksi myös natiivit kielenpuhujat monesti kuvailevat murteellisen puheen erilaisia 

prosodisia piirteitä (Mielikäinen & Palander 2014b s.v. aksentti). Kor1:n lisäksi myös 

Ven2 puhuu aksentista, mutta hänen mukaansa puheessa kuuluu ruotsalaista aksenttia. 

Kor1:n kanssa samoilla linjoilla on Kik1, jonka mukaan puhuja ääntä niitä sanoja se on 

iha syvä nii piää- niinku semmosia [tekee suulla kuplamaisen äänen] [naurahtaen] en 

tiiä mitä joo joo että että ei tuu sillee nii välillä ei tuu nii selvä se koko sana. Jap2 mu-

kaan taas kuulostaa siltä kuin puhujan suussa oli jotain. On vaikea sanoa, mitä pro-

sodisia piirteitä Kor1, Kik1 ja Jap2 tarkalleen ottaen tarkoittavat, mutta ainakin Kik1:n 

mielestä syvä ääntäminen vaikuttaa puheen selvyyteen. Natiivit kielenpuhujat kuvaavat 

monesti adjektiivilla syvä murteellista puhetta ja sen murteellisuuden astetta, samoin 
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kuin sanalla vahva, jota monesti käytetään lisäksi Kor1:n tavoin myös kuvaamaan pu-

heen intonaatiota ja ääntämystä (Mielikäinen & Palander 2014b s.v. vahva, syvä). 

 

Dar1 kuvailee Pohjois-Savon puhenäytettä: se oli ihan ihan normaali £luonnollinen 

puhe£, millä tavalla natiivit kielenkäyttäjät usein kuvailevat murteellista puhetta tai 

slangia (Mielikäinen & Palander 2014b s.v. luonnollinen).  Sekä Jap2 että Vir1 ovat 

kuitenkin sitä mieltä, että puhenäytteen puhe ei oikeastaan poikkea kirjakielestä. Vir1 ei 

huomannu mitäänn selvä kirjakielestä poikkeamista, ja Jap2:n mukaan puhuja ei käyttä-

ny paljon murretta (.) aika lähellä kirjakieltä. On mielenkiintoista, että Vir1 ei huomaa 

puhenäytteessä murteellisuuksia, vaikka hän on asunut ja käynyt lukion Pohjois-Savon 

murrealueella. On mahdollista, että Vir1 ei huomaa puhenäytteen puhetavassa mitään 

kirjakielestä poikkeavaa sen takia, että hän on aloittanut suomen kielen opintonsa ni-

menomaan kieliympäristössä, jossa on puhuttu Pohjois-Savon murretta. Hän kertoo, 

miten ei ollut nuorempana huomannut puhumansa varieteetin murteellisuutta: ni kun mä 

en ollu opiskellu suomea aikaisemmin (.) nin se [Pohjois-Savon murre] oli mulle suo-

men kieltä. Hän kuitenkin tiedostaa, että Rautalammella? nii siellä puhutaan (.) pikku-

riikkisen Savon murteen tyyppistä (Nupposen (2011) mukaan Savon murre on kansan 

antama nimitys, jolla tarkoitetaan yleensä Pohjois-Savon murretta). Myös aiemmissa 

kansanlingvistisissä tutkimuksissa on huomattu, että maallikot eivät aina tunnista oman 

alueensa murretta (Vaattovaara 2009: 139). Pohjois-Savon puhenäyte herättää kuitenkin 

Vir1:ssä vahvoja mielikuvia puhujasta: 

 

Esimerkki 29. 

Vir1: [kimeällä äänellä] sillä tavalla niinku olisi luokan edessä lukenu josain jo-

tain esitelmää 

-- 

Vir1: joo siis ei jääny sellasta mielikuvaa ettäää hän puhuis samalla tavallaa (.) 

joka päivä ympäristössä (.) että senn joku sellainen (.) erilainen tilanne 

missä hän puhuu.  
 

Kuten esimerkistä 29 näkyy, Vir1 tuo esiin mielikuvansa puhujasta prosodisin keinoin: 

hän muuttaa ääntään selkeästi kimeämmäksi kuvaillessaan puhujan puhetapaa. Vir1:n 

mukaan kuulostaa siltä, että puhuja ei puhu vastaavalla tavalla tavallisessa arjessa (esi-

merkki 29), eikä puheessa ole kuultavissa tunteita välittävää sellaista koristelua. On 

mahdollista, että Vir1 tunnistaa nimenomaan kyseisen aluemurteen tuttuuden takia pu-
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henäytteen epäluonnolliseksi puheeksi, tutkimushaastatteluja varten annetuksi puhe-

näytteeksi. 

 

 

5.4. Tampereen puhenäyte 

 

Tampere (30 s) 

kyähä mua jännitti (.) että kyä muv vattassa tuntu ja pisteli (.) mutta sitte ku me päästii 

sitte sinne (.) PAIKkaa missä se pÄÄsykoe järjestettii ni (.) mää kattoin ku si(ä)loli iha 

kAUheesti porukkaa että (.) kuiŋka tännev voi IKINÄ päästä opiskelemaa? hh NO (.) 

sittem mää (.) lopulta menin palautteleen sitä (.) koetta siinä? ja siel oli siellä (.) 

e(j)essä sittes se (.) rofessori joka sitä oli valvomassa sitä tenttiä ni (.) sit se sano mulle 

että (.) "nährään ens syksynä" (.) ja mä sanoittä "nährää". 
 

Tampereen puhenäytteen on antanut Tampereella koko ikänsä asunut nuori nainen. Hä-

nen antamassaan puhenäytteessä on kuultavissa jonkin verran yleispuhekielisiä piirteitä 

sekä perihämäläisille murteille tyypillisiä murrepiirteitä, kuten t:n heikon asteen vastine 

r, yleiskielen ts:n vastine tt, diftongin avartuminen, tunnukseton MA-infinitiivin illatii-

vi, vokaaliyhtymän ea oikeneminen sekä murresana kyä ’kyllä’ (SMS s.v. kyä). (Lyyti-

käinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 153–154.) Olen koonnut karttaan 4 Tampereen 

puhenäytteen lähtöaluearviot. 
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KARTTA 4. Tampereen puhenäytteen lähtöaluearviot. 

 

Tampereen puhenäytettä sijoitetaan eniten Pohjois-Suomeen, mutta kuten kartasta 4 

näkyy, Keski-Suomi on toiseksi yleisin lähtöaluearvio. Tampereen puhenäyte on ainoa, 

jota yksikään informanteista ei sijoita Helsinkiin tai Suomen eteläisimpiin osiin. Infor-

manteista kaksi arvioi Tampereen puhenäytteen olevan pohjoisesta, yksi arvioi puhe-

näytteen olevan Lapista ja kolme arvioi näytteen olevan joko Oulusta tai Oulun alueelta. 

Yksi informanteista sijoittaa näytteen Kemin ja Rovaniemen välille, yksi Mikkelin, 

Lappeenrannan ja Kouvolan välille, länsirannikolle tai itärajalle, yksi Kuopioon, yksi 

Tampereen ja Turun välille, yksi Jyväskylään tai muualle Keski-Suomeen. Kaksi infor-

manttia ei osaa sijoittaa näytettä minnekään.  

Tampereen puhenäytteen lähtöaluear-

viot: 

 

eos  2 

Oulun alue  2 

pohjoinen  2 

Lappi  1 

Oulu  1 

Kuopio  1 

Jyväskylä  1 

TampereTurku  1 

KemiRovaniemi  1 

MikkeliKouvolaLappeenranta 1 

Keski-Suomi  1 
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Informanteista yksikään ei ole asunut hämäläismurteiden alueella. Kuten Pohjois-Savo, 

on myös Tampereen alue useimmille informanteista vieras. Todennäköisesti tämän 

vuoksi kovin moni informanteista ei osaa perustella paikannuksiaan yksittäisillä murre-

piirteillä tai aluepuhekielisyyksillä, vaan lähinnä puheen prosodisilla seikoilla. Jap2 on 

ainoa, joka sijoittaa puhenäytteen lähellä Tampere tai Turkuh perustellen arviotaan sil-

lä, että puhuja sanoi ”nährään”. Jap2 tunnistaa perihämäläisen t:n heikon asteen vasti-

neen r, sillä hän muistelee mun tyttöystävä sanoi että siellä puhutaan näin. Murrepiirre 

on hänelle entuudestaan tuttu, sillä hänen tyttöystävänsä isä on asunut Tampereen ja 

Turun välillä. Sen sijaan Tampereen puhenäytteen Ouluun paikantanut Ven2 on ainoa, 

joka kommentoi puhenäytteen persoonapronominin muotoa: Ven2 perustelee lähtö-

aluearviotaan muun muassa sillä, että puhuja käytti "mää" yy (instead of) "minä". Vaik-

ka Ven2 tunnistaa puhenäytteen yksikön ensimmäisen persoonapronominin muodon, on 

kyseisen piirteen perusteella vaikea päätellä kovin tarkasti puheen lähtöaluetta. Ven2:n 

mukaan hän lausee kaikki sanat aika selkeästi. Koettu puheen selkeys voi myös vaikut-

taa puhenäytteen tutulle alueelle sijoittamisen taustalla. Vir1, Dar1 ja Kik1 perustelevat 

lähtöaluearvioitaan murteellisilla sananmuodoilla: 

 

Esimerkki 30.  

Vir1: ONKOHAN nyt pakko sanoo Kuopio £ku, siinä tuli just sellaisia£ (.) mitä 

mä ny sanoin että "mettään" ja (.) PARI sellaista sanaa jotka muistuttii si-

tä. 

 

Esimerkki 31. 

A: okei elikkä oliko se siis sum mielestä murteellistap puhetta vaii 

Dar1: OLI VÄHÄN vähän mut ei ei ei hirveesti se ainoa sana mikä oli hyvin siinä 

oli (murre) oli se "vatsa" "vatta". 

 

Esimerkki 32. 

Kik1: mm, zillä ov vähä (.) hassuja sanoja (.) niinku vatsa sanoi iha (.) hassusti 

sitä vatsa va- vasta tota en (.) en tiiä, kyllä on jotain. 

 

Esimerkeistä 30 ja 31 näkyy, kuinka sekä Vir1 että Dar1 huomaavat Tampereen puhe-

näytteen ts:n vastineen tt. Myös Kik1 kuulee muodossa vatta jotain erikoista, mutta ei 

osaa toistaa sanaa sen murteellisessa muodossa (esimerkki 32.) Vaikka Dar1 ei osaa-

kaan arvioida puheen lähtöaluetta, hän kuitenkin kertoo tietävänsä, että lähtöalueen sen 

perusteella ois voinut tunnistaa. Dar1:n mielestä puhuja puhuu kohtuullinen selkeest. 

Vir1 sen sijaan antaa murrepiirteestä esimerkin mettään, vaikka sellaista muotoa ei itse 
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puhenäytteessä kuulu. Mettään on siis hänen mieleensä jäänyt havainnollistava esi-

merkki murrepiirteestä, ja hän kuulee puhenäytteestä PARI sellaista sanaa jotka muis-

tuttii sitä. Pohjois-Savossa aiemmin asunut Vir1 perustelee kyseisellä murrepiirteellä 

lähtöaluearviotaan Kuopiota, tosin tällä alueella ts:n vastineena on perinteisesti ollut ht 

(Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 477).  

 

Tampereen puhenäytteessä kuultava ’professori’ muodossa rofessori kiinnitti kolmen 

informantin huomion. Sekä Ara1 että Vir1 toistivat sanan muodossa rofessori, minkä 

lisäksi Jap2:n mielestä "professoli" sana kuulosti vähän oudolta. Rofessori kiinnittää 

todennäköisesti siksi niin monen informantin huomion, koska sen yleiskielinen muoto 

on korkeakoulutetuille opintojensa kautta hyvin tuttu. Ara1 perustelee rofessori-

tapauksella joko pohjoiseen tai Oulun alueelle sijoittuvaa lähtöaluearviotaan. Myös 

Kur1 arvioi puhenäytteen lähtöalueeksi pohjoista. Hän perustelee arviotaan prosodisilla 

seikoilla: ehkä se [puhenäytteen puhe] on vähän nopeampi kuin muut (.) hän puhui vä-

hän nopeampi. Nopeamman puheen vaikutelman taustalla voi olla esimerkiksi puhe-

näytteen joidenkin sanojen loppuvokaalien heittyminen.  

 

Kaksi informanttia kommentoi puheen konsonanttien ääntämystä. Ven2:n mukaan 

Tampereen puhenäytteen konsonantit ovat tosii – kovia, ja Jap2:n mielestä pee -- kuu-

losti kovalta pee- peeltä. Myös natiivit kielenkäyttäjät kiinnittävät tällä tavalla huomiota 

konsonanttien ääntämykseen kuvaten esimerkiksi lounaismurteisiin kuuluvan Rauman 

murteen kovia konsonantteja (Mielikäinen & Palander 2014b s.v. konsonantti). 

 

Prosodisista piirteistä informantit kommentoivat puheen tauotusta, rytmiä ja sanojen 

painotusta. Sekä Vir1 että Jap1 mainitsevat puheen pienet tauot, ja Vir1 arveleekin, että 

puheen jonkinlainen jaksottaisuus aiheutuu näistä tauoista. Jap2:n mukaan taas sanojen 

valissa on selkeä tauko. Vir1:n mielestä jossakin sanoissa tuli vähä korostuneempii sa-

nan alkuosan painotus -- ensimmäinen tavu on vähä vahvempi (.) vähä kovempi. Vir1:n 

käyttämä metakieli on samankaltaista natiivien kielenpuhujien kanssa, sillä myös he 

käyttävät ilmausta painotus kuvaillessaan yleensä eri murteellisten puhetapojen eroja 

(Mielikäinen & Palander 2014b s.v. painotus). 

 

Kuusi informanttia on kuullut Tampereen puhenäytteen kaltaista puhetta jossain aiem-

min. Heistä kolme, Ven2, Ara2 ja Kor1, kuulee puheessa jotain tuttua: 
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Esimerkki 33. 

Ven2: mmmm se kuulosta ehkä vähän tutulta. 

 

Esimerkki 34. 

Ara2: vain voin sanoa että tämä on semmosen murre joka mä oon kuullut aiem-

min? mutta mä en osa sanoa mistä tämä tulee. 

 

Esimerkki 35. 

Kor1: en voi sanoa miksi? mutta (.) kuulostaa ihan (.) tuttavilta [naurahtaa] joo. 

 

Ven2, Ara2 ja Kor1 eivät kuitenkaan osaa kertoa, missä he ovat kuulleet tällaista puhet-

ta (esimerkit 33, 34 ja 35). Näin ollen sekä Kor1 että Ven2 sijoittavat tuttuuden perus-

teella puhenäytteen Oulun alueelle, kun taas Ara2 ei osaa antaa lähtöaluearviota. Myös 

Jap1 käyttää poisrajaamista ja puheen tuttuutta perusteluina lähtöaluearvioinnilleen: 

 

Esimerkki 36. 

Jap1: taas sei niinku kuulostanu (.) niinkuh (.) Helsingin alueen puhetyyliltä (.) 

ja ja taas niinku Oulusta ja Lapin murteesta (.) omasta mielestäni olen tie-

toinen nii nii se ei ollus sitä mum mielestä. 

 

Esimerkki 37. 

Jap1: pikkusen tuli mieleen yks kaveri joka (.) m- musta tuntuu että yks kaveri 

puhui vähä tuohon tyyliin mutta mieti että mistä hä olikaa kotosin 

-- 

Jap1: ja ja joo yks kaveri puhuuss (.) iha samalla tavalla mutta ei vain muista 

mistä kotosin mutta joo 

A: näytät nyt tästä Mikkeli Lappeenranta Kouvola tästä alueelta 

Jap1: niiiiiii mutta, nnnyt en oo iha varma hän oli joskus asunu Lappeenrannalla 

mutta (.) ommm sitä sitä en (ole) yhtääv varma että oliko hä kotosi iha 

sieltä (.) vai oliko häv vaa öh siellä (.) työharjottelussa. 

 

Jap1 ei havaitse puhenäytteestä ensin mitään tuttuja piirteitä ja näin ollen rajaa lähtö-

aluevaihtoehdoista pois hänelle tutuimmat alueet (esimerkki 36). Hän on sen sijaan tun-

nistavinaan puhetyylistä kaverinsa, mutta hän ei ole täysin varma kaverinsa kotipaikka-

kunnasta ja päätyy lopulta sijoittamaan puhenäytteen Mikkelin, Kouvolan ja Lappeen-

rannan välille (esimerkki 37.) Esp1 taas kuulee puhenäytteessä jotain samaa kuin rova-

niemeläisen kaverinsa puheessa: mulla on yks kaveri ta hän olii (.) Rovaniemeltä? ja 

hän puhui vähä sama (.) samaa tyyli. Myös Kik1 arvioi, että puhuja on lappalainen 

[=lappilainen?], sillä hänellä oli nappuri [=naapuri?] sieltä.  
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Esp1:n mukaan puhujan puhetyyli on rentoutunu, ja Kor1:n mielestä puhuja kuulostaa 

puhuvan normaalisesti (.) kaverille tai perheelle. Vir1:n mukaan näytteenantaja puhuu 

ehkä rohkeasti? ni vois kuvitella että puhuu tyyliin kaverille tai ei nyt vieraalle ehkä 

yleensä sillä tapaa puhu. Natiivit kielenkäyttäjät kuvailevat yleensä omaa puhekieltään, 

kotimurrettaan tai yleispuhekieltä normaaliksi erotellen yleensä tällaisen puhekielen 

kirjakielestä (Mielikäinen & Palander 2014b s.v. normaali). Myös Kik1 pitää puhetta 

murteellisena, mutta hänen näkemyksensä normaalista puheesta poikkeaa Kor1:n ja 

Vir1:n näkemyksestä: 

 

Esimerkki 38. 

Kik1: EI HYVIN SELKEÄ ei hyvin, jos joku joka eij oo suomalainen, va- vaikka 

on oppinu, kieltä (.) on hankala ymmärtää, tollasia -- kyllä (.) onn (.) 

vvVÄLILLÄ jos hän puhu varma pitkä aika voi olla että tulee tällasia sano-

ja jotka jäähä (.) no mitä vä- sillai vähä. 

 

Esimerkki 39. 

Kik1: koska mum mielestä mula on semmone kokemus että (.) ne jotka assu pie-

nessä kul- kulissä onko se (.) niillä vieläsitä, muure (.) (ei sää nistä) ne 

puhuu (.) öö sillai että niillä (.) mut seeeeeee SUOMEN KIELI ei o (.) ne 

puhu niinkuu (.) mmmh onko muree (.) sitä ne käytät sitä ni hirveesti -- 

jjoo joo paljo murretta joo (.) että ei neellä (.) en tiiä ei ne hirveesti (.) pu-

hu (.) noro- sanotaan normaalisti (otetaa niitä) (.) sulkkumerkkejä mutta 

sellane joo 

A: £nii nii sanotusti normaalisti£ 

Kik1: kyllä nii sanotusti että viralliset taii jotain niillä sitä. 

 

Kik1:n mielestä puhenäytteen puhe on ei-natiiville hankalaa ymmärtää (esimerkki 38). 

Myös hän pitää puhenäytettä murteellisena (esimerkki 39). Kik1 on sitä mieltä, että 

Tampereen puhenäytteen puhuja on mahdollisesti pienestä kylästä, sillä hänen koke-

muksensa mukaan pienissä kylissä ei puhuta niin sanotusti normaalisti, vaan paljo mur-

retta (esimerkki 39.) Näin ollen hän erottelee murteellisen puheen normaalin, virallisen 

kielen ulkopuolelle. Samoin kuin Kik1, myös Jap1:n mielestä puhenäytteen varsinki 

siinä alussa [oli] jotai semmosta (.) outoa (.) murretta tai (.) puhetyyliä jonka takia en 

iha heti niinku ymmärtäny et mistä puhuu ja lisää, että ooha tämäki rento tapa puhua. 

Jap1 tarkoittaa mahdollisesti puhenäytteen alun murteellista muotoa kyähä. Ven1:n nä-

kemys poikkeaa muista: hänen mukaansa ainakin se kuulosti minulle että niin kuin se on 

lähellä niin kuin öö virallisen kielen. Perusteluksi hän kertoo, että hän [puhuja] ei öö 

lyhennyt paljon. Ven1 tarkoittaa todennäköisesti virallisella kielellä natiivien kielen-
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käyttäjien tavoin puhekielestä poikkeavaa yleiskieltä tai kirjakieltä (Mielikäinen & Pa-

lander 2014b s.v. virallinen).  

 

 

5.5. Turun puhenäyte 

 

Turku (30 s) 

 

no mä(ä) sit soitin sinne teatterii ja kysysi et mitä nyt sit vois teh(r)ä (.) jaa me sovittii 

sitte mah- vahtimestarin kans et (.) mää tu(l)en sit pu(a)l tuntii myöhäs ja hän päästää 

mut (.) iha hissuksii sisäl (.) sinne saliij ja (.) hh. no tämmöttis me tehtiiŋki sit ja (.) ja 

JUST ku mä olen sit astumas sinne teatterisaliin ni (.) huus semmone kauh(i)a repliikki 

et (.) "anteeksi että olem myöhässä" (.) no (.) kaikki sit kattos munt ja ihmetteli et (.) 

khui mä kehtaa häiritä sit-. 

 

Turun puhenäytteessä on kuultavissa jonkin verran yleispuhekielisiä piirteitä sekä lou-

naisille välimurteille että lounaismurteille tyypillisiä murrepiirteitä kuten loppuheitto, 

eA-vokaaliyhtymä muodossa iA, sananloppuisen -n kato, diftongien avartuminen, t:n 

heikon asteen vastine r ja si-imperfekti (Lyytikäinen, Rekunen & Yli-Paavola 2013: 17–

20, 71–72; VISK 2008 § 23; Wiik 2006: 210). Olen koonnut karttaan 5 Turun puhenäyt-

teen lähtöaluearviot. 
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KARTTA 5. Turun puhenäytteen lähtöaluearviot. 

 

Kartasta 5 näkyy, että myös Turun puhenäytteen lähtöaluearviot ovat melko hajallaan 

ympäri Suomen, mutta Suomen pohjoisimpiin tai itäisimpiin osiin sitä ei sijoiteta. Kaksi 

informanttia sijoittaa näytteen joko Etelä-Suomeen tai etelään. Informanteista yksi arvi-

oi näytteen lähtöalueeksi Turun, yksi Porin ja Turun välimaaston, yksi Porin tai länsi-

rannikon laajemmin ja yksi Kokkolan, Turun ja Jyväskylän välimaaston. Oulu, Kemin 

ja Kemijärven välinen alue sekä Pohjois-Pohjanmaa saavat kaikki yhden arvion. Yksi 

informantti arvioi puhenäytteen lähtöalueeksi ison kaupungin. Neljä informanttia ei 

osaa arvioida Turun puhenäytteen lähtöaluetta. Informanteista Kur1 on asunut lounais-

ten välimurteiden alueella Turussa. 

Turun puhenäytteen lähtöaluearviot: 

 

eos  4 

Turku  1 

Pori   1 

PoriTurku  1 

Oulu  1 

Kemijärvi  1 

KokkolaTurkuJyväskylä 1 

Pohjois-Pohjanmaa 1 

Etelä-Suomi  1 

Keski-Suomi  1 

etelä  1 
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Etelään puhenäytteen paikantava Ara1 perustelee arviotaan sillä, että tuo es lopuksi tuli 

monta kertaa. Tällä Ara1 todennäköisesti tarkoittaa joitakin loppuheitollisia muotoja ja 

mahdollisesti si-imperfektin muotoa kattos. Ara1:n kommentti on yhteneväinen natii-

vien kielenkäyttäjien kanssa, jotka myös puhuvat sanojen lopussa olevasta ässästä sa-

moja Turun seudun murrepiirteitä kuvaillessaan (Mielikäinen & Palander 2014b s.v. s, 

äs, ässä, s-kirjain). Jap1 ja Ven2 sen sijaan kiinnittävät huomiota mutta-partikkelin pu-

hekieliseen muotoon: 

 

Esimerkki 40. 

Jap1: käytti paljon semmosia (.) lyhen- lll ly niinku (.) lyhensi tosi paljon sanoja 

(.) et ”mut” ja kaikkia semmosia nii ni. 

 

Esimerkki 41. 

Ven2: kuulin (nyös) -- lyhyt, sanat (.) see n jo hän sanoi "mutta" mutta (.) sanoi 

"mut".  

 

Sekä puhenäytteen Porin ja Turun välille sijoittava Jap1 että puhenäytteen länsiranni-

kolle tai Poriin sijoittava Ven2 kuvailevat puhujan käyttäneen lyhyitä sanoja (esimerkit 

40 ja 41). Molemmat informantit antavat esimerkkinä tästä mutta-konjunktion loppuhei-

tollisessa asussa mut. Myös natiivit kielenkäyttäjät puhuvat sanojen lyhentämisestä tar-

koittaessaan yleensä äänteiden katoa, loppuheittoa tai pikapuhemuotoja, minkä lisäksi 

adjektiivi lyhyt liitetään mm. lounaismurteisiin (Mielikäinen & Palander 2014b s.v. ly-

hyt, lyhentää). Vir1 kiinnittää huomiota loppuheitolliseen si-imperfektimuotoon kattos 

ja toteaa, että siinä alkupuoliskolla olii sellainen että se loppu oli vähä eri (.) kuim mikä 

se olis (.) kirjankielisesti (.) taivutettuna ollu. Vir1 siis kiinnittää huomiota myös yleis-

kielestä poikkeaviin sananloppuihin, joskin hän ei perustele kyseisellä havainnollaan 

Turun, Jyväskylän ja Kokkolan välille sijoittuvaa lähtöaluearviotaan. Myös puhenäyt-

teen isoon kaupunkiin sijoittava Kik1 puhuu samasta ilmiöstä: ja se leika sanoja nii pal-

jo (.) ei se sano (.) koko -- sanoja iha kokonaisena. Esimerkeiksi hän antaa muodot ma 

ja mut, joiden hän arvelee olevan mahdollisesti lyhenteitä sanasta maanantai ja yksikön 

ensimmäisen persoonapronominin akkusatiivimuodosta minut. Kik1 perustelee lähtö-

aluearviotaan iso kaupunki tämän lisäksi myös sillä, että hän kuulee puheessa vähä 

slangia. Hän yhdistää puhenäytteen puheeseen muitakin mielikuvaansa sopivia ominai-

suuksia:  
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Esimerkki 42. 

Kik1: tuntu että että assu jossai missä (.) on (.) semone mun- monikultuurinen (.) 

paikka missä ihmiset vaamaa (.) vähä (.) sivistyneitä (.) laitetaa sulku-

merkki vielä (.) vähä sillai joo 

-- 

Kik1: monikulttuurista ja (.) ja iso paikka.  

 

Esimerkistä 42 näkyy, että Kik1 yhdistää Turun puhenäytteen monikulttuuriseen ja si-

vistyneeseen kaupunkiympäristöön. Natiivit kielenkäyttäjät kuvailevat sivistyneeksi pu-

heeksi yleiskielistä puhetapaa ja Kik1:n tavoin kaupunkilaisten puhetapaa (Mielikäinen 

& Palander 2014b s.v. sivistynyt). 

 

Turun näytteessä esiintyy yksikön ensimmäinen persoonapronomini muodoissa mää ja 

mä. Kolme informanttia kommentoi jompaakumpaa näistä muodoista. Sekä Ven1 että 

Jap2 toistavat yksikön ensimmäisen persoonapronominin muodossa mää, ja sen perus-

teella he molemmat sijoittavat näytteen Ouluun. Ven1 epäröi Oulun ja Pohjanmaan 

välillä. Myös Kur1 perustelee lähtöaluearviotaan puhenäytteessä esiintyvien persoona-

pronominien pohjalta: 

 

Esimerkki 43. 

A: millä perusteella Keski-Suomi 

Kur1: lii mä luulen että sit kai (.) ma olen mä tiedän että joku jotkut sanoa 

"mmmmE" öö kun (.)he haluavat sanoa "mä" me sano "minä mä mme" (.) 

mä tiedän että he san- Keski-Suomessa he sanovat "mmE" (.) eli esimer-

kiksi (.) Jyväskylässä tai Mikkäilissä je san "mmmE" (.) e- eli ”minä” (.) 

mut mee Turussa me sannn- (.) me sanom, me että "minä" "MA" (.) hänki 

sanoi "mä" mut sit mä en tiedä ekkä (.) voi olla en tiedä vaike- se on vai-

kea (.) tiedä joo. 

 

Itsekin Turussa asunut Kur1 toistaa yksikön ensimmäisen persoonapronominin muodos-

sa mä ja osaa kertoa, että sitä muotoa käytetään Turussa (esimerkki 43). Yllättäen Kur1 

ei sijoita Turun puhenäytettä kuitenkaan Turkuun vaan Keski-Suomeen perustellen läh-

töaluearviotaan tiedolla Keski-Suomessa esiintyvästä yksikön ensimmäisen persoona-

pronominin muodosta mmmE tarkoittaen todennäköisesti muotoa mie. Esimerkistä 43 

näkyy, kuinka Kur1 kuitenkin kuulee puhenäytteestä mmmE:n sijaan muodon mä, mutta 

päätyy silti sijoittamaan puhenäytteen Turun sijasta Keski-Suomeen.  
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Kaksi informanttia kommentoi Turun puhenäytteen prosodisia piirteitä. Kor1 ei osaa 

antaa puhenäytteelle lähtöaluearviota, mutta hänen mukaansa näytteen puhe on erilai-

nen verrattuna edelliseen Tampereen puhenäytteeseen. Sen lisäksi hänen mielestään 

puhenäytteessä oli taukoja ja se ei ole niin nopea. Tämä Kor1:n havainto poikkeaa na-

tiivien kielenkäyttäjien havainnoista, joiden mukaan muun muassa lounaismurteet ovat 

tyypillisesti nopeita. On mahdollista, että Kor1:n havaintoon puhenopeudesta vaikuttaa 

enemmän puhujan lausumien rytmitys ja tauot kuin esimerkiksi pikapuhemuodot, sa-

nanloppuiset äännekadot tai loppuheitto, jotka yleensä luovat natiiveille kielenkäyttäjille 

vaikutelman nopeasta puheesta. (Mielikäinen & Palander 2014b s.v. nopea.) Toinen 

puhenäytteen prosodiaa kuvaileva on Kur1. Myös hän vertaa puhenäytettä toiseen: hä-

nen mukaansa puhenäyte on erilainen kuin ensimmäinen enkilöt eli erilainen kuin pää-

kaupunkiseudun näyte. Kur1:n mukaan näissä kahdessa puhenäytteessä tooni on erilai-

nen. Kur1 hakee oikeaa nimitystä havaitsemalleen ilmiölle englannin kielen sanoilla 

tone ja sound. Haastattelija tarjoaa äänensävyä oikeaksi ilmaisuksi. Sen Kur1 hyväksyy 

annettuna, mutta se ei kuitenkaan ole hänen itsensä alun perin käyttämä ilmaisu. Kur1 

kuvailee erilaisesta äänensävystä tekemiään päätelmiä: 

 

Esimerkki 44. 

Kur1: sit sä heti SE ON SÄ HETI TIEDÄT että se on sama kieli jos jokuu jos joku 

ei osa suomen kieltä ja hän kuntele sitä sit hän tiedä et se on sama kieli (.) 

mut sit (vaa) erilainen (.) muurretta koska mä tiedän että mitä on murre. 

 

Esimerkistä 44 näkyy, että Kur1 tunnistaa tietystä sävystä puheen olevan suomen kieltä, 

vaikka puheen merkitystä ei ymmärtäisikään. Kur1 myös tunnistaa puhenäytteen olevan 

erilaista murretta, vaikka hän ei kyseistä murretta tunnistaisikaan. Hän kuitenkin vielä 

korostaa, ettei asia ole aina yksinkertainen ja yksilölliset erot voivat olla merkittäviä: mä 

luulen että voi olla voi olla se on henkilöö (.) kohtainen (.) juttu esimerkiksi voi olla ne 

ovat sama muurretta samassa kaupungissa -- kieli on semmonen juttu että -- käikillä on 

oma (.) erilainen (.) kieli (.) tapa (.) että mite he miten he puhuvat.  Kor1:n ja Kur1:n 

lisäksi myös Dar1 kommentoi puhenäytteen prosodiaa, mutta ainoastaan sitä, miten pu-

huja artikuloi tai äänsi erään lausuman: 

 

Esimerkki 45. 

Dar1: hys- hys- mi- sanoko joku sana (.) "mene hiljaisesti sissääv" vai (.) se yks 

kohta hä- se se jäi mielee (.) vaan että ei mitää 

A: oliko se erikoinen sana vai 
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Dar1: joo tai ainaki se mite hän [epäröi] artikuloi tai ään- si sitä se oli vähä (.) 

(erikoinen). 

 

Esimerkistä 45 näkyy, että Dar1 kiinnittää huomionsa puhenäytteeltä kuultavaan lausu-

maan mene hiljaisesti sissääv, jolla hän todennäköisesti tarkoittaa lausumaa iha hissuk-

sii sisäl. Näin ollen hän muistaa lausuman merkityssisällön, vaikka ei osaakaan toistaa 

sitä täysin samassa muodossa. 

   

Ara2:n mukaan Turun puhenäyte oli ihan selkeä, ja Esp1:n mukaan hän puhuu ihan 

selkeästi -- minusa se oli helppoo (.) ymmärtää häntä. Sekä selkeä että sen adverbiaali-

muoto selkeästi esiintyvät myös natiivien kielenkäyttäjien metakielessä heidän puhues-

saan kielen ymmärtämisestä. Selkeäksi kuvataan yleensä selvää, tunnistettavaa, ymmär-

rettävää tai yksinkertaista murteetonta kieltä tai joitakin aluemurteita tai slangeja.  Ad-

verbiaalia selkeästi käytetään yleensä samankaltaisessa merkityksessä ja varsinkin sil-

loin, kun eri aluemurteita tai yleiskieltä verrataan toisiinsa. (Mielikäinen & Palander 

2014b s.v. selkeä, selkeästi.) Esp1 myös vertaa puhenäytettä toiseen: 

 

Esimerkki 46. 

Esp1: koska toinen, tuo viimeii puhe £se oli vähän£ (.) äää vaikea (.) koska hän 

puhui nopeasti mutta tämä (.) hän puhu(i) hyvin. 

 

Esp1 rinnastaa lisäksi nopeasti puhumisen vaikeaan puheeseen, sillä hänen mukaansa 

Turun puhenäyte ei ole kumpaakaan (esimerkki 46). Esp1:n lisäksi myös Kor1 on sitä 

mieltä, että puhe kuulosti -- lauhalliselta eikä puhe ole hänenkään mielestä niin nopea. 

 

Myös Ven1 kuvailee Turun puhenäytettä hyvin samaan tapaan kuin Ara2 ja Esp. Hän 

rajaa lähtöaluearviostaan pois Lapin ja Kajanin sillä perusteella, että näiden alueiden 

murteet ovat hänen kokemuksensa mukaan hänelle vaikeammin -- ymmärtää, mutta 

Turun puhenäyte on hänelle melko selvä. Sen sijaan etelän ja Oulun aluemurteet ovat 

hänelle tutumpia, joten hän aluksi sijoittaa puhenäytteen näille hänelle tutuille alueille. 

Kuunneltuaan puhenäytteen uudestaan Ven1 muuttaakin yllättäen mieltään: en tiedä 

minulla on sellainen tunne että se ei ole Oulun murre (.) u ehkää Turun murre. On vai-

kea arvioida, mikä saa Ven1 muuttamaan mieltään puhenäytteen lähtöaluearviosta, sillä 

hän ei perustele mielenmuutostaan. Vir1 perustelee lähtöaluearviotaan: 
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Esimerkki 47. 

Vir1: en oikein (.) Oulun pohjoispuolen (.) tai Oulusta pohjoisemmas (.) tiiä 

murteita (.) tai ei oo ollu kauheesti kavereita sieltä (.) Hesan murteesta on 

(.) [nauraen] kuullu aika (.) silleen että sen hyvin erilainen nii en veikkais 

sinne (.) tsavvoo toi nyt ei ollu (.) jää niinku tämä alue mutta missä tässä 

ni (.) en osa sanno 

A: elikkä, sää näytät siitä nyttenn 

Vir1: Kokkola Turkku Jyväskylä kolmio 

A: Kokkola Turku Jyväskylä (.) j- jotain siltä alueelta 

Vir1: joo (.) siitä läheltä. 
 

Myös Vir1 lähtee Ven1:n tavoin muodostamaan lähtöaluearviotaan rajaamalla erinäisiä 

hänelle tuttuja tai tuntemattomia alueita pois (esimerkki 47). Vir1:n mukaan puhenäyt-

teenantaja puhuu maltillisesti eikä puhenäytteessä ollu kauheesti mihin nois niiku voinu 

otta kiinni.  

 

Neljä informanttia kommentoi Turun puhenäytteen tuttuutta. Ven2:n mukaan puhe ei 

kuulosta tutulta, ja hän yhdistää puhenäytteen Länsi-Suomeen, koska ei ole koskan käy-

nyt tässä (.) Länsi-Suomessa. Sen sijaan Ara2:lle puhenäyte kuulostaa tutulta, mutta hän 

ei voi sanoa mistä tämä tuli. Myös Jap1 ja Esp1 kuulevat puheessa jotain tuttua: 

 

Esimerkki 48. 

Jap1: taas (.) tämä myös (.) muistuttaa (.) erästä toista ystävää myös. 

 

Esimerkki 49. 

Esp1: mulla on yks kaveri joka hän puhu iha sama (.) samallailla tuollainen että 

(.) aika (.) selkeästi 

A: eli onko hän siis Kemistä tämä kaveri 

Esp1: jojo hän on, Kemijärvesä. 

 

Sekä Jap1 että Esp1 vertaavat näytteen kieltä kavereidensa puheeseen, minkä perusteel-

la Esp1 arvioi puhenäytteen olevan Kemijärveltä (esimerkit 48 ja 49) ja Jap1 sijoittaa 

puhenäytteen Porin ja Turun välille. 
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5.6. Pääkaupunkiseudun puhenäyte 

 

Helsinki (30 s) 

 

ku- k- hhhh [maiskaus] m(yä)hästyŋks mä (.) ja (.) eihä siin nyt iha hirveestip pystynym 

mitään (.) syömää ku va ni(i)ŋku (.) odottaaj ja (.) yrittääv vielä kerratam mulle tuli 

semmone oksennusreaktio siitä kum mä koskij £siihep pääsykoekirjaam mä enää pysty-

ny ees kertaamaa£ (.) ja (.) ze oli semmonen (.) (nii)ŋku (.) huonovointinen (.) jännitys 

ja (.) tärinä ja oikee semmone niiŋku hermostunuj ja (.) ja tuota (.) no sit kum mä pää-

sim perille (.) nim mähä olin kattonuk kaikki bussit ja muut zillai niiŋku et mitem pä-. 

 

Pääkaupunkiseudun puhenäytteen on antanut pääkaupunkiseudulla lapsuutensa ja nuo-

ruutensa asunut nuori nainen, joka on muuttanut nuorena aikuisena opiskelemaan Ou-

luun. Hänen antamassaan puhenäytteessä on kuultavissa myös pääkaupunkiseudun pu-

hekielelle tyypillisiä piirteitä, kuten sananloppuisen -a:n ja -ä:n kato paikallissijoissa, ts-

yhtymän vastine tt, diftongien avartuminen, eä-vokaaliyhtymän edustuminen ee:nä, i-

loppuisen diftongin jälkikomponentin kato, NUT-partisiippimuodon loppu-t:n kato vo-

kaalialkuisen sanan edellä ja assimiloituminen konsonanttialkuisen sanan edessä sekä 

yksikön ensimmäisen persoonan pronomini muodossa mä. (Paunonen 2006: 37–40, 42–

43.) Monet näistä piirteistä esiintyvät myös muualla Suomessa puhuttavissa varietee-

teissa, ei ainoastaan pääkaupunkiseudun puhekielessä (Mantila 2004: 325–326). Olen 

koonnut karttaan 6 informanttien pääkaupunkiseudun puhenäytteen lähtöaluearviot. 

 



56 
 

 

KARTTA 6. Pääkaupunkiseudun puhenäytteen lähtöaluearviot. 

 

Kuten kartasta 6 näkyy, pääkaupunkiseudun puhenäytteen lähtöaluearviot ovat keskitty-

neet Etelä-Suomeen: seitsemän informanttia arvioi näytteen lähtöalueeksi joko etelän, 

Etelä-Suomen, Helsingin tai Helsingin alueen. Näistä yksi arvioi näytteen Helsingin ja 

Porvoon välille. Tämän lisäksi yksi informantti arvelee puhenäytteen lähtöalueeksi Tur-

kua. Kaksi informanttia sijoittaa näytteen Ouluun ja kaksi Keski-Suomeen. Yksi infor-

mantti arvelee puhenäytteen lähtöalueeksi Kainuuta tai Karjalaa osoittaen kartalta Kai-

nuun ja Pohjois-Karjalan alueita. Yksikään informanteista ei sijoita näytettä Oulua poh-

joisemmaksi eikä Oulua lukuun ottamatta muualle Pohjois- tai Etelä-Pohjanmaalle. In-

formanteista Dar1 on asunut pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun puhekieli on 

Pääkaupunkiseudun puhenäytteen 

lähtöaluearviot: 

 

etelä  3 

Oulu  2 

Helsinki  1 

Helsingin alue  1 

Turku  1 

Jyväskylä  1 

HelsinkiPorvoo  1 

TampereJyväskylä 1 

Kainuu  1 

Karjala  1 

Etelä-Suomi  1 

Keski-Suomi  1 
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kuitenkin todennäköisesti melko tuttu useimmille informanteista television ja muun 

median kautta, minkä lisäksi useimmat heistä ovat todennäköisesti vierailleet pääkau-

punkiseudulla. 

 

Helsingin alueelle puhenäytteen paikantavan Jap1:n mukaan puhenäytteen puhuja ei 

mitenkää ninku turhan paljonn (.) mm (.) lyh- lyh- lyhentäny, ja Kik1:n mielestä se 

[=puhuja] sano koko sana. Kor1:n mukaan puhenäytteen sananmuodot ovat lyhyempi.  

Ven2:n mielestä puhenäytteestä on kuultavissa lyhynnetyt sanat, joista hän antaa esi-

merkeiksi yksikön ensimmäisen persoonapronominin muodossa määh ja verbit on 

[=ovat] ja puhumaa [=puhumaan], vaikka hänen mainitsemansa verbit eivät todellisuu-

dessa esiinny kertaakaan puhenäytteessä. Myös muun muassa Lieslehto (2016: 61), 

Vaattovaara (2009: 142143) ja Kunnas (tulossa) ovat havainneet tutkimuksissaan, että 

informantti on kuullut puhenäytteessä sellaisia sanoja tai murrepiirteitä, joita näytteessä 

ei todellisuudessa ole. Sen sijaan puhenäytteessä on esimerkiksi muoto kertaamaa, joka 

on samankaltainen Ven2:n antaman muodon puhumaa kanssa, sillä molemmissa MA-

infinitiivin illatiivimuodosta puuttuu loppu-n. Näin ollen Ven2 osaa antaa esimerkin 

puhenäytteessä esiintyvästä puhekielen piirteestä, vaikka itse verbi ei kuulukaan näyt-

teellä. Ara1 taas kertoo, että Turussa me käytetää enemmän tuo es lopuksi aina paikan-

taen pääkaupunkiseudun puhenäytteen Turkuun. Ara1 tarkoittaa havainnollaan todennä-

köisesti puhenäytteen alussa olevaan muotoa myähästynks, jossa liiteyhtymä -kOs on 

puhekielisessä muodossa -ks. Tämä puhekielinen muoto on alkuperäiseltä levikiltään 

eteläsuomalainen murrepiirre. (VISK 2008 § 130.) Myös Vir1 tekee havainnon kysei-

sestä piirteestä: 

 

Esimerkki 50. 

Vir1: m noo siis aika lähellä (.) AINUT mitä nyt (.) tuli mieleen oli se "myöhäs-

tyinKSS" (.) "mä" (.) versus myöhästyinkö. 

 

Kuten esimerkistä 50 näkyy, Vir1 toistaa yksikön ensimmäisen persoonapronominin 

muodossa mä, mutta ei kommentoi sitä sen enempää.  Vir1 lisää vielä, että sanojen lo-

put menii (.) pik- kusen (.) ehkä kirjakielestä eri tavalla, joten hän on todennäköisesti 

huomannut muitakin eroavaisuuksia yleiskieleen verrattuna, vaikka ei osaakaan sanal-

listaa havaintojaan sen tarkemmin. 
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Ven2:n lisäksi myös kaksi muuta informanttia kiinnittää huomiota puhenäytteen per-

soonapronominien muotoon. Vaikka puhenäytteessä yksikön ensimmäinen persoona-

pronomini on muodossa mä, toistaa puhenäytteen etelään sijoittava Ven2 sen muodossa 

määh. Ara2 taas sijoittaa puhenäytteen Ouluun, sillä hän kuulee persoonapronominien 

muodoissa oululaisuutta: kuulostaa [nauraen] (oululainen) (.) mulle ainakin (.) tämä on 

kuullut sen "mä" "sä". Ara2 toistaa persoonapronominit hieman myöhemmin muodossa 

mää ja sä, joten hän ei kuitenkaan vaikuta huomaavan eroa vokaalin kestossa, toisin 

kuin Jap1:  

 

Esimerkki 51. 

Jap1: jjoo hän sano (.) "mä" (.) sillai lyhyesti "mä" ei "määä" (.) ni ehkä (.) se ei 

oo kuitenkaa niinku Oulualueeeeeltah (.) luulen nii? eikä pohjoisesta? 

 

Esimerkistä 51 näkyy, kuinka Jap1 pohtii puhenäytteen lähtöaluearviotaan nimenomaan 

persoonapronominin muodon vokaalin keston perusteella. Paunosen (2006: 43) mukaan 

yksikön ensimmäisen persoonapronominin muotoa mä pidetään yleisesti Helsingin pu-

hekielen yhtenä selvimmistä tuntomerkeistä.  

 

Moni informanteista ei huomaa pääkaupunkiseudun puhenäytteen puheessa mitään eri-

koista. Tämän lisäksi moni informantti kokee ymmärtävänsä puhetta hyvin. Näin ollen 

monen informantin on vaikea arvioida puheen lähtöaluetta: 

 

Esimerkki 52. 

Ara1: (se) mää ymmärrän min- (.) m- mites se sanoo kaikki mut mää en (.) ku oi-

keesti ossaa (.) erottaa (.) mistä se on. 

 

Esimerkistä 52 näkyy, kuinka Ara1 ymmärtää puheen sisällön, mutta ei ole varma näyt-

teen lähtöalueesta. Myös Dar1:n mukaan puhenäytettä ei -- ollu mitään vaikeuksia ym-

märtää. Jap2 taas arvioi puhenäytteen lähtöalueeksi Oulun, sillä puhenäyte ei kuulosta-

nu mitenkää erityiseltä hänen mielestään. 

 

Jap1 taas kuvailee pääkaupunkiseudun puhenäytteen kuulostavan normaalilta nuoren (.) 

naisen [nauraen] puheelta ja että tuo hyvi tuttu puhetyyli hänelle. Näin ollen hän kokee 

lähtöaluearvion antamisen vaikeaksi: 
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Esimerkki 53. 

Jap1: mm mielestä siinä ei ole niinku mitään semmosta (.) outoja ele- outoja 

elementtejä siinä puheessa (.) mutta mitä se tarkotta tarkottako se sitä että 

(.) ettäää (.) Oulussa ole kuullu tuota (.) puhetyyliä paljo vai 

-- 

Jap1: mmmmh (.) vaii vaikka (.) telkkarin kautta kuullu vai (.) m- mie [kimeäm-

min] en ossaa yhtää sannoo tuo ov vaikea 

-- 

Jap1: ennn usssko että iha Oulu alueelta tämä (.) puhuja MUTTA TOISAALTA 

(.) voi olla että sama päte myös muihinki (.) että että niinku (.) voi olla että 

jokku on (.) Oulusta kotosi mut sitte kuitenki on kattonu nii paljo(n) telkka-

ria tai tai kuunnellu radiota hh ja jaja se (.) Hels- (.) pääkaupunkiseudun 

(.) puhetyyli on niinku TARTTUNU. 

 

Esimerkistä 53 näkyy, että Jap1 pohtii pitkään puhenäytteen lähtöaluearviotaan rajaten 

pois alueita ja tiedostaen, että pääkaupunkiseudun puhetapa on voinut tarttua erilaisten 

medioiden kautta puhujaan. Myös natiivit kielenkäyttäjät puhuvat eri kielimuotojen, 

puhetapojen tai kielenpiirteiden tarttumisesta (Mielikäinen & Palander 2014b s.v. tart-

tua). Lopulta Jap1 päätyy sijoittamaan puhenäytteen Helsingin alueelle. Koska Jap1:n 

mielestä siinä ei ollu mitään outoah häneh puhetyylissää, puhenäyte on hänen mukaan-

sa vaikea sijoittaa. Kik1 perustelee lähtöaluearviotaan Jap1:n kanssa samankaltaisin 

havainnoin: 

 

Esimerkki 54. 

Kik1: jyväskyläläinen 

A: jyväskyläinen, joo 

Kik1: joo, ne puhuu iha sillai (.) ja TOSI selkeä 

A: eli s- kuulosti selkeältä 

Kik1: KYLLÄ tosi selkeä tuo kuulosti 

-- 

A: millä tavalla tämä henkilö puhui 

Kik1: normaali (.) se on ihannn kuulosti normis- (.) suomen kielestä se yrittä 

laitta sanoja ihan (.) oikee (.) muoto (- -) ja iha selkee. 

 

Pääkaupunkiseudun puhenäyte kuulostaa Kik1:n mukaan TOSI selkeä ja puhuja puhuu 

hänen mielestään normaali yrittäen tuottaa sanoista niiden oikee muoto, jolla Kik1 to-

dennäköisesti tarkoittaa sanojen yleiskielistä asua. Kik1:n mukaan Jyväskylässä puhu-

taan tällä tavalla (esimerkki 54). Myös Vir1 arvioi puhenäytteen olevan Tampere Jyväs-

kylä akselilla perustellen arviotaan sillä, että hän ei löytäny mitään sellaista (.) kauhean 

(.) erilaistah? kirjakielestä. Sekä Kik1 että Vir1 yhdistävät yleiskielisen puheen nimen-

omaan Keski-Suomeen, tarkemmin Jyväskylään (ks. luku 4.2). Vir1 kuitenkin kommen-
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toi myös puhenäytteen kirjakielestä poikkeavia sananloppuja ja kuulee puhenäytteestä 

tosi pienet sellaiset (.) ei kirja(i)nkieltä olevat viitteet:  

 

Esimerkki 55. 

Vir1: niin sitten jossain vaiheessa tuli sellaisia täyttösanoja (.) kun haluaa pu-

hua (.) mutta kun ei oo vielä ole niinku valmis sanomaan sitä seuraavaa 

ajatusta niin sitten täyttää sen jollakin 

-- 

Vir1: m- ois- sellasta "NIIN KUIN" tyy- tyyppistä nyt (.) mä en tarkkaan muista 

mikä sana se oli (.) ehkä sellaistaa (.) mitä niinkuuu rauhallisesti puhues-

saa käyttäis - - vaan (.) lauseeseen 

-- 

Vir1: ehkä ei välttämättä mm ehkä seis kirjakielessä näyttäny ihan hyvältä. 

  

Vir1 kommentoi puhujan käyttämiä, yleisesti spontaanissa puheessa esiintyviä, niinku-

suunnittelupartikkeleita, joita hän kutsuu täyttösanoiksi (esimerkki 55) (VISK 2008 § 

861). Myös Lieslehdon (2017: 46) tutkimuksessa natiivit kielenkäyttäjät kommentoivat 

heille soitetun puhenäytteen niinku-suunnittelupartikkeleita ja mieltävät ne kirjakielestä 

poikkeaviksi. 

 

Seitsemän informanttia kommentoi pääkaupunkiseudun puhenäytteen puheen nopeutta. 

Ara1:n ja Esp1:n mukaan puhuja puhuu nopeasti, Jap1:n mukaan aika nopeasti, Kur1:n 

mukaan vähän nopeasti ja Ven2:n mielestä puhe on nopean. Kor1:n käyttää kompara-

tiivimuotoa nopeampi, ja Vir1:n mukaan puhuja puhui kiirehtien. Näistä seitsemästä 

informantista kaksi sijoittaa puhenäytteen etelään, yksi Turkuun, yksi Helsingin alueel-

le, yksi Helsingin ja Porvoon välille tai etelään ja yksi Etelä-Suomeen. Myös natiivit 

kielenkäyttäjät yhdistävät Helsingin puhekieleen nopean puhetempon (Vaattovaara, 

Kunnas & Saviniemi tulossa). Kur1 perustelee vastaustaan Etelä-Suomi sillä, että pu-

heen nopeudesta huolimatta hän on ymmärtänyt kaikki sanat (.) ei ollut (.) vieras sana 

sieltä. Kur1:n perustelun taustalla voi olla kansanlingvistisissä tutkimuksissa todettu 

näkemys siitä, että pääkaupunkien kieli monesti rinnastetaan standardikielimuotoon 

(Palander 2007: 24). Jap1 ja Esp1 avaavat lähtöaluearviointiensa perusteluita: 

 

Esimerkki 56. 

Jap1: jos hän on [nauraen] pääkaupunkiseudulta ni ehkä (.) elämä rytmi on vähä 

nopeampaa kuin (.) täällä pohjoisessa maaseu(v)ulla (.) ja ja muutenki eh-

kä hän puhui aika (.) nopeasti [niiskauttaa].   
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Esimerkki 57. 

Esp1: mum miehesä hä puhuu (.) nopeastii (.) si- joo sitten (.) kunn he puhuvat 

nopeasti mä ajatteje ”okei kah kun kun (.) iso kaupunki paikka (.) että heil-

lä on kiire ja (.) tarvitsen puhua (.) nopea”. 

 

Esimerkeistä 56 ja 57 näkyy, kuinka sekä Jap1 että Esp1 yhdistävät nopean puheen 

kaupunkilaisuuteen sillä perusteella, että kaupungissa elämä on heidän mukaansa kiirei-

sempää. Myös jotkut natiivit kielenkäyttäjät yhdistävät nopean puhetavan kaupunkilai-

suuteen, mutta nopeaksi kuvaillaan myös eri aluemurteita sekä puhekieltä ja eri puheta-

poja yleisesti (Mielikäinen & Palander 2014b s.v. nopea). Muista prosodisista piirteistä 

Ara2 toistaa myös pääkaupunkiseudun puhenäytteen yhteydessä havaintonsa siitä, miten 

puhujan suun (.) vähän avattukin (ks. myös esimerkki 20), johon hän kuitenkin lisää 

mutta ja ei ole (.) niin vakava kuin aiemmin (.) ja ei oli niin pehmeäkin verraten näin 

pääkaupunkiseudun puhenäytettä todennäköisesti Pellon puhenäytteeseen, jonka yhtey-

dessä hän myös mainitsee avatun suun.  

 

Kolme informanttia tekee puhenäytteen lähtöaluearvion sen perusteella, että heidän mie-

lestään näytteen puhujan idiolekti on samankaltainen kuin jonkun heidän ystävänsä: 

 

Esimerkki 58. 

Dar1: ja mulla kaveri (joka) Helsingistä kotosin ja puhu ss- (.) samallalailla TAI 

VOI olla että (.) ma oon väärässä mutta [nauraa] ainaki tuntus et hän on 

Helsingistä 

A: elikkä kuulosta samalta ku sun helsinkiläiset kaverit 

Dar1: joo. 

 

Esimerkki 59. 

Ven2: alussa (.) mmm kuulin jotakin joka muistutti (.) minut (.) miten minuuun 

helsinkiläinen (.) ystävä puhu. 

 

Esimerkki 60. 

Ven1: minä ajattelen ettää (.) ehkä tämäm muurre (.) voisi olla vaikee minulle (.) 

öö tämä aaaa se e hän puhui selvästi muttaa (.) minä (.) ajattelen että jos 

(.) tuo (.) ööööö mies (.) Kainusta hän (.) puhuisi (.) tällä tavalla [naurah-

taa] se olisi ymmä- ymmärtä ja siksi minä sanoin että (.) eee se voi olla 

Kainusta taii (.) ööö Karjalasta jokon (.) Kainun (.) etelä- etelästä. 

 

Dar1 sijoittaa puhenäytteen Helsinkiin, sillä hänen helsinkiläinen ystävänsä puhuu hä-

nen mielestään samankaltaisesti kuin näytteenantaja (esimerkki 58). Ven2 taas sijoittaa 

puhenäytteen etelään samoin perustein kuin Dar1 (esimerkki 59). Ven1 sen sijaan sijoit-
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taa puhenäytteen Kainuuseen tai Karjalaan [= Pohjois-Karjalaan], sillä vaikka puhuja 

puhuu hänen mielestään selvästi, hän ilmeisesti silti kokee puheen samalla tavalla vai-

keaksi ymmärtää, kuin hänen tuntemansa kainuulaismiehen puheen (esimerkki 60). 

 

 

5.7. Yhteenveto 

 

Seuraavaksi kokoan yhteen kuuntelutestien tulokset informanttien puhenäytteistä teke-

mistä havainnoista ja lähtöaluearvioista. Alaluvussa 5.8. käsittelen informanttien mieli-

kuvia puhujista ja arvioita siitä, mitä puhenäytettä on heidän mielestään vaikein ymmär-

tää sekä siitä, kuka puhujista olisi heidän mielestään mieluisin keskustelukumppani. 

 

Kuuntelutestien aikana esiin nousevat informanttien yksilölliset erot siinä, miten he ha-

vainnoivat, kommentoivat ja tunnistavat eri murrepiirteitä. Informanttien puhenäytteistä 

havaitsemat murrepiirteet ovat:  

 

 yksikön ensimmäisen ja toisen persoonapronominien muodot mää, nää, mä, sä, mie ja 

sie 

 ookkonä-matkimus 

 svaavokaali 

 yleisgeminaatio 

 jälkitavujen vokaalienvälinen h 

 si-imperfekti 

 ts:n vastine tt 

 t:n heikon asteen vastine r 

 ensitavun pitkän vokaalin diftongiutuminen 

 

Eräistä piirteistä on tehty havaintoja vain yhden puhenäytteen kohdalla, eräistä taas use-

amman.  Edellä mainittujen murrepiirteiden lisäksi informantit kiinnittävät huomiota 

puhenäytteiden yleispuhekielisiin piirteisiin, sanastoon ja prosodiaan. Informantit teke-

vätkin eniten huomioita persoonapronominien variaatiosta ja prosodiasta. Muutaman 

kerran informantti perustelee puhenäytteen lähtöaluearviotaan sellaisella piirteellä, jota 

puhenäytteessä ei todellisuudessa ole kuultavissa (ks. luku 5.6). Aiemmassa kansan-
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lingvistisessä tutkimuksessa on havaittu, että persoonapronominien alueelliset variantit 

ovat maallikoille yksi tiedostetuimmista kielenilmiöistä, joiden perusteella erotella 

aluemurteita toisistaan (Vaattovaara 2009: 117; Niedzielski & Preston 2000: 1011). 

Natiivit kielenkäyttäjät tuovat heille vieraasta puheesta esille fonologisia murrepiirteitä, 

kuten jälkitavujen vokaalienvälisen h:n. Tällaiset yhden äänteen poikkeavat asut on 

helpompi havaita ja niitä on helppo matkia. (Mielikäinen & Palander 2002: 98.)  

 

Jokaisen puhenäytteen prosodiaa kommentoidaan. Vaikka informantti ei osaisikaan ku-

vailla muita puheen piirteitä, kommentoi hän kuitenkin yleensä puheen prosodiaa. Toi-

sinaan informantit kuvailevat esimerkiksi havaintojaan puheen prosodiasta, vaikka eivät 

näillä kommenteilla varsinaisesti perustelekaan lähtöaluearviointejaan. Informantit te-

kevät huomioita esimerkiksi siitä, puhuuko puhuja nopeasti, rauhallisemmin tai onko 

puheessa taukoja. Informantit tekevät havaintoja myös puhujan äänenkorkeudesta ja -

sävystä. Informanttien runsaat havainnot prosodiasta selittynevät ainakin osin sillä, että 

ei-natiivin kielenkäyttäjän on todennäköisesti helpompi havaita eroja kohdekielisen pu-

heen prosodiassa kuin lekseemeissä, joiden merkitystä hän ei välttämättä ymmärrä. Pro-

sodiset ominaisuudet ovat myös yleensä murteen viimeisiä alueellisen taustan paljasta-

via yleispuhekielistyvän puheen piirteitä, sillä oman puheen prosodisia piirteitä on vai-

keaa muuttaa tietoisesti. Kuten tutkimukseni informanteille, prosodiset seikat voivat olla 

myös natiiveille maallikoille hyvinkin merkittäviä keinoja hahmottaa eri aluemurteita, 

mutta niiden kuvailu osoittautuu monesti vaikeaksi (Nupponen 2011). (Mielikäinen & 

Palander 2014a: 201.) Tämän vuoksi esimerkiksi imitaatiotehtävä olisi menetelmänä 

hedelmällinen, koska se paljastaa paremmin maallikon käsityksiä eri varieteettien pro-

sodisista piirteistä (Vaattovaara, Kunnas & Saviniemi tulossa). 

 

Oulun puhenäyte on saanut eniten lähtöaluearvioita sen todelliselta lähtöalueelta: kah-

deksan informanttia kahdestatoista arvioi sen lähtöalueeksi Oulun tai sen lähialueen. 

Informantit tunnistavat puhenäytteen oululaiseksi pääasiassa näytteen yksikön 2. per-

soonapronominin muodosta nää, svaavokaalista sekä yleisgeminaatiosta. Oulun puhe-

näytteen murrepiirteistä tehdään eniten havaintoja. Tämä tulos vastaa Prestonin (1989) 

tekemää havaintoa, jonka mukaan maantieteellisesti lähempiä murteita pystytään tunnis-

tamaan ja erittelemään paremmin kuin etäisempiä (Preston 1989: 3538). Myös Suo-

messa on aiemmin saatu vastaavia tuloksia, jotka osoittavat, että informantit tunnistavat 
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parhaiten oman kotimurteensa (ks. esim. Palander & Nupponen 2005: 4344). Tuttuus 

ei ole aina määräävin tekijä varieteetin tuntemisessa, sillä esimerkiksi media voi myös 

levittää tietoa ja mielikuvia eri kielimuodoista (Palander 2007: 24). Myös tämä näkyy 

informanttieni vastauksissa: informantti on voinut kuulla jostakin tai keskustella jonkun 

natiivin suomenpuhujan kanssa hänelle vieraan alueen puhujista tai tyypillisistä murre-

piirteistä (ks. luku 4.2.).  

 

Karttoja 16 vertailtaessa näkyy, että informanteilla on eniten vaikeuksia sijoittaa Turun 

puhenäyte: neljä informanttia on todennut, ettei osaa arvioida sen lähtöaluetta. Turun 

puhenäytteellä kuultava murre vaikuttaisikin olevan useimmille informanteille vierainta, 

mutta näytteen loput lähtöaluearviot sijoittuvat Turkuun tai sen lähialueille sekä lähinnä 

Etelä- ja Keski-Suomeen. Pohjois-Savon, Pellon ja Tampereen puhenäytteitä ei ole 

osannut sijoittaa kaksi informanttia. Jokainen informantti on antanut vähintään yhden 

lähtöaluearvion sekä Oulun että pääkaupunkiseudun puhenäytteille. Informanteilla on 

myös vaikeuksia sijoittaa Pohjois-Savon puhenäyte. Vaikka he kuulevat näytteen pu-

heessa joitakin tuttuja murrepiirteitä, näytteen lähtöaluearviot ovat hajallaan lähes koko 

Suomen alueella Etelä-Suomea ja Kainuuta lukuun ottamatta. Pohjois-Savon näytteen 

lähtöaluearvioiden hajaantumisen taustalla vaikuttavat todennäköisesti näytteen laajale-

vikkiset piirteet, kuten svaavokaali ja yleisgeminaatio. Myös Mikkolan (2011: 95) tut-

kimuksen helsinkiläisnuorten savonlinnalaisesta puhenäytteestä tehdyt lähtöaluearviot 

ovat hajaantuneet eniten ympäri Suomea.  

 

Tampereen puhenäytteessä kuullaan Oulussakin esiintyviä informanteille tuttuja murre-

piirteitä, kuten persoonapronomini mää. Näytettä sijoitetaankin lähinnä Oulun alueelle 

ja Lappiin. Pellon puhenäytteessä informantit kiinnittävät selkeästi eniten huomiota sii-

nä esiintyvään jälkitavujen vokaalienväliseen h:hon. Osa informanteista tunnistaa jälki-

tavujen vokaalienvälisen h:n lappilaiseksi piirteeksi ja osa päättelee, että sen täytyy olla 

jonkin toisen kielen vaikutusta. Tämän lisäksi monella informanteista on ystäviä tai tut-

tuja Lapissa, minkä ansiosta moni heistä on kuullut peräpohjalaisia murteita. Pellon 

puhenäytettä sijoitetaan lähinnä Lappiin, mutta myös Suomen eteläisimpiin osiin sekä 

lähelle Ruotsia. Pääkaupunkiseudun puhenäyte kuulostaa monen informantin mielestä 

tutulta ja tavalliselta, minkä lisäksi he havaitsevat siitä eräitä yleispuhekielisiä piirteitä. 

Osa informanteista arvelee tuttuuden perusteella puhenäytteen olevan Oulusta, kun taas 

monet informanteista sijoittavat sen tuttuuden vuoksi Etelä-Suomeen tai Helsinkiin, 



65 
 

mitä moni perustelee myös sillä, että puhuja puhuu nopeasti. Moni informanteista ei 

erota puhenäytteestä mitään kirjakielestä poikkeavaa, minkä vuoksi he arvelevat puhe-

näytteen olevan Keski-Suomesta, tarkemmin Jyväskylästä (ks. luku 4.2. informanttien 

käsityksistä Jyväskylän puhekielestä). Jokainen puhenäyte sijoitetaan näiden lisäksi 

vähintään kerran Ouluun.  Myös muun muassa Kunnas (tulossa: 144) on huomannut 

informanttien sijoittavan vieraan murteen omalle asuinpaikkakunnalleen.  

 

Puhenäytteiden lähtöaluearvioitaan informantit perustelevat tunnistamillaan murrepiir-

teillä tai sanastolla, yleispuhekielen piirteillä, kielimuodon tuttuudella, tuttujen alueiden 

poisrajaamisella, puheen sisällöllä, ennakkokäsityksillään jonkin alueen puheesta tai 

puhujista ja näihin liittyvillä mielikuvilla puhujasta. Muutaman kerran informantti ker-

too arvanneensa lähtöalueen. Yksi tyypillisistä perusteluista syntyy puheen tempon poh-

jalta: hitaan puheen oletetaan olevan pohjoisesta tai maalta, sillä näillä alueilla elämä on 

informanttien mielestä hitaampaa kuin isoissa kaupungeissa, joissa elämän rytmin olete-

taan olevan nopeampaa ja ihmisten kiireisempiä (ks. esimerkkejä 18, 56 ja 57). Tällai-

nen käsitys on myös natiiveille maallikoille tyypillinen (ks. Mielikäinen & Palander 

2014a: 205). Informanttien vastauksissa näkyvät myös oman lähtömaan ja -kulttuurin 

vaikutukset, sillä toisinaan informantti kertoo ennakkokäsityksistään eri alueiden puhu-

jista, mitkä hänen omien sanojensa mukaan pohjautuvat lähtömaassa vallalla oleviin 

käsityksiin (ks. luku 4.2). Huomattavaa kuitenkin on, että monet informantit vaikuttavat 

tiedostavan ennakkokäsityksiään, ja kuten esimerkiksi luvusta 4.2. näkyy, he myös poh-

tivat näkemyksiään ja suhtautumistaan monelta eri kannalta.  

 

Informantti saattaa antaa puhenäytteen lähtöaluearvion jopa yhden puheen piirteen tai 

sen puuttumisen perusteella (ks. esimerkki 43). Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä jos 

tietoa kielimuodon piirteistä on vasta vähän, voi yhdelläkin piirteellä olla suuri merkitys 

puheen kategorisoimisessa. Tämän lisäksi myös natiivit maallikot voivat jo yhden kie-

lenpiirteen perusteella kategorisoida itseään, toisia ja joitakin ryhmiä sekä ilmaista sosi-

aalista identiteettiään (Sorjonen, Rouhikoski & Lehtonen 2015: 35). Eräiden puhenäyt-

teiden yhteydessä informantin tekemät havainnot puheen prosodisista seikoista saattavat 

olla mielikuviltaan niin voimakkaita, että ne sivuuttavat puhenäytteestä tehdyt muut 

havainnot lähtöaluearviota annettaessa (ks. esimerkki 26). Vaikka kuuntelutestin kysy-

myksenasettelu johdattaa informantteja sijoittamaan puhenäytteen maantieteellisesti, 

moni informanteista päätyy silti arvioimaan näytteitä sosiaalisiksi rekistereiksi jonkin 
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aluepuhekielen sijaan (ks. esimerkki 17). Aineistossa näkyvät yksilölliset erot infor-

manttien välillä: sama informantti monesti kiinnittää jokaisessa puhenäytteessä huomi-

onsa esimerkiksi prosodisiin seikkoihin tai persoonapronominien asuihin ja perustelee 

lähtöaluearvioitaan samankaltaisesti lähes jokaisen näytteen kohdalla. 

 

Informantit tunnistavat eri puhenäytteistä Oulussakin esiintyvät svaavokaalin ja yleis-

geminaation. Nämä ovat maantieteellisesti laaja-alaisiksi luokiteltavia puhekielen piir-

teitä, joiden perusteella on vaikea tarkasti tunnistaa puhujan lähtöaluetta (Mantila 2004: 

326). Informantit kuitenkin yhdistävät nämä piirteet ensisijaisesti pohjoiseen ja Ouluun, 

mikä myös ohjaa heidän lähtöaluearvioitaan (ks. esimerkki 24). Vaikka Oulun puhenäy-

te ja Oulun murteelle tyypilliset murrepiirteet tunnistetaankin parhaiten, ei paikkakun-

nalla pitkään asuminen aina auta informantteja erottamaan tai tiedostamaan kyseisen 

alueen puheen erityispiirteitä. Sen sijaan eräät informantit kertovat tiedostavansa entisen 

asuinalueensa murteen ja jopa eräitä sen piirteitä, mutta eivät osaa sijoittaa näiden alu-

eiden puhenäytteitä oikein (ks. luku 5.3). Tällaista entisen asuinalueen murretta saate-

taan pitää jopa niin tavallisena suomen kielenä, ettei siinä eroteta mitään murteellisuuk-

sia. Kun verrataan informanttien puhenäytteiden tunnistamisen tuloksia siihen, millai-

nen asumishistoria ja millaisia kontakteja natiiveihin puhujiin heillä on sekä miten he 

asennoituvat puhutun kielen eri muotoihin (ks. luku 4.1.), näyttää siltä, että kykyyn tun-

nistaa eri aluepuhekieliä vaikuttavat asumishistoriaa enemmän yksilön yhteiskuntaan 

integroitumisen aste, sosiaalinen aktiivisuus, kiinnostus sekä arvostus puhutun kielen eri 

muotoja kohtaan sekä käsitykset kielen opiskelusta ja oppimisesta. 

 

 

5.8. Puhenäytteiden arvioinnit ja mielikuvat puhujista  

 

Kuuntelutestin lopussa informantit arvioivat, mitä kuudesta eri puhenäytteestä on vai-

keinta ymmärtää ja kenen puhujan kanssa olisi heidän mielestään mukavinta jutella. 

Informantit saavat kuulla puhenäytteiden todelliset lähtöalueet vasta kuuntelutestin jäl-

keen, joten he arvioivat puhenäytteiden vaikeutta ja haluaan keskustella puhujan kanssa 

ilman tietoa siitä, mitä aluepuhekieliä näytteet todellisuudessa edustavat. Osa informan-

teista perustaa valintansa esimerkiksi siihen mielikuvaan, joka hänellä on eri alueiden 

puhujista yleisesti (ks. luku 4.2.). Toisinaan nämä käsitykset esimerkiksi tyypillisestä 

pääkaupunkiseudun asukkaasta ovat ristiriidassa niiden mielikuvien kanssa, joita infor-
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mantti on saanut pääkaupunkiseudulle sijoittamansa puhenäytteen puhujasta. Osa in-

formanteista valitsee useamman kuin yhden näytteen kumpaankin kategoriaan. 

 

Viisi informanttia on sitä mieltä, että Pellon puhenäytettä on vaikeinta ymmärtää. Kol-

men informantin mielestä Pohjois-Savon puhenäytettä on vaikeinta ymmärtää. Näiden 

lisäksi yhden mielestä vaikein on Oulun puhenäyte, yhden mielestä pääkaupunkiseudun 

puhenäyte, yhden mielestä Tampereen puhenäyte ja yhden mielestä Turun puhenäyte. 

Kaksi informanttia on sitä mieltä, ettei yksikään näytteistä ole muita vaikeampi, vaan ne 

ovat kaikki melko helppoja ymmärtää.  

 

Informantit kommentoivat jonkin verran sitä, millaista puhetta heidän mielestään on 

vaikeinta ymmärtää. Informanttien vastauksista nousevat esiin puheen nopeus, heille 

vieraat murre- ja yleispuhekieliset piirteet, murteellisuus yleisesti sekä puhujien yksilöl-

liset erot artikuloinnissa.  

 

 Pellon puhenäyte on informanttien mielestä vaikeinta ymmärtää, mutta yksikään infor-

manteista ei kuvaile sitä nopeaksi. Sen sijaan toiseksi vaikeinta, Pohjois-Savon puhe-

näytettä, kuvailee kolme informanttia nopeaksi. Pääkaupunkiseudun puhenäytettä ku-

vailee nopeaksi peräti seitsemän informanttia, mutta kuitenkin vain yksi informantti 

valitsee sen vaikeimmaksi ymmärtää. On mahdollista, että Pellon puhenäytteen määrää-

vimmäksi ymmärtämistä vaikeuttavaksi tekijäksi nouseekin sen koettu murteellisuus. 

Tämän lisäksi puhenäytteistä tehdyt havainnot nopeasta puheesta voivat liittyä puhe-

näytteiden yleiskielisiä muotoja lyhyempiin, esimerkiksi loppuheitollisiin, muotoihin. 

Sen sijaan yleisellä tasolla vaikeastiymmärrettävää puhetta kuvailtaessa nopeudella voi-

daan tarkoittaa puheen tempoa.  

 

Kuuntelutestin lopuksi informanteilta on kysytty, kenen puhujan kanssa heidän mieles-

tään olisi mukavinta jutella. Suurin osa (seitsemän informanttia) valitsee Oulun puhe-

näytteen puhujan todennäköisesti mukavimmaksi jutteluseuraksi. Pääkaupunkiseudun 

näytteen puhujan valitsee kolme informanttia, Tampereen kolme ja Pellon kolme infor-

manttia. Turun näytteen puhujan valitsee kaksi informanttia. Yksikään informanteista ei 

valitse Pohjois-Savon näytteen puhujaa mukavimmaksi potentiaaliseksi keskusteluseu-

raksi. Perusteluina mukavimman keskustelukumppanin valinnan taustalla näyttäisi ole-

van näkemyksiä sekä puhujan henkilökohtaisista että kulloisenkin aluepuhekielen omi-
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naisuuksista: puhekielen tai aluemurteen tuttuus, käsitys omasta ryhmään kuulumisesta, 

puheen hitaus, rauhallisuus ja rentous, puhujan tunnetila ja puhujan persoonaan liitetyt 

positiiviset ominaisuudet sekä puheen ymmärrettävyys (ks. myös Niemelä 2016: 102). 

Samankaltaisia tuloksia on havaittu natiivien kielenkäyttäjien valintojen taustalla: Pa-

landerin ja Nupposen (2005: 46) tutkimuksen informantit valitsevat kauneimmaksi mur-

teeksi oman kotimurteensa perustellen valintaansa nimenomaan sen tuttuudella ja ym-

märrettävyydellä.  

 

Informanttien perusteluista ainakin puheen vieraus ja huono ymmärrettävyys voivat olla 

sen taustalla, ettei yksikään informanteista valitse Pohjois-Savon puhenäytteen puhujaa 

mieluisimmaksi keskustelukumppaniksi. Pellon ja Tampereen puhenäytteisiin yhdistetty 

pohjoisuus ja puheen hitaus ja rentous (ks. luvut 5.2. ja 5.4.) saavat todennäköisesti use-

an informantin valitsemaan kyseiset puhujat keskustelukumppaneiksi, vaikka Pellon 

puhenäyte koetaankin vaikeimmaksi ymmärtää. Pääkaupunkiseudun puhenäytteen pu-

hujan valinnan taustalla voi vaikuttaa se, ettei moni informanteista huomannut puhe-

näytteen puheessa kirjakielestä poikkeavia piirteitä (ks. luku 5.6.), jolloin pääkaupunki-

seudun puhenäytteen puhe rinnastettaisiin standardikielimuotoon. Kuten luvussa 4.1. 

käy ilmi, moni informanteista arvostaa ”oikeana suomen kielenä” nimenomaan kirja-

kieltä. Tämä vastaa myös Bezooijenin normihypoteesiä, jonka mukaan standardikieltä 

pidetään miellyttävänä, sillä siihen on totuttu liittämään positiivisia ominaisuuksia. Pe-

rustelut mukavimman keskustelukumppanin valinnassa näyttäisivät noudattavan normi-

hypoteesin lisäksi myös ainakin Bezooijenin tuttuus- ja ymmärrettävyyshypoteesejä (ks. 

luku 2.3.), joiden mukaan varieteettia arvioidaan sitä positiivisemmin, mitä tutumpaa, 

läheisempää ja ymmärrettävämpää se on informantille. (van Bezooijen 2002: 14–15; 

Kunnas 2006: 231–232.)  

 

Kuuntelutestien yhteydessä informanteilta on kysytty, millainen ihminen puhenäyt-

teenantaja on heidän mielestään (ks. liite 2). Olen koonnut taulukkoon 2 puhujiin liitet-

tyjä adjektiiveja ja muita kuvauksia siinä muodossa kuin informantit ovat ne tuottaneet. 

Tämän vuoksi osa kuvauksista on englanniksi. Selvyyden vuoksi olen tummentanut 

englanninkieliset ilmaukset. 
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TAULUKKO 2. Mielikuvia puhujista. 

 Ikä Olotila Luonne/ henk. koht. 

ominaisuudet 

Koulu-

tus/Ammatti 

Oulun puhe-

näyte 

 nuari 

 kakskymmen-

täseitsemään 

 nuori nainen  

 kakskytviis  

 aika nuori  

 nuoori 

 teini  

 semmonen liian 

nuori 

 she doesn’t get 

so excited what 

happened  

 stressaantunut  

 jännittynyt 

 rento 

 aina jännittää 

 ei snobi  

 maanläheinen  

 ei hienosteleva 

 sinut oman itsensä 

kanssa 

 keskimääräistä puheli-

aampi ja vahvempi 

kommunikoijana 

 lempeä 

 hyvä ihminen  

 tavallinen  

 ehkä hauska 

 ehkää avoin  

 ystävällinen  

 optimisti 

 

Pellon puhe-

näyte 

 nuoor tyttö 

 kakskymmentä-

kahdeksan 

 vanha ihminen 

 väsynyt 

 varmaan väsynyt 

 väsynyt nainen 

 rauhallinen 

 hyvin maanläheinen  

 sinut itsensä kanssa 

 kovempi ihminen 

 osaa ilmaista negatiivi-

sia tunteita 

 vahvan kommunikoij-

jan mielipite 

 ihan hyvä puhuja 

 fiksu 

 ahkera 

 hänellä joku 

toisaaa kam-

paamo 

Pohjois-Savon 

puhenäyte 

 nuori tyttö 

 nuori nainen 

 aikunen 

 aikuinen 

 rento 

 vähä epävarmem-

pi tai jännittyneem-

pi 

 eiih rentoutuva 

 aika itsevarma 

 ehkä ei itsevarma 

 kova persona 

 vahva 

 suomalainen 

 ei niin positiivinen 

 opiskelijaa 

ehkä se on 

hänen viimei-

nen vuosi 

 opiskelija 

Tampereen 

puhenäyte 

 nuori tyttö 

 kakskymmentä-

kolme 

 aikuinen 

 illoinen tyttö 

 vähä rennompi 

 kuulosti innostu-

neelta ja toiveik-

kaalta 

 puhui rohkeasti 

 rauhallinen ehkä 

 avoin 

 puhelias 

 avoimempi ihminen 

 aika itsevarma 

 aktiivinen 

 positiivinen 

 opiskelija 

joku ammatti-

korkeakoulu 
ehkä 

 varman opis-

kelija 

Turun puhe-

näyte 

 viiskymmentä-

jotakii tai kuus-

kymmentäjotakii 

 noin kolkytviis 

 keski-ikäinen 

 rauhallinen 

 rauhallinen 

 rauhallinen 

 rauhallinen 

 hätäisemmän 

kuvan [vaikka] 

saatto olla iha rento 

 vähän rauhallinen 

ihminen 

 she likes -- old  

traditions 

 

Pääkaupunki-

seudun puhe-

näyte 

 nuor tyttö 

 nuori tyttö ehkä 

kakskymmentävis 

 nuori nainen 

 illoinen 

 hätäinen mutta 

vauhdikas 

 rauhattoman 

 pirteä 

 normaali 

 vakava mut aktiivinen 

 tietän mitä hän haluaa 

 hauska 

 ehkä joku 

sairaahhoitaja 

 äidinkie-

liopettaja tai 

joku ope 
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Taulukossa 2 näkyvät informanttien mielikuvat kunkin puhenäytteenantajan iästä, am-

matista, henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä senhetkisestä olotilasta (ks. myös Mik-

kola 2011: 108). Osa informanteista pohtii sen sijaan, miten kysymykseen voi vastata 

näkemättä puhujaa. Näiden vastausten lisäksi informantit kommentoivat kuuntelutestin 

aikana spontaanisti puhenäytteiden puhujia. Taulukon 2 adjektiiveista hahmottuu, mitä 

ominaisuuksia informantit nostavat puhujien persoonasta ja olotilasta esille: rauhallinen 

ja rento toistuvat usein, mutta usean puhujan kohdalla toisaalta myös hätäinen ja jännit-

tynyt. Oleellisena vaikuttaisi myös pidettävän puhujan avoimuuden ja kommunikointi-

taitojen astetta, mikä käy ilmi esimerkiksi kuvauksista ei snobi, maanläheinen, keski-

määräistä puheliaampi ja vahvempi kommunikoijana, avoimempi ihminen. 

 

Taulukosta 2 näkyy, että esimerkiksi Turun puhenäytteen puhujan kuvailut jäävät vähäi-

simmiksi ja yksipuolisimmiksi. Vähäiset mielikuvat ovat todennäköisesti yhteydessä 

siihen, että moni informanteista ei osaa sijoittaa puhenäytettä ollenkaan (ks. esim. luku 

5.7.). Oulun puhenäytteen puhujaa kuvaillaan eniten ja lähes pelkästään myönteisesti 

(taulukko 2), mikä ei ole yllättävää, sillä suurin osa informanteista valitsee hänet myös 

mieluisimmaksi keskusteluseuraksi.  

 

Eräät informanttien mielikuvat voivat olla keskenään ristiriitaisia (taulukko 2). Kuvauk-

sista on nähtävissä toisaalta keskenään samoja adjektiiveja, toistuvia piirteitä ja yhte-

neväisyyksiä. Esimerkiksi Oulun ja pääkaupunkiseudun puhenäytteiden puhujia kuvail-

laan nuoriksi, Oulun puhenäytteen puhujaa jopa liian nuoreksi, mutta ei kertaakaan 

vanhaksi, aikuiseksi tai keski-ikäiseksi. Turun puhenäytteen puhuja on ainoa, jota yksi-

kään informanteista ei kuvaile adjektiivilla nuori vaan ainoastaan keski-ikää lähellä ole-

villa kuvauksilla keski-ikäinen, kolkytviis ja viiskymmentäjotakii tai kuuskymmentäjota-

kii. Todellisuudessa kaikki puhenäytteenantajat ovat 2030-vuotiaita (luku 2.2.). On 

vaikea sanoa, mistä mielikuva näytteenantajan iästä syntyy. Mielikuva vanhemmasta 

iästä voi liittyä esimerkiksi näytteenantajan matalampaan äänenkorkeuteen tai hitaam-

paan puhetempoon. Pohjois-Savon puhenäytteen puhuja on sen sijaan ainoa, johon liite-

tään kansallisuuteen viittaava määrite suomalainen (vrt. natiivien kielenkäyttäjien mie-

likuviin suomalaisuudesta Niemelä 2016: 8588). Pääkaupunkiseudun puhenäytteen 

puhuja on ainoa, jota kuvaillaan adjektiivilla normaali, mutta tämän mielikuvan saanut 

Dar1 jatkaa ei siinä ollu mitään (.) vaikeuksia ymmärtää yhdistäen normaalin siis to-

dennäköisesti ennemmin puheen muotoon kuin puhujan persoonaan. 
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Pellon, Pohjois-Savon, Tampereen ja pääkaupunkiseudun puhenäytteiden puhujien 

mahdollisesta koulutustaustasta ja ammatista on myös tehty arvioita (taulukko 2). Näistä 

muista poikkeavin on mielikuva pääkaupunkiseudun puhenäytteen puhujasta, jonka 

arvellaan olevan äidinkieliopettaja tai joku ope. Pääkaupunkiseudun puhenäyte yhdiste-

tään todennäköisesti siksi opettajuuteen, että moni informanteista ei kuullut puhenäyt-

teen kielimuodossa mitään kirjakielestä poikkeavaa (ks. luku 5.6.), ja kirjakieli liitetään 

monesti nimenomaan koulutukseen (ks. esim. Lauranto 1995: 261). 

 

Eräiden taulukon 2 adjektiivien kohdalla on vaikea määritellä, tarkoittaako informantti 

kuvata puhujan senhetkistä mielentilaa vai puhujan persoonaa ja luonnetta yleisemmin. 

Tällaisia rajatapauksia ovat esimerkiksi rento, vakava, rauhallinen ja illoinen. On mah-

dollista, että informantti ei kuvailullaan tarkoita vain toista näistä kategorioista, sillä 

informantit joutuvat perustamaan mielikuvansa vain 30 sekunnin mittaisiin puhenäyttei-

siin. Tällöin on vaikea arvioida, mikä on hetkellistä mielentilaa ja mikä persoonalle 

luonteenomaista suhtautumista tai käytöstä. Joissakin tapauksissa esimerkiksi mielikuva 

väsyneestä puhujasta voi muodostua puheen sisällön perusteella eikä sen, miltä puhuja 

kuulostaa. Tämä näkyy esimerkiksi Ven1:n mielikuvassa Pellon puhenäytteen puhujas-

ta: 

 

Esimerkki 61. 

Ven1: hoomasin kun hän (soli) (.) öö (.) en tiedä mikä on tämä muoto kutsuttu 

mutta se on esimerkiksii väsynyt -- hän sanoi väs- jotenki niin kuin väsyny 

tai son son sellainen lyhennys 

-- 

A: miŋkälainen (.) millainen ihminen (.) puhuja oli sinun mielestäsi 

Ven1: no varmaan väsynyt 

 

Esimerkissä 61 Ven1 kuvailee ensin puheesta havaitsemaansa sananmuotoa, josta antaa 

esimerkkinä muodon väsyny. Kuuntelutestin edetessä hän kuvailee puhenäytteen puhu-

jaa tällä samalla adjektiivilla, jolla hän on kuullut puhujan kuvailevan olotilaansa. 

 

On myös vaikea sanoa, kuinka paljon puhenäytteen lähtöalueen tunnistaminen vaikuttaa 

informanttien mielikuviin puhujasta, sillä maallikot usein yhdistävät puhujiin heidän 

sosiaalisen tai alueellisen ryhmänsä oletettuja ominaisuuksia (Garrett 2010: 33). Tästä 

ilmiöstä voi olla kyse esimerkiksi silloin, kun Kik1:n mukaan Oulun puhenäyte herättää 

hänessä mielleyhtymän hänen tuntemiinsa nuoriin tyttöihin, jotka muuttavat pienem-
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mältä paikkakunnalta isommalle (ks. luku 5.1.). Todennäköisesti tämä mielleyhtymä saa 

hänet arvioimaan Oulun puhenäytteen puhujan olevan semmonen liian nuori (taulukko 

2). Kuten luvussa 4 käy ilmi, informanteille on muodostunut vahvojakin käsityksiä 

Suomen eri alueiden puhekielistä ja niiden puhujista. Näin Oulun puhenäytteen puhu-

jaan liitettyjen myönteisten ominaisuuksien taustalla voi nimenomaan olla se seikka, 

että näyte tunnistetaan hyvin. Sama ilmiö voi vaikuttaa taustalla myös silloin, kun näyt-

teenantaja puhuu informantin mielestä samankaltaisesti kuin hänen ystävänsä tai tutta-

vansa.    
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen selvittänyt pro gradu -tutkimuksessani oululaisten korkeakoulutettujen S2-

kielenkäyttäjien käsityksiä puhutun suomen variaatiosta. Tutkimukseni päätavoitteena 

on ollut selvittää, miten S2-kielenkäyttäjät havainnoivat kielellistä ympäristöään. Olen 

tutkinut, millaisia havaintoja he tekevät kuulemistaan aluepuhekielisistä puhenäytteistä 

sekä miten ja millä perusteella he arvioivat näiden puhenäytteiden lähtöalueita. Vastaa-

vaa tutkimusta tämänkaltaisesta aineistosta ei ole aiemmin tehty. Yksi tutkimukseni 

tärkeimmistä tavoitteista onkin ollut selvittää S2-kielenkäyttäjien havaintojen ja meta-

kielen mahdollisia eroja ja yhtäläisyyksiä natiivien suomenpuhujien metakieleen ja ha-

vaintoihin verrattuna. Tutkimukseni on osa kansanlingvistiikkaa sekä kielikäsitysten 

tutkimusta. Olen hyödyntänyt aineistoni analyysissä aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

lisäksi sisältölähtöistä diskurssianalyysiä silloin, kun olen selvittänyt puhujan suhtautu-

mista käsiteltävään asiaan.  

 

Tutkimukseni aineisto koostuu kahdestatoista syksyllä 2016 tehdystä yksilöhaastattelus-

ta ja niiden aikana tehdyistä kuuntelutesteistä. Olen yhdistänyt aineistonkeruussa suoran 

ja epäsuoran aineistonkeruumenetelmän, jotta saisin mahdollisimman laajan kuvan in-

formanttien metakielestä ja kielikäsityksistä. Haastatteluiden aikana olen selvittänyt 

muun muassa informanttien näkemyksiä ja kokemuksia puhutun suomen varieteeteista, 

natiivien suomenpuhujien kielestä ja siitä, mikä on informanttien mielestä ”oikeaa suo-

men kieltä”. Kuuntelutestien aikana olen soittanut informanteille Oulun, Pellon, Poh-

jois-Savon, Tampereen, Turun ja pääkaupunkiseudun puhenäytteet, joista informantit 

ovat antaneet lähtöaluearvionsa sekä kertoneet puhenäytteestä tekemistään havainnoista. 

Puhenäytteiden jälkeen olen kysynyt informanteilta, kenen puhujan kanssa he keskuste-

lisivat mieluiten ja ketä puhujaa oli vaikeinta ymmärtää. Puhenäytteet olen kerännyt 

verbal guise -metodilla aluepuhekielten äidinkielisiltä puhujilta, jotta puhe olisi mahdol-

lisimman aitoa. Haastatteluista olen tarkastellut lähinnä S2-kielenkäyttäjien ensimmäi-

sen tason metakieltä, minkä lisäksi olen esitellyt pintapuolisesti myös heidän kolmannen 

tason metakieltään. 

 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenäni on ollut, millaisia aluepuhekielisyyksiä ja mur-

repiirteitä S2-kielenkäyttäjät havainnoivat natiivien puheesta ja miten he hahmottavat 

eri varieteettien puhuma-alueita. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että S2-
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kielenkäyttäjät havainnoivat heille soitetuista puhenäytteistä persoonapronominien eri 

muotoja, fonologisia piirteitä, heille entuudestaan tuttuja murrepiirteitä kuten svaavo-

kaalia ja yleisgeminaatiota sekä puheen prosodiaa. Näiden lisäksi muutama informantti 

osaa toistaa aiempien kokemustensa pohjalta Oulun murteelle leimallisia matkimuksia, 

kuten ookkonää sekä pelekääkkö nää polliisia. Mitä tutumpaa puhutun suomen va-

rieteetti heille on, sitä tarkempia havaintoja he tekevät sen piirteistä. Poikkeuksia kui-

tenkin on: esimerkiksi nuoruutensa Pohjois-Savossa asunut informantti ei tunnista Poh-

jois-Savon puhenäytteestä varieteetille tyypillisiä murrepiirteitä, vaan sen sijaan puhe 

on hänen mielestään aika lähellä kirjakieltä. Tällaisen havainnon taustalla vaikuttaa 

todennäköisesti se, että Pohjois-Savossa asuessaan informantti ei ole tiedostanut alueel-

la puhutun varieteetin olevan aluemurretta, vaan hänen mukaansa se on ollut hänelle 

suomen kieltä.  

 

Jokaista puhenäytettä sijoitetaan ainakin kerran todelliselle lähtöalueelleen. Informantit 

sijoittavat eniten Oulun puhenäytettä sen todelliselle lähtöalueelle. He myös tekevät 

eniten havaintoja Oulun puhenäytteen murrepiirteistä. Toiseksi tutuimmaksi osoittautuu 

pääkaupunkiseudun puhe, kun taas Pohjois-Savon ja Turun puhenäytteet kuulostavat 

vieraammilta, ja näin ollen informanttien on myös vaikeinta arvioida niiden lähtöaluei-

ta. Tulokset vastaavat hypoteesiani siitä, että Oulun murre ja pääkaupunkiseudun puhe 

ovat informanteille todennäköisesti tutuimpia varieteetteja. Tulokset vastaavat myös 

aiempia tutkimuksia, joissa on havaittu maallikoiden tunnistavan ja erittelevän parhaiten 

heille maantieteellisesti lähimpiä murteita (Palander & Nupponen 2005: 4344; Preston 

1989: 3538). Informantit perustelevat lähtöaluearvioitaan puhenäytteistä tunnistamil-

laan murrepiirteillä ja sanastolla sekä varieteetin tuttuudella. Mikäli varieteetti ei kuu-

losta heidän mielestään tutulta, he rajaavat mahdollisista lähtöalueista pois heille tutut 

alueet. Myös puheen sisältö sekä käsitykset tiettyjen alueiden puheesta ja puhujista vai-

kuttavat puheen sijoittamiseen.  

 

Toinen tutkimuskysymykseni koskee sitä, millaisia käsityksiä S2-kielenkäyttäjillä on 

puhutun kielen variaatiosta ja vaikuttavatko nämä käsitykset puhutusta kielestä tehtyihin 

havaintoihin. Tuloksista käy ilmi, että yleiskieltä arvostetaan sen ymmärrettävyyden, 

tasa-arvoisuuden ja virallisen aseman vuoksi. Myös lähtömaan arvostus yleiskieltä koh-

taan heijastuu informanttien myönteiseen käsitykseen suomen yleiskielestä. Nämä tu-

lokset vastaavat aiempaa tutkimusta, jonka mukaan maallikot arvostavat standardikieli-
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muotoa, koska sen hyviä puolia korostetaan ja sitä käytetään muun muassa koulutukses-

sa ja mediassa. Myös puheen ymmärrettävyys vaikuttaa varieteetin arvostukseen. (van 

Bezooijen 2002: 14–15; Kunnas 2006: 231–232.) Moni sellaisistakin informanteista, 

jotka eivät pidä murteellista puhetta virallisesti ”oikeana” suomen kielenä, suhtautuvat 

melko myönteisesti puhekieliseen ja murteelliseen puheeseen ja saattavat olla jopa to-

della kiinnostuneita esimerkiksi asuinpaikkakuntansa aluemurteesta. Moni informanteis-

ta arvostaakin murteellista puhetta nimenomaan aitona arkielämän kielimuotona. Mur-

teelliseen puheeseen myönteisemmin suhtautuvat informantit ovat yleensä myös kiin-

nostuneempia eri murrepiirteistä ja eri varieteettien eroista. Näin ollen he ovat monesti 

myös aktiivisempia kiinnittämään huomiota erilaisiin murrepiirteisiin ja etsimään lisä-

tietoa esimerkiksi oman asuinalueensa murteesta. Tämä lisää tietoisuutta eri varietee-

teista ja lisää myös niiden tunnistamista. 

 

Kolmas tutkimuskysymykseni käsittelee sitä, minkä alueen paikallista puhekieltä S2-

kielenkäyttäjien mielestä on vaikeinta ymmärtää ja minkä paikallisen puhekielen puhu-

jan kanssa he keskustelisivat mieluiten. Tutkimustulokseni osoittavat, että oululaiset S2-

kielenkäyttäjät kokevat heille soitetun peräpohjalaisen Pellon puhenäytteen vaikeim-

maksi ymmärtää. Toiseksi vaikeinta ymmärtää on Pohjois-Savon puhenäyte, ja loput 

puhenäytteistä saavat keskenään yhtä monta mainintaa vaikeudesta. Informanttien mu-

kaan syitä puheen ymmärtämisen vaikeuteen voivat olla puheen nopeus, jotkin puheen 

vieraat murteelliset ja yleispuhekieliset piirteet, puhujien erot artikulaatiossa ja murteel-

lisuus yleisesti. Esimerkiksi vaikeimmaksi valittu Pellon puhenäyte ei kuitenkaan saa 

yhtään mainintaa nopeudesta, vaan sen koettu vaikeus liittynee ennemminkin sen koet-

tuun murteellisuuteen.  

 

Tutkimuksen tulosten mukaan oululaiset S2-kielenkäyttäjät keskustelisivat mieluiten 

Oulun puhenäytteen puhujan kanssa. Loput puhenäytteiden puhujista valitaan lähes yhtä 

todennäköisimmin mukavimmaksi keskusteluseuraksi, mutta Pohjois-Savon puhenäyt-

teen puhujaa ei valitse mieluisimmaksi keskustelukumppaniksi yksikään informanteista. 

Mieluisimman keskustelukumppanin valinnan taustalla vaikuttavat ainakin puhutun 

varieteetin tuttuus, puheen hitaus, rauhallisuus, rentous ja ymmärrettävyys, puhujan 

tunnetila ja puhujan persoonaan liitetyt positiiviset ominaisuudet. Myös käsitys samaan 

ryhmään kuulumisesta vaikuttaa valintaan. Tulos vastaa aiempaa tutkimusta, jonka mu-
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kaan kauneimmaksi murteeksi valitaan useimmiten oma kotimurre sen tuttuuden ja 

ymmärrettävyyden vuoksi (Palander & Nupponen 2005: 46). 

 

Viimeinen tutkimuskysymykseni koskee sitä, millaisia S2-kielenkäyttäjien havainnot ja 

metakieli puhutun suomen variaatiosta ovat verrattuna vastaaviin natiivien 

kielenpuhujien havaintoihin ja metakieleen. Tutkielman analyysistä käy ilmi, että 

informanttien ensimmäisen tason metakieli on monin paikoin hyvin samankaltaista 

natiivien kielenkäyttäjien kanssa, kuten vertailuista Mielikäisen ja Palanderin (2014b) 

kansanlingvistiseen sanakirjaan käy ilmi. Heidän kolmannen tason metakielestään käy 

ilmi joitakin sellaisia eri alueiden kielimuotoja ja niiden puhujia koskevia käsityksiä, 

joita he ovat kertomansa mukaan omaksuneet natiivien kielenkäyttäjien kanssa käytyjen 

merkityskeskustelujen kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi käsitys Jyväskylässä 

puhuttavan varieteetin yleiskielisyydestä. Eräät heidän kielikäsitystensä taustalla 

vaikuttavista presuppositioista ovat heidän lähtömaansa kieliyhteisön jakamia 

uskomuksia.  

 

S2-kielenkäyttäjät havainnoivat puhutun suomen varieteeteista odottamaani enemmän ja 

tarkemmin erilaisia murrepiirteitä. S2-kielenkäyttäjien tekemät havainnot vastaavat na-

tiivien kielenkäyttäjien havaintoja, sillä myös natiivit kielenkäyttäjät havainnoivat puhu-

tun kielen varieteeteista eniten fonologisia piirteitä ja prosodisia seikkoja, joskin jäl-

kimmäisten kuvailu osoittautuu myös heille monesti vaikeaksi (Mielikäinen & Palander 

2002: 98; Mielikäinen & Palander 2014a: 201; Nupponen 2011). Näiden lisäksi persoo-

napronominien alueelliset variantit ovat myös natiiveille maallikoille yksi tiedoste-

tuimmista kielenilmiöistä, joiden perusteella myös he erottelevat puhutun suomen va-

rieteetteja toisistaan (Vaattovaara 2009: 117; Niedzielski & Preston 2000: 1011).  

 

Pidän tutkimustuloksiani luotettavina kuvaamaan oululaisten korkeakoulutettujen S2-

kielenkäyttäjien käsityksiä puhutun suomen variaatiosta. Tutkimukseni kaksitoista S2-

kielenkäyttäjää muodostavat kuitenkin iältään, koulutustaustaltaan ja asumishistorial-

taan hyvin keskenään samankaltaisen informanttijoukon, jonka käsitykset kielestä eivät 

yksin riitä kuvaamaan tarpeeksi kattavasti S2-kielenkäyttäjien kielikäsityksiä laajem-

min. Koen haastattelun ja kuuntelutestin yhdistelmän aineistonkeruussa antaneen moni-

puolisen kuvan informanttien kielikäsityksistä sekä vähentäneen suorien aineistonke-

ruumenetelmien ongelmaa, sosiaalisen suotavuuden vääristymää (Garrett 2010: 4445). 
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Olisi mielenkiintoista selvittää, eroaisivatko tulokset, mikäli kaikki tai jokin puhenäyt-

teistä olisi tuotettu matched guise -tekniikalla käytetyn verbal guise -tekniikan sijaan.  

 

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että S2-kielenkäyttäjät tekevät monipuolisesti havain-

toja sekä omasta puheestaan että natiivien kielenkäyttäjien puhutun suomen variaatiosta. 

Liian usein heidän kysymyksensä ja pohdintansa kielestä jäävät kuitenkin ilman vas-

tausta. S2-opetuksessa ja puhekieleen liittyviä oppimateriaaleja suunnitellessa tulisikin 

kiinnittää enemmän huomiota S2-kielenkäyttäjien kapasiteettiin havainnoida kielellisen 

ympäristönsä puhutun kielen variaatiota. Suomeen muuttaneiden S2-kielenkäyttäjien 

sopeutumiseen ja kotiutumiseen vaikuttavat omalta osaltaan kielellisen ympäristön 

hahmottaminen ja ymmärtäminen. Tässä kohtaa puhutun kielen eri varieteetit voivat 

olla hyvinkin ratkaisevassa asemassa maahanmuuttajan osallistuessa uuteen kieliyhtei-

söön. Tutkimukseni tulokset antavat lisätietoa siitä, millaisista kielenpiirteistä S2-

kielenkäyttäjät tekevät havaintoja ja millä perustein he määrittelevät puhutun kielen 

alueellista variaatiota. 

 

Tutkimushaastatteluista nousi esille monia lingvistisen tutkimuksen kannalta mielen-

kiintoisia näkökulmia ja aiheita, jotka eivät kuitenkaan sopineet tähän tutkielmaan ja 

sen tutkimuskysymysten piiriin. On kuitenkin selvää, että maahanmuuttajataustaiset 

suomen kielen Suomessa oppineet S2-kielenkäyttäjät ovat vielä lähes hyödyntämätön 

tutkimustiedon lähde tulevalle kansanlingvistiselle tutkimukselle. Tutkimukseni tulokset 

osoittavat selkeästi, että S2-kielenkäyttäjien käsityksiä kielestä tulisi tutkia lisää.  
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LIITE 1. 

                                                             
6 Monikulttuurikeskus, joka tarjoaa toimintaa Oulussa asuville ulkomaalaistaustaisille asukkaille sekä 
kantaväestölle. 
7 Oulun kaupungin kansalaisopisto. 
8 Oulun aikuiskoulutuskeskus. 
9 Rovaniemen kansalaisopisto. 
10 Lapin ammattiopisto. 

Infor-

man- 

tit 

Ikä Äidin- 

kieli 

Koulutus Asunut  

Suomes- 

sa 

Kaupungissa 

Suomessa 

Opiskel- 

lut  

suomea 

Missä opiskellut 

Ara1 28 arabia FM  

(ei Suomessa),  

kesken PhD 

4 v Oulu 1,5 v itsenäisesti,  

yliopisto (1 krs),  

Villa Victor6 

Ara2 28 arabia LL (ei Suomes-
sa) 

2 v Oulu 6 kk yksityisopetus,  
Oulu-opisto7,  

yliopisto 

Jap1 32 japani lukio + LuK,  
kesken FM 

16 v Rovaniemi 4 
v,  

Oulu 12 v 

 Japanissa 1 v,  
lukio s2,  

yliopisto (15 op) 

Jap2 27 japani LuK  

(ei Suomessa), 
kesken FM 

3 v 6 kk Oulu n. 2 v OAKK8 1 v,  

yliopistossa (3 krs),  
Villa Victor 1 v 

Vir1 24 viro LuK + kesken 

LK  

7 v Rautalampi, 

Jyväskylä, 

Oulu 

(7 v) lukio (ei s2 vaan 

äidinkieli) 

Esp1 25 espanja tradenomi,  

kesken FM 

3 v 5 kk Oulu n. 4 v itsenäisesti,  

AMK (4 krs),  

yliopisto (1 krs),  
Villa Victor 

Kor1 26 korea Englannin kieli 

ja kirjallisuus 4 

v  
(ei Suomessa), 

kesken KK  

4 v Oulu 4 OAKK,  

yliopisto 

Dar1 30 dari HLL,   

kesken PhD 

11 v Rovaniemi 2 

v,  
Helsinki 2 v, 

Oulu 7 v 

1 v 3 kk Rovala-opisto9 5 

kk, 
 LAO10 (Edulappi) 

Ven1 31 venäjä FM 5 v Oulu 3 v itsenäisesti, Villa 
Victor 

Ven2 24 venäjä Englannin tulkki 

2 v (ei Suomes-
sa),  

tietotekniikan 

insinööri 

5 v Rovaniemi, 

Oulu 

5 v itsenäisesti,  

AMK,  
yliopisto 

Kur1 31 kurdi HuK  
kesken KM 

n. 7 v Turku n. 6 v,  
Oulu 4 kk 

1 v 4 kk Turun ammatti-inst. 
8 kk,  

yliopisto (25 op) 

Kik1 31 kikuyu/ 
swahili 

sairaanhoitaja  
kesken FM 

6 v Jyväskylä, 
Mikkeli,  

Oulu 4 kk 

 itsenäisesti,  
AMK (2 krs) 

Informanttien taustatiedot. 



 

LIITE 2.  

 

Haastattelu, syksy 2016 

 

1) Mikä sinun nimesi on? 

______________________________________________________________________ 

 

2) Kuinka vanha sinä olet? 

______________________________________________________________________ 

 

3) Mikä on sinun äidinkielesi? 

______________________________________________________________________ 

 

4) Millainen koulutustausta sinulla on? 

______________________________________________________________________ 

 

5) Kuinka pitkään olet asunut Suomessa? Missä kaupungeissa olet asunut? 

______________________________________________________________________ 

 

6) Kuinka pitkään ja missä olet opiskellut suomea?  

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Haastattelun kysymyksiä: 

 

Tietoja informantista: 

 

1) Onko sinulla suomalaisia perheenjäseniä tai kavereita? Missä päin Suomea he 

asuvat? 

2) Katsotko televisiosta suomenkielisiä ohjelmia? Entä kuunteletko suomenkielistä 

radiota? Mitä kanavia? 

3) Millaista opetusta olet saanut suomen kielen murteista ja puhekielestä? Mitä 

muistat aiheesta? 

 

Kielestä: 

 

4) Miten suomalaiset puhuvat suomea? Eroaako se opetetusta suomesta? 

5) Ymmärrätkö yleensä hyvin suomalaisten puhumaa suomea?  

6) Puhuvatko suomalaiset yleensä sinulle murteella vai yleiskielellä?  

7) Miten Oulussa puhutaan? Osaatko kuvailla sitä? 

 

Näkemys omasta puheesta, mitä piirteitä esiintyy omassa kielessä: 

 

8) Puhutko sinä suomen puhekieltä tai jotain murretta? 

9) Mikä on oikeaa suomea? 

10) Ovatko suomea äidinkielenä puhuvat kommentoineet sinun suomen kieltäsi? 

Miten? 

 

Kuuntelutestin kysymyksiä: 

Jokaisen puhenäytteen jälkeen: 

 

11) Missä päin Suomea puhutaan tällä tavalla? (KARTTA) 

12) Millä perusteella paikansit näytteen juuri tähän paikkaan? Mikä paljasti puhujan 

asuinpaikan?  

13) Jäikö sinulle mieleen jotain erityistä siitä, millä tavalla henkilö puhui? 

14) Millainen ihminen puhuja on sinun mielestäsi? 

 

Lopuksi: 

 

15) Ketä puhujaa oli vaikeinta ymmärtää? 

16) Kenen puhujan kanssa olisi sinun mielestäsi mukavinta jutella? Miksi? 

 

 



 

 

 



 

LIITE 3. 

Olen käyttänyt litteroinneissani lähinnä Kunnaksen (2013) litterointiperiaatteita. En 

kuitenkaan ole merkinnyt taukojen pituutta, tavurajaa tai lausumansisäistä sävelkulkua. 

Olen merkinnyt ŋ-äänteen puhenäytteiden litteraatteihin, mutta en aineistoesimerkkien 

litteraatteihin. Tekemäni karkeistukset perustuvat S2-kielenkäyttäjien puheen prosodian 

ja ääntämyksen eroihin verrattuna natiivien kielenkäyttäjien puheeseen. 

 

Tutkimuksessa käytetyt litterointimerkinnät:  

 

(.) tauko  

? nouseva intonaatio  

(sana) epäselvä kohta  

(in english) muulla, kuin suomen kielellä sanottu jakso 

[nauraen] selitys, huomautus tai täydennys 

AHA äänen voimistaminen  

£ahaa£ hymyillen puhuttu jakso 

jo- sana jää kesken 

-- poistettu jakso 

 

- Raja-assimilaatiot ja loppukahdennukset on merkitty. 

- Tavurajaa ei ole merkitty. 

- ŋ-äänne on merkitty sen foneettisella merkillä. 


