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1. JOHDANTO 

 

Puhekieli elää ja muuttuu koko ajan. Jo vuonna 1989 Paunonen (220) totesi, ettei puhe-

kieli ole enää lainkaan yhtenäistä. Kiinnostus kielen variaatioon ja kielenulkoisiin tausta-

muuttujiin kuuluu sosiolingvistisen variaationtutkimuksen traditioon (Nuolijärvi & Sor-

jonen 2005: 11–12). Tässä työssäni tutkin iiläisten nuorten puhekielen äänne- ja muoto-

opillisia piirteitä reaaliaikametodin avulla. Tutkimani piirteet ovat samoja kuin Teijo Lie-

deksen vuoden 1981 Äänne- ja muoto-opillisia havaintoja eri-ikäisten iiläisten puheesta 

-tutkimuksessa, joka edusti näennäisaikametodia. Liedeksen (1981) näennäisaikametodin 

avulla tehdyt ennustukset iiläisen puhekielen muutosten suunnasta saavat nyt rinnalleen 

reaaliaikaisen kuvan muutoksista. Liedeksen graduun peilatessa oma tutkimukseni on re-

aaliaikatutkimuksen trenditutkimus. Edellisen iiläisten puhekielen tutkimuksen aikaan, 

1980-luvulla, Iissä oli käynnissä puhekielen murros, vaikka toisaalta kaikkein vanhinta 

iiläistä pohjamurretta puhuivat tuolloin kouluikäiset (Liedes 1981).  

 

Iiläiset elävät pienessä kunnassa ja usein myös tiiviissä iiläisessä suku- ja perheyhtey-

dessä. Puhekieli on muuttunut, ja tällä variationistisella sosiolingvistiikan tutkimuksella 

haluan selvittää, millä tavalla ja mihin suuntaan nuorten puhekieli on Iissä muuttunut. Jo 

1970-luvulla on ennustettu alueellisten murteiden olevan häviämässä (Paunonen, Mieli-

käinen ja Suojanen 1976: 11–12; Mantila 2004: 322). Vertailen iiläisten nuorten nykypu-

hekieltä niin Liedeksen (1981) tutkimukseen kuin tämän päivän nykypuhekielen piirtei-

den kenttään. Vertailen myös informanteista muodostamiani puhujaprofiileja toisiinsa ja 

etsin heitä yhdistäviä sekä erottavia kielenpiirteitä.  

 

Nuorten kieli on kiinnostanut tutkijoita sosiolingvistiikan alusta asti (Lappalainen 2001: 

74). Vuonna 2018 iiläisten nuorten puhekieli on aivan erilaisten vaikutusten alla kuin 37 

vuotta sitten: nyt nuorten puhekieleen vaikuttaa konkreettisen sosiaalisen ympäristön li-

säksi sosiaalinen media. Nuoret ovat entistä enemmän osallisina erilaisissa puhetilan-

teissa ja saavat vaikutteita erilaisista kielenpiirteistä. Nuorilla on halu erottautua muista, 

ja tämä erottautuminen on nähty jopa tietynlaisena kapinana, antinormatiivisuutena (Lap-

palainen 2001: 74). Kaikki tämä näkyy myös kielessä: ei vain äänne- ja muoto-opissa 

vaan myös sanastossa ja keskustelutyyleissä (Lappalainen 2001: 74). Vaikka suurin osa 
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suomalaisista puhuu nykyään puhekieltä, josta ei paljastu henkilön alueellinen tausta, 

ovat murteet edelleen elossa. Osa murrepiirteistä on jopa yleistynyt. (Mantila 2004: 322.)  

 

Olen kiinnostunut Iin puhekielestä oman työni kautta, sillä olen ollut Iissä luokanopetta-

jana kymmenen vuotta, josta osan ajasta myös lukion sekä yläkoulun puolella. Ii on lä-

hellä Oulua, mutta mielestäni Ii on silti säilyttänyt maalaisuutensa – myös kielellisesti.  

 

Informantteinani on yhteensä kymmenen iiläistä nuorta, jotka ovat asuneet lähes koko 

ikänsä Iissä. Informanteista eli kielenoppaista seitsemän on lukioikäistä, yksi peruskoulun 

yläkoulusta ja kaksi alakoulusta; puolet on tyttöjä ja puolet poikia. Jokaisen informantin 

kanssa olen keskustellut 30–50 minuuttia äänittäen keskustelut. Keskustelujen jälkeen lit-

teroin aineistot tutkittavien kielenpiirteiden osalta.  

 

Analyysini jakaantuu kahteen osioon: iiläisen nuorison kielenpiirteiden tutkimiseen 

(LUKU 4) ja puhujaprofiilien muodostamiseen (LUKU 5). Luvussa 4 analysoin yksitel-

len tarkkailun alla olevat kielenpiirteet ja vertaan niitä niin Liedeksen näennäisaikamene-

telmällä keräämiin tuloksiin Iin murteesta vuodelta 1981 kuin muihin ajankohtaisiin ny-

kypuhekielen tutkimuksiin. Kielenpiirteiden kohdalla pohdin myös, onko taustamuuttu-

jilla vaikutusta eri kielenpiirteiden varianttien valintaan. Luvussa 5 analysoin tarkemmin 

kunkin informantin puhujaprofiilin kielenpiirteittäin ja lasken heille murteellisuusprosen-

tit.   
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1.1. Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuskysymykseni pohjautuvat Liedeksen (1981) pro gradu -työhön, mutta lisään 

mukaan nykypuhekielitutkimuksen näkemyksiä ja malleja. Liedeksen (1981) tutkimus 

keskittyi tavoittelemaan puhekielen variaation selittymistä kielenulkoisista seikoista kä-

sin kuten iästä, ammatista ja koulutuksesta (Liedes 1981: 1). Taustamuuttujina omilla in-

formanteillani ovat sukupuoli, peruskoulutausta sekä vanhempien murretausta (LIITE 1).  

 

Liedeksen (1981) tavoitteena oli kuvata iiläisen puheyhteisön puhekieltä. Tällä omalla 

reaaliaikaisella trenditutkimuksellani saanen jonkinlaisen kokonaiskuvan siitä, millaisia 

piirteitä iiläisen nuorison puhekielessä kokonaisuudessaan tällä hetkellä on; vertaan siis 

puhujasukupolvia toisiinsa. Ennakko-oletukseni oli, että iiläisen nuorison puhekieli voi 

osoittautua tutkimuksessani hyvin heterogeeniseksi. Tällöin keskiöön nousevat erityisesti 

yksittäiset informantit ja heidän puhekielen piirteidensä erojen tarkastelu taustamuuttujiin 

nojaten.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millainen on iiläisen nuorison puhekieli tänä päivänä? 

- Miten valitut kielenpiirteet eroavat Liedeksen vastaavasta tutkimuksesta?  

- Millaisia reaaliaikaisia muutoksia on havaittavissa? 

- Miten Iin puhekielessä tapahtuneet kielenpiirteiden muutokset sijoittuvat 

Mantilan nykypuhekielen piirteiden portaille? 

2. Millaisia puhujaprofiileja syntyy? 

- Miten valitut äänne- ja muoto-opilliset piirteet esiintyvät eri informan-

teilla? 

- Millaisia ovat puhujia yhdistävät ja erottavat piirteet?  

- Selittyvätkö puhujaprofiilien erot taustamuuttujilla? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamalla pyrin saamaan kokonaiskuvan siitä, 

millaiset piirteet kuvaavat iiläisten nuorten nykypuhekieltä. Nämä tulokset ovat luvussa 

4. Toisen tutkimuskysymyksen avulla selvitän yksityiskohtaisemmin kunkin informantin 

kielenpiirteet ja teen kustakin kielenoppaasta karkean puhujaprofiilin (LUKU 5). Oleel-

lista on selvittää puhujia yhdistävät ja erottelevat piirteet. Näitä otan esille jo luvussa 4. 



4 
 

 

 

 

1.2. Hypoteesit 

 

Kun käytössäni on kahden eri vuosikymmenen aineistoa, on minulla mahdollisuus ver-

tailla vastaavien sukupolvien kielten muuttumista vajaassa neljässäkymmenessä vuo-

dessa. Esimerkiksi Paunosen (2005) tutkiman helsinkiläisen kieliyhteisön puhekieli 

osoitti jo kahdenkymmenen vuoden ajalta suurta muutosta. Oletus on, että ryhmien, joi-

den sosiaaliset olot muuttuvat voimakkaimmin, kielellinen muutoskin on suurinta (Liedes 

1981: 2). Tämä voisi koskea erityisesti yläkoulu- sekä lukioikäisiä tyttöjä. Lähes neljä-

kymmentä vuotta tutkimusten välillä jättää paljon myös piiloon. Vaikka vanhaa tietoa 

äänne- ja muotopiirteistä löytyy paljon, ei niiden nykypäivän tutkimusta voi jättää sivuun. 

Ennustukset muutosten suunnista saavat realiteettinsa nyt. Murteet eivät ole häviämässä, 

mutta erilaiset piirteet ovat eri asemissa: toiset häviävät, toiset yleistyvät. Oletusarvoni 

on, että Iin puhekielessä on tapahtunut muutoksia: osa piirteistä on kadonnut, osa voimis-

tunut ja osa saanut rinnalleen uusia variantteja. Labovin (1994: 79–82) mielestä kielen-

muutokset jakautuvat viiteen ryhmään, jotka ovat: 1) muutokset, jotka ovat toteutuneet, 

2) loppuvaihetta lähestyvät muutokset, 3) keskiosan muutokset, 4) elävät ja uudet muu-

tokset sekä 5) alkavat muutokset. Tutkimuskysymykseni Millaisia reaaliaikaisia muu-

toksia on havaittavissa? avulla pyrin löytämään Liedeksen aineistosta Labovin kielen-

muutosluokittelun ryhmään viisi kuuluvia alkavia muutoksia. 

 

1980-luvulla murteentutkimuksessa ajateltiin paikallisten murteiden olevan katoamassa 

yleispuhekielen vaikutuksesta (Liedes 1981: 121). Liedeksen tutkimuksen mukaan näin 

oli käynyt Iissä erityisesti työ- ja eläkeikäisten naisten keskuudessa. Hypoteesini oman 

tutkimukseni suhteen on se, että sekä tytöillä että pojilla on puheessa neutraaleja ja yleisiä 

nykypuhekielen piirteitä (ks. KUVIO 1). Näitä ovat muun muassa mä- ja sä-persoona-

pronominit (Mantila 2004: 326). Tytöillä on luultavimmin neutraaleja ja yleisiä puhekie-

len piirteitä sekä yleiskielen mukaisia variantteja enemmän kuin pojilla, sillä uskon pu-

hetavan olevan tytöille enemmän merkki identiteetistä kuin pojille. Uskon, että tytöt tie-

dostavat puhetapaansa enemmän kuin pojat. Miehillä esiintyy naisia enemmän paikalli-

sen kielimuodon piirteitä, sillä naiset käyttävät enemmän prestiisivariantteja eli yleiskie-

len mukaisia muotoja (Lappalainen 2004: 37). Prestiisi ja standardi eivät kuitenkaan ole 
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sama asia, sillä kaikissa puhujayhteisöissä yleiskieli ei ole prestiisi, vaan prestiisi voi olla 

joku puhekielen muoto (Lappalainen 2004: 37). Hekkala (1996: 33) on tutkinut yli-iiläis-

ten puhekieltä ja todennut, että tytöt ovat yleiskielisempiä lukiossa kuin pojat. Näin oletan 

asian olevan myös Iissä. Tämä pitää ottaa huomioon johtopäätösten teossa. Kanasen 

(1994) tutkimuksessa sukupuolten väliset erot eivät olleet merkittäviä, mutta lukiolaiset 

olivat kokonaisuutena yleiskielisempiä kuin muut. Sosiolingvistiikan väittämän mukaan 

nuoret naiset ovat useimmiten muutoksen kärjessä (Labov 2001: 266–293). Nuoret ha-

luavat monesti erottua aikuisuudesta ja olla kielellisesti samanlaisia kuin muut nuoret. 

(ks. esim. Chambers 2003: 185, 187–189; Lappalainen 2004: 35–36). Oletan tämän kos-

kevan enemmän juuri tyttöjä. Poikien puheessa tästä syystä näkynee enemmän esimer-

kiksi svaavokaalia sekä nä-pronominia yksikön 2. persoonan varianttina. 

 

Erot sukupuolten välillä ovat suomalaisessa puhekielen tutkimuksessa olleet pieniä, ja 

monesti syitä sukupuolten välisille eroille onkin haettava sosiaalisista tekijöistä eikä vain 

sukupuolesta (Lappalainen 2004: 37–38). Sukupuolen on kokonaan jättänyt tutkimuk-

sensa ulkopuolelle Kurki (2005: 81), koska hänen aineistonsa oli luotettavien yleistyksien 

tekemiseen liian pieni. Tämä pätenee omaankin tutkimukseeni, vaikka jonkinlaisia johto-

päätöksiä varovasti teenkin. Taustamuuttujat eivät ole yksiselitteisiä vaan lomittuvat toi-

siinsa mutkikkaasti.  

 

Toisen tutkimuskysymykseni yksi alakohta on tarkastella vanhempien murre- tai kieli-

taustan näkymistä nuorten puheessa. Esimerkiksi Kanasen (1994) tutkimuksen mukaan 

vanhempien murretaustalla voi olla selittävää merkitystä nuorten puhekielen variaatiossa. 

Vanhempien murretausta on siinä mielessä merkityksellinen, että nuorten, jotka puhuvat 

enemmän yleiskieltä, vanhemmat ovat usein kotoisin muualta kuin Oulun murteen alu-

eelta (Kananen 1994). Mielenkiintoista aineistoni vertailussa Liedeksen (1981) vastaa-

vaan on se, että murteellisuudet säilyvät yleensä hyvin piirrekohtaisesti (Mantila 1997: 

11–19). Toisaalta yksittäiset variantit yleistyvät maantieteellisesti (Mielikäinen 1982). 

Tarkoituksenani on pyrkiä löytämään muutoksen suuntaa ja variaatiota. Nykypuhekieleen 

nämä havainnot linkittyvät siten, että nuoret suosivat Mantilan (1997: 16) mukaan juuri 

yleistyviä puhekielisyyksiä, joista omaan aineistooni sopivat eA-loppuisten vokaaliyhty-

mien monoftongiutuminen tyyliin kauhea > kauhee. Hypoteesini on, että muutokset ovat 

edellä mainitun esimerkin mukaisia.  
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Tutkimuskysymysteni tavoite on kertoa ensin, onko Iin nuorten puhekielessä tapahtunut 

muutosta 37 vuoden aikana. Tutkimuskokonaisuuteni avulla muodostan kuvan tämän päi-

vän Iin nuorten puhekielestä verrattuna koko Suomen tendensseihin. Informanttien puhu-

japrofiilien eroja ja yhtäläisyyksiä ei voine paljoa selittää tämänkaltaisen tutkimuksen 

taustamuuttujilla, mutta pientä suuntaa voinee hakea.  
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN JA METODINEN TAUSTA 

 

2.1. Ii tutkimusalueena 

 

Iin kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, noin 35 kilometriä Oulusta pohjoiseen. Vuo-

desta 2007 asti Ii ja Kuivaniemi ovat yhdessä muodostaneet Iin kunnan. Vuonna 2016 Iin 

kunnassa oli asukkaita 9634. Iin kunnan tilinpäätöksen (2016: 6) ennusteen mukaan 

vuonna 2018 asukkaita olisi yli 10 000. 0–14-vuotiaita on 24 prosenttia asukkaista eli 

noin 2 400 (Tilastokeskus). Iissä on yksi keskustan iso koulu ja sen lisäksi noin kymme-

nen kilometrin säteellä kahdeksan kyläkoulua. Iiläinen nuoriso on kohteena mielenkiin-

toinen, sillä haastateltavien puheesta kävi ilmi, miten iiläisten nuorten ajattelua ja ryh-

mäytymistä ohjaa kyläkoulu–keskustakoulu-tausta. Nuoret hitsautuvat jo alakoulussa sel-

viksi ryhmikseen, ja tullessaan yhteiseen yläkouluvaiheeseen siirtyvät kaikki yläkoulu-

laisetkin keskustan koululle opiskelemaan. Haastatteluista kävi kuitenkin ilmi, että kave-

risuhteissa nämä vanhat kyläkoulutaustat pysyvät osittain rajaavina tekijöinä edelleen. 

Tämän takia luvussa 4 esittelemäni sosiaalinen taustamuuttuja – kaupunki–maaseutu-ak-

seli – määrittyy sen mukaan, onko informantti taustaltaan kyläkoulusta vai keskustakou-

lusta. Mainitsen erikseen, jos joku informanteista on muuttanut esimerkiksi lähelle kes-

kustaa kyläkouluvaiheen jälkeen. Muutoin oletus on se, että kyläkouluun määrittyvä asuu 

edelleen maaseudulla, kyläkoulun lähellä.  

 

 

2.1.1. Asutushistoria 

 

Viimeisimmän jääkauden jälkeen noin 10 000 vuotta sitten Perämeren itärannikko on 

noussut noin 8–10 mm vuodessa eli noin metrin sadassa vuodessa. Koska Ii sijaitsee Pe-

rämeren rannalla, voidaan sanoa, ettei Ii ole erityisen vanhaa asuma-aluetta. (Huovinen 

2017: 8–12; Vahtola 2017: 9.) Kivikautista asutusta Iissä ei ole ollut, eikä kylällä ole 

koskaan tehty arkeologisia kaivauksia. Iin korkeimmat paikat ovat tulleet näkyviin vasta 

pari tuhatta vuotta sitten, ja kiertävää asutusta on tullut Iihin viimeistään tuhat vuotta sit-

ten. Toisaalta kuitenkin Iijokivarrella ja Perämeren alueella on ollut arkeologisten kai-

vausten mukaan jonkinlaista asutusta jo 5 000 vuotta sitten, jolloin pääelinkeino oli ka-
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lastus (Hietikko 2003: 10). Kirjallisesti pysyvän asutuksen tuloa Iihin ei ole pystytty mää-

rittelemään, mutta Ii mainitaan kappeliseurakuntana ensimmäisen kerran vuonna 1374. 

Tällöin Iissä on ollut parikymmentä talollista asukasta. Ei ole myöskään tietoa siitä, mistä 

Iin asutus on tullut. Paikannimistötutkimuksen perusteella Jouko Vahtola on määritellyt 

Ii-nimen periytyneen saamen kielen sanasta iddja, ijje, joka tarkoittaa ’yötä’. Tästä on 

päätelty alkuperäisen iiläisen väestön olevan saamelaisperäistä. Päkkilä talon nimenä 

sekä sukunimenä on ollut alun perin Heyki Spaek, joka perustunee ruotsinkieliseen sanaan 

spaek eli ’silava, ihra’. Saamelais- ja ruotsalaisasutuksen lisäksi Iihin on tullut asutusta 

Hämeestä ja mahdollisesti Lounais-Suomesta. Vahvaa vaikutusta asutuksen osalta on 

myös Karjalan suunnasta. Näihin viittaavat paikannimet Venäjänkari ja Illinsaari. 1500–

1600-luvulla Iihin tuli paljon ihmisiä Savosta. (Huovinen 2017: 8–12.) Iin Haminassa on 

käyty karjalaiskauppaa, sillä Kustaa Vaasa oli antanut niin venäläisille kuin karjalaisille 

luvan kaupankäyntiin Iin Haminassa (Hietikko 2003: 10).  

 

Iin hamina on ollut merkittävä kauppapaikka keskiajalla, ja itse kunta on perustettu 

vuonna 1445 (Hietikko 2003: 9). Tuolloin puhuttiin Suur-Iistä, mikä sittemmin vuonna 

1865 pilkottiin pienempiin kuntiin (Hietikko 2003: 10). Suur-Iihin kuuluivat alun perin 

Haukipudas, Ii, Kuivaniemi, Pudasjärvi, Ranua, Taivalkoski, Yli-Ii ja Ylikiiminki (Ryt-

könen 1989: 7). Tällä hetkellä Iin pinta-ala on 1 553 km² ja taajama-aste 78,3 (Tilasto-

keskus). Taajama-asteella viitataan taajamissa asuvien ihmisten osuuteen koko kunnan 

väestöstä (Tilastokeskus). Taajama-alueelle lasketaan rakennukset, joissa eri rakennusten 

välillä ei ole yli 200 metriä (Tilastokeskus). Näin ollen kaikkien kyläkouluympäristötaus-

tan omaavien informanttien asuma-alue ei ole taajamassa.  

 

 

2.1.2. Murremaantieteellinen asema 

 

Kaikkien elävien kielten äännehistoriat lähtevät liikkeelle puhutusta kielestä (Rapola 

1966: 11). Äännehistorialliset piirteet äänteiden muuttumisineen ja häviämisineen kuulu-

vat juuri puhekieleen (Rapola 1966: 11). Murteen käsitteeseen kuuluu myös kieliyhteisö, 

sillä Rapolan (1969: 9) mukaan ”pienemmän kieliyhteisön kielimuoto on sen laajemman 

kokonaisuuden kannalta, johon se kuuluu, murre” (ks. LUKU 2.3.2.). Näin voidaan sanoa 
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myös kirjakielen olevan yksi murre (Rapola 1969: 9). Iin perinteistä, vanhaa murremaan-

tieteellistä asemaa tarkastelen pääasiassa Lauri Kettusen (1940) Suomen murteet -kirjojen 

avulla. Kuva Suomen murteista, joka on säilynyt yli puoli vuosisataa, pohjautuu Kettusen 

(1940) murrekartastoon (Leino, Hyvönen ja Salmenkivi 2006: 26). Lisäksi käytän tukena 

Mielikäisen (1991) levikkikarttoja nykypuhekielen piirteistä.  

 

Nykyisen käsityksen mukaan Suomessa on kahdeksan murrealuetta, joista kaksi kuuluu 

itämurteisiin ja kuusi länsimurteisiin. Pohjoispohjalaismurteet muodostavat yhteisen alu-

een keskipohjalaismurteiden kanssa – Pohjois-Pohjanmaan murteita kutsutaan Oulun 

murteiksi. (Pääkkönen 1971; Mantila & Pääkkönen 2010; Wiik 2006: 27 ja 328.) Ensim-

mäisen Suomen murteiden jaottelun teki jo Bartholdus Vhael, joka jakoi Suomen kielel-

lisesti kahtia: dialectus aboicaan ja dialectus savonicaan. Porthan muutti myöhemmin 

jälkimmäisen nimeksi dialectus communior. Lopullisen itä–länsi-jaon vakiinnutti Antero 

Varelus 1846 t:n heikon asteen vastineiden perusteella. (Wiik 2003: 38.)  

 

Vaikka murteet on jaettu itä- ja länsimurteisiin – osittain myös vielä pohjoismurteisiin – 

eivät niiden rajat ole selkeitä. Rapolan (1969: 128) mukaan on myös sekamurteiden alu-

eita, joissa käytetään voittopuolisesti länsimurteiden piirteitä. Oulun seudun murre on itä- 

ja länsimurteisen järjestelmän risteyksessä (Mantila & Pääkkönen 2010: 237; Wiik 2006: 

329). Oulun murteiden alue eli Pohjois-Pohjanmaa sisältää toistakymmentä pitäjää, mutta 

tästä alueesta ei olla täysin yksimielisiä (Wiik 2006: 328). Yleisen käsityksen mukaan 

niin Pattijoki, Raahe, Vihanta kuin Ranuan pohjoispuolisko kuuluvat Oulun murteen alu-

eeseen (Wiik 2006: 328). Jos katsotaan kolmijakoista murrekarttaa (ks. Leinon, Hyvösen 

ja Salmenkiven 2006: 26 mukaan Paunonen 1991), siirtyy Iin murre pohjoismurteiden 

alueelle. Mielikäisen (1991) mielestä murrekartassa on myös yhteinen pohjalaismur-

realue. Ylipäätään kuitenkin Suomen päämurrealueiden ryhmittelystä ollaan yksimielisiä 

(Wiik 2003: 16).  

 

Matti Pääkkönen (1971: 17) on tehnyt väitöskirjan Oulun seudun murteesta, ja tämän 

tutkimuksen mukaan Ii kuuluu Oulun murteen sydänalueeseen. Yli-Ii ei tässä Pääkkösen 

(1971) kartassa ole enää sydänmurrealuetta vaan siitä seuraavaa aluetta – kuitenkin toki 

Oulun seudun murteen aluetta. Oulun läheisyys korostuu Iin kohdalla vahvana, uudistu-

vana elinkeinorakenne- ja yliopistokaupunkina (Vahtola 2017: 362). Oulun imusta ovat 
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hyötyneet ja saaneet vaikutuksia myös Oulun seutukunnat (Vahtola 2017: 362). Oletan 

tämän imun näkyvän nykypuhekielessäkin.  

 

 

2.2. Tutkimusmetodinen tausta 

 

Pro gradu -työni on variationistista sosiolingvistiikan tutkimusta, jonka toteutin reaaliai-

kametodilla. Elävään kieleen kuuluvat variointi ja muuttuminen. Tämä variaatio sisältää 

potentiaalin kielenmuutokseen, mutta silti vain pieni osa tästä variaatiosta johtaa aitoon 

kielenmuutokseen (Mustanoja 2011: 51). 

 

 

2.2.1. Variationistinen sosiolingvistiikka 

 

Perinteistä murteentutkimusta, jossa ollaan kiinnostuneita vanhoista aluemurteista, sano-

taan dialektologiaksi (Nuolijärvi & Sorjonen 2005: 11–12). Dialektologiaa kuvaa mieles-

täni tavoite kuvata kieltä kielenä eikä ihmistä kielen käyttäjänä, jolloin ollaan todellisen 

puhekielen parissa. 1960- ja 70-luvuilla Suomessa tapahtui yhteiskunnallinen murros, 

joka näkyi myös suomalaisessa kielentutkimuksessa (Mustanoja 2011: 54). Maaseudun 

vanhoihin murteisiin keskittyminen ja pitäjittäinen äännehistoriallinen kartoitus saivat 

uudenlaista näkökulmaa.  

 

Uuden näkökannan puhekielen tutkimiseen toi William Labov, joka alkoi 1960-luvulla 

tutkia puhekieltä sosiolingvistisen variaationtutkimuksen näkökulmasta (Nuolijärvi & 

Sorjonen 2005: 11–12). Kun dialektologian tutkimuksen aikaan kiinnostuksen kohteena 

oli murre, nyt se oli kaikkien kieli. Haluttiin saada selville kielen variaatiota ja sitä selit-

täviä kielenulkoisia taustamuuttujia (Nuolijärvi & Sorjonen 2005: 12–13). Keskiöön 

nousi yhteiskunnan sosiaalisten rakenteiden vaikutus kieleen (Mustanoja 2011: 55). Kä-

sitys puheen vaihtelemattomuudesta korvautui sosiolingvistisen suuntauksen mukana pu-

heen vaihtelulla. Tämä tarkoitti tutkijan näkökulmasta kielenpiirteiden variaation tutki-

mista (Mustanoja 2011: 55). Siinä, missä murteiden tutkijat ajattelivat murteen ja paikka-

kunnan menevän yksi yhteen -periaatteen mukaisesti, toi sosiolingvistiikka tutkimukseen 
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ajattelun, jonka mukaan paikkakunnalla on useita varieteetteja (Mustanoja 2011: 63). Tä-

män päivän sosiolingvistiikka sisältää hyvin monenlaisia suuntauksia, eikä sille voi sen 

takiakaan antaa tarkkaa määritelmää (Kurki 2006: 2). 

 

Sosiolingvistiikka muotoutui omaksi osiokseen 1960-luvulla, kun alettiin tutkia ja selittää 

ihmisryhmien kielessä olevia eroja sosiaalisilla syillä (Nuolijärvi 2000: 14–17). Kun tar-

kastellaan kielen variaatiota ja muutosta yhtä aikaa, puhutaan variaationanalyysista. Tätä 

on pidetty joskus myös sosiolingvistiikan synonyymina. (Nuolijärvi 2000: 13–19). Yksi 

variaationtutkimuksen pioneereista on Peter Trudgill, jota pidetään omalla tapaansa sil-

lanrakentajana variaationtutkimuksen ja alkuperäisen murteentutkimuksen välilllä (Kau-

hanen 2005: 461).  

 

Yleisimpiä sosiolingvistisen tutkimuksen muuttujia ovat tutkittavien ikä, sosiaalinen 

tausta ja sukupuoli (Paunonen 1982: 58). Omassa tutkimuksessani ikä voidaan jättää si-

vuun, koska tutkittavani ovat suurin piirtein samanikäisiä – heidän ikähaarukkansa on 12 

ja 18 vuoden välillä. Informanttini ovat erilaisista nuorisoyhteisöistä mutta muodostavat 

silti yhden tutkimusryhmän ja kieliyhteisön. Sosiolingvistiikan kannalta kielenulkoisia 

tekijöitä variaation selittäjinä omassa tutkimuksessani ovat kyläkoulu–keskustakoulu-ak-

seli, sukupuoli ja vanhempien murretausta.  

 

Mielenkiintoista kielen variaatiossa on selvittää, syrjäyttääkö uusi variantti vanhat ido-

lektistä. Näin ei välttämättä käy, vaan koska kieli itsessään varioi, voivat useat eri vari-

antit esiintyä yksilön puheessa (Mustanoja 2011: 63–68). Kieli voi sisältää variaatiota 

ilman, että se johtaisi kokonaiseen kielenmuotojen muutokseen (Luoma 2016). Tällöin 

ollaan tilanteisen vaihtelun parissa, mitä oma tutkimukseni ei kuitenkaan lainkaan pal-

jasta. Itse asiassa variaatio nähdään nykyään kielen ominaisuutena, ja kunkin puhujan 

kielioppi varioi niin, että se ei ole suljettu vaan avoin resurssi (Mantila 2004: 323, 335–

336). Tämä eroaa perinteisen murteentutkimuksen näkemyksestä, jonka mukaan kieli on 

yksisysteeminen, vaihtelematon (Mustanoja 2011: 66).  
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2.2.2. Reaaliaikatutkimus 

 

Ensimmäinen osa tutkimustani, luku 4, käsittelee omaa aineistoani suhteessa Liedeksen 

(1981) tutkimustuloksiin – tällöin kyseessä on reaaliaikainen trenditutkimus. Liedeksellä 

(1981) kyseessä oli näennäisaikamenetelmä, sillä hän tarkasteli tutkittavia kielenpiirteitä 

eri ikäryhmissä samana ajankohtana. Tämä onkin ollut yksi sosiolingvistiikan käytetyim-

piä metodeja (Kumpulainen 2009: 7). Näennäisaikamenetelmän avulla pyritään ennusta-

maan tulevaa variaatiota kielessä, ja keskiössä on yhteisön kielen tutkiminen. Oman tut-

kimukseni yhteisö vertautuu samantyyppiseen yhteisöön aiemmalta vuosisadalta. Verra-

tessani omia tuloksiani Liedeksen aineistoon nuorten kohdalla herätän Liedeksen näen-

näisaikatutkimuksen eloon: hänen tutkimansa nuorison kielenmuutosten pitäisi näkyä tä-

män päivän nuorison kielen reaalistumina. Toisaalta Liedeksen tutkimuksesta on aikaa jo 

niin kauan, että kieli on muuttunut koko ajan lisää ja tietyt välivaiheet jäävät kokonaan 

paljastamatta. 

 

Näennäisaikamenetelmä on toimiva metodi edelleenkin, mutta toivottavaa olisi, että nä-

ennäisaikametodilla tehdyt ennusteet kielenmuutoksen suunnasta voisi varmentaa reaali-

aikatutkimuksella (Kurki 2006: 3). Reaaliaikatutkimuksen avulla seurataan kahta taus-

toiltaan samantyylistä aineistoa toisiinsa, mutta niin, että aineistot on kerätty eri aikoina. 

Näin voidaan arvioida kielenmuutosten suuntaa ja nopeutta. Reaaliaikatutkimuksen kes-

keisin kielenulkoinen muuttuja on aika. Reaaliaikamenetelmän käyttö on harvinaisempi 

tutkimusmuoto jo siksi, että se on ajallisesti hidas ja työläs. Maailmanlaajuisestikin täl-

laiset tutkimukset ovat harvinaisia. Reaaliaikamenetelmä on kuitenkin ainut menetelmä, 

jolla saadaan selville tosiaikaiset muutokset. (Kurki 2006: 3.) Jo vuonna 1929 Eduard 

Hermann teki reaaliaikatutkimuksen seuraamalla sveitsiläisen kylän kieltä (Labov 1994: 

85–86). Reaaliaikametodin avulla voidaan tarkastella näennäisaikametodin ennustusten 

paikkansapitävyyttä, mikä itsessään on pitkittäistutkimus (Laasanen 2016: 64). Oma tut-

kimukseni on juuri tätä: käytän Liedeksen (1981) näennäisaikatutkimusta hyödyksi teh-

dessäni itse reaaliaikatutkimusta Liedeksen aineiston pohjalta. Tällaista tapaa kutsutaan-

kin trenditutkimukseksi (Laasanen 2016: 64).  
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Reaaliaikametodi jaetaan paneeli- ja trenditutkimukseen. Trenditutkimuksessa puhujat 

ovat samasta yhteisöstä ja samoin perustein valittuja mutta ne eivät ole välttämättä sa-

moja. (Kurki 2005: 31–37; Mustanoja 2011: 57.) Paneelitutkimuksessa nauhoitteet tulee 

kerätä identtisesti samoilta puhujilta tietyn väliajan jälkeen – usein tämä aikaväli on vä-

hintään kymmenen vuotta. Paneelitutkimus keskittyy selvittämään yksilöllistä, idiolek-

tista vaihtelua, ja trenditutkimus korostaa sukupolvisidonnaisia puhujayhteisöjä. (Labov 

1994: 73–77.) Reaaliaikaisen tutkimuksen esimerkki paneelitutkimuksen muodossa on 

Iin läheltä Hailuodosta, jonka murretta Sanna Moilanen (2003) tutki reaaliaikamenetel-

mällä. Moilasen tutkimuksen keskeisin anti omalle tutkimukselleni on pitää hypoteesit 

avoimina, sillä Moilasen tutkimus osoitti, miten muutokset eivät aina tapahdu yleiskieli-

seen suuntaan (Moilanen 2003: 72). Tätä tukee myös Mantilan (2004) viisiportainen nä-

kemys nykypuhekielestä (ks. KUVIO 1).  

 

Ensimmäisenä suomalaisena reaaliaikatutkimuksena pidetään Paunosen (1995, 2005) tut-

kimusta Helsingin puhekielestä. Paunosen metodina oli paneelitutkimus. Paneelitutki-

musta edustaa myös reaaliaikametodia käyttänyt Liisa Mustanoja (2011) tutkiessaan tam-

perelaisten puhekielen muutoksia. Mustanojalla oli käytössään aineistoa samoilta puhu-

jilta vuosilta 1977 ja 1997 – näitä aineistoja hän tarkasteli fonologisen ja morfologisen 

vaihtelun sekä muutoksen näkökulmista. Samalta seudulta on Sanna Salmi (2013) tehnyt 

pro gradu -työn jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien esiintymisestä tamperelaisten 

nuorten puhekielessä. Metodina Salmella (2013) oli reaaliaikainen trenditutkimus. Iso osa 

reaaliaikatutkimuksista onkin trenditutkimuksia, sillä ne ovat helposti toteutettavissa; pa-

neelitutkimukseen vaadittavat samat informantit voi olla vaikea tavoittaa (Trudgill 2002: 

51).  

 

Nahkola ja Saanilahti (Nisula 2003: 305 mukaan Nahkola & Saanilahti 2001) testasivat 

reaaliaikatutkimuksen avulla näennäisaikatutkimuksen ennustuksia Vaskiveden mur-

teesta Pohjos-Pirkanmaalta. He tutkivat valittuja kielenpiirteitä paneelitutkimusta hyväk-

sikäyttäen ja jaottelivat kielenpiirteet joko murteellistumis- tai yleiskielistymismuutok-

seen (Nisula 2003: 306). Tuloksissa selvisi, että suuntana ovat yleiskielistymismuutokset, 

vaikkakin yleiskielistyminen on edelleenkin keskeneräinen prosessi. Näin ollen reaaliai-

katutkimuskaan ei voi kertoa suoraan muutoksen suuntaa. Kielen muutokset tuovat koko 

ajan mukanaan yllätyksiä, ja tutkimustuloksia pitää koko ajan päivittää. (Nisula 2003: 
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309.) Oma reaaliaikatutkimukseni kertoo vain tämän hetkisestä suunnasta, ei kokonaisista 

tulevaisuuden suuntaviivoista. Vaskiveden reaaliaikatutkimus kuitenkin todisti näennäis-

ajassa tehdyt ennusteet toteutuneeksi yli 70-prosenttisesti (Nisulan 2003: 308–309 mu-

kaan Nahkola & Saanilahti 2001). Todellinen muutos ja näennäisaikaennuste löysivät 

vastaavuuksia, sillä vanhan aineiston perusteella tehty näennäisaikaennuste sai reaalistu-

mansa uuden aineiston nuorimman ikäryhmän variaatiossa (Nisulan 2003: 308–309 mu-

kaan Nahkola & Saanilahti 2001).  

 

 

2.3. Katsaus murteentutkimukseen 

 

1800-luvulla suomen kieltä kuvastivat erilaiset, itsenäisesti kehittyneet murteet (Pauno-

nen 1989: 217). 1850-luvun jälkeen yhteiskunnalliset ja poliittiset tapahtumat saivat ai-

kaan muutoksia murteissa, sillä teollistumisen myötä alkoi myös kaupungistuminen (Pau-

nonen 1989: 209–214). Sosiaaliset rakenteet alkoivat muuttua ja sekoittua eri tavoin kuin 

ennen. Sosiaaliset murteet syntyivät uusien puhekielien muodoissa. Alun perin murre tar-

koitti alueellista, satoja vuosia itsenäisesti kehittynyttä puhekielen muotoa. Yhteiskunnan 

rakenteen muututtua 1850-luvun jälkeen syntyivät sosiaaliset murteet. (Paunonen 1989: 

214–218.) Kun kirjakieli oli vakiinnuttanut asemaansa, vaihteli suomalaisten puhekieli 

sosiaalisesti selvärajaisesti. Heikki Paunosen (1995) tutkimuksissa selvisi, miten esimer-

kiksi sörnäisläiset vanhat työmiehet puhuivat hyvin murteista helsinkiläispuhekieltä ja 

töölöläiset vanhat akateemiset naishenkilöt käyttivät lähestulkoon kirjakieltä. Nuorten 

osalta yhteiskuntarakenteen muutokset näkyivät kirjakielen tuomisella koulujärjestelmän 

avulla kaikkien lasten ulottuville. (Mäkelä 1986.)  

 

1900-luvun alussa puhekielen perusteella saattoi tehdä eroja eri säätyjen suhteen, mutta 

pikkuhiljaa sivistyneistökin luopui ajatuksesta puhua ainoastaan niin sanottua puhdasta 

kieltä (Paunonen 1989: 218–225). Tämän suuntauksen perusteella 1970-luvulla ajateltiin 

murteiden olevan yleiskielistymässä, mutta toisin kävi: murteiden arvostus alkoi kasvaa 

(Paunonen 1989: 218–225). 1990-luvulla elettiin murteiden osalta renessanssaikaa, ja 

ajanjaksoa voidaankin kutsua murrebuumiksi (Mantila 2004: 336). Liedeksen tutkimuk-

sen lisäksi olenkin perehtynyt myös Heleena Kiviojan samanlaiseen tutkimukseen niva-

lalaisen puhekielen piirteistä, sillä ne molemmat sijoittuvat ajallisesti murrebuumiin. 
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Klassisen murretutkimuksen kaltaiset murteet ovat katoamassa, mutta silti jotkin murteen 

piirteet ovat eläviä edelleen (Maamies 2007). Tämä on oman tutkimukseni ydintä.  

 

1990-luvulla murteisiin suhtautuminen oli murrebuumin ansiosta jo hieman erilaista 

(Moilanen 2003; Maamies 2007). 2000-luvulla puolestaan murteiden tutkimus on saanut 

erilaisia vivahteita. Puheen variaation tutkimusta tänä päivänä kuvaa kolme eri näkökul-

maa: alueellinen vaihtelu, sosiaalisten taustamuuttujien vaikutus ja kielen tilanteinen 

vaihtelu (Kinnunen 2015: 2–3). 

 

Koska Ii kuuluu Oulun seudun murrealueeseen, on paikallaan tarkastella ylipäätään Ou-

lun seudun puhekielen aiempaa tutkimusta. Omaa tutkimustani lähellä olevia tutkimuksia 

on Oulun alueella tehty useita 1980- ja 90-luvulla (mm. Hekkala 1996, Kananen 1994). 

Urpo Hekkalan (1996) tutkimus on Liedeksen (1981) gradun lisäksi toinen Iin seudun 

puhekielen tutkimus. Hekkalan (1996) tutkimuksessa analysoitiin Yli-Iin puhekielen 

muuttumista ja variaatiota. Tutkittavat kielenpiirteet olivat lähes samoja kuin Liedeksellä. 

Terttu Kananen (1994) puolestaan on tutkinut oululaisnuorten puhekieltä eri taustoista 

tulevien nuorten näkökulmasta. Taustamuuttujina Kanasella (1994) olivat sukupuoli ja 

koulutus, jolloin tutkittaviksi ryhmiksi muodostuivat ammattikoululaiset, lukiolaiset ja 

työttömät työnhakijat. Kanasen informantit olivat iältään 17–19-vuotiaita; tämä on hyvin 

lähellä omaa ikähaarukkaani. Iin murretta ei ole viime aikoina tutkittu, eikä Oulun mur-

realueelta ole muutenkaan valmistunut useita kielenpiirteitä kattavia pro gradu -töitä. Uu-

demmista pro gradu -töistä omaani lähellä ovat muun muassa Oulun seudun murretta in-

ternetin keskustelupalstoilla tutkinut Airisniemi (2015) sekä Kansannivan (2012) tutki-

mus oululaisten puhekielestä keskusteluissa. Airisniemen tutkimusasetelma erosi kuiten-

kin omastani, eikä Airisniemi tutkinut aitoa puhekieltä. Kansannivan (2012) gradu on 

Oulun yliopiston kirjastosta kadonnut, joten siihen en päässyt tutustumaan. Oulun alueen 

nykypuhekielen tiettyjä piirteitä ovat 2000-luvulla tutkineet myös mm. Moilanen (2003), 

Partanen (2009), Skiftesvik (2012) Löppönen (2015), Södö (2012) ja Koivisto (2018).  

 

Oulun seudun murteen edustumista Miss Farkku-Suomi -elokuvassa tutki Milla Södö 

(2012). Hän oli kiinnostunut siitä, miten Oulun seudun vanha murre edustuu kyseisessä 

elokuvassa. Vertailuaineistona hän käytti seitsemää Oulun seudun murretta koskevaa gra-

dua, joista yksi oli Liedeksen (1981) gradu. Mukana oli myös Minna Haapasalon (1996) 
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pro gradu -työ Oulun puhekielen sukupuolivariaatiosta. Haapasalon (1996) informantit 

olivat kaikki kuitenkin yli 20-vuotiaita. Luvussa 4 käytän myös Södön pro gradu -työn 

tuloksia omana vertailuaineistona Oulun seudun murteeseen, vaikkakin Södöllä on ky-

seessä tietyn taidealan tutkimus. Oman työni kannalta 1990-luvun aineistot eivät anna 

kovinkaan paljon lisävalaistusta tämän päivän kielimaisemaan. Mielestäni nykypuhekie-

len vertailuaineiston tulisi olla juuri 2010-luvulta.  

 

Maantieteellisesti lähellä omaa tutkimustani ovat Saga Skiftesvikin (2012) pro gradu -työ 

persoonapronominien variaatiosta oululaisnuorten puhekielessä ja Sanna Moilasen 

(2003) tutkimus Hailuodon murteiden reaaliaikaisesta muuttumisesta. Aiheeltaan omaa 

tutkimustani lähellä ovat Marjo Kumpulaisen (2009) murteenseuruuhankkeen toinen 

kierros Alatorniolla ja Minna Mattasen (2011) Sodankylän neljän eri kylän puhekielien 

vertailut. Vaikka nämä ovatkin alueellisesti jo Iin murteen ulkopuolella, koen kyseiset 

tutkimukset tärkeinä tutkimusmetodisina vertailukohteina.  

 

Sosiolingvistisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti puhekieli vaihtelee niin käyttäjä- 

kuin tilannekohtaisesti (Paunonen 1982: 35; Lappalainen 2004: 32). Omassa tutkimuk-

sessani tämä sosiaalinen tilanne erilaisine rooleineen ja suhteineen jää sivuun, kuten myös 

vuorovaikutuksen luonteen vaihtelu. Omassa tutkimuksessani on kyseessä vain yksi ti-

lanne. Johtopäätösvaiheessa onkin muistettava, että ihmiset valitsevat erilaisia ilmauksia 

tilanteen mukaan (Paunonen 1982: 35). Puhuja itse asiassa voi valita tiettyyn tilanteeseen 

erilaisia aineksia omasta persoonallisuudestaan käsin – mahdollisesti myös tiedostamatta 

sitä itse (Mantila 2004: 323).  

 

Murteentutkimuksen keskiössä ovat synty ja levikki; sosiolingvistiikka haluaa selvittää 

kielenpiirteiden variaatiota ja muuttumista (Mustanoja 2011: 56). Ilman murteiden poh-

jan kartoittamista ei olisi voitu alkaa tutkia myöskään variaatiota ja muutosta (Mustanoja 

2011: 56). Sosiolingvistisiä pro gradu -tutkielmia on valmistunut satoja, ja kiinnostus 

alaan on kasvanut entisestään 2000-luvulla (Mustanoja 2011: 56). Vaikka otan analyy-

siosiossa esille useiden eri pro gradu -töiden tutkimustuloksia, on vältyttävä liian suora-

viivaiselta vertailulta, sillä osa töistä tutkii puhekieltä ja osa asenteita puhekieltä kohtaan.  
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2.3.1. Nykypuhekieli 

 

Varieteetteja eli erilaisia osakieliä on tänä päivänä paljon (Mantila 2004: 325). Niitä ei 

voi alueellisesti rajata tarkasti samalla tavalla kuin perinteisiä murrealueita. Idiolektit eli 

yksilön kaikki kielimuodot ovat koostuneet erilaisista piirteistä. Varieteettien sijaan voi-

daankin puhua kielenpiirteistä (Mantila 2004: 325). Alkujaan samaan varieteettiin kuu-

luneet piirteet voivat kantaa keskenään erilaisia kulttuurisia merkityksiä (Mantila 2004: 

325). Näiden tarkkailulla haluan laajentaa reaaliaikatutkimukseni myös nykypäivän kie-

limaisemaamme. Tässä vertailussa käytän pohjana Mantilan tekemää viisiportaista puhe-

kielen piirteiden jaottelua (Mantila 2004). 
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KUVIO 1. Nykypuhekielen piirteiden jaottelu (Mantila 2004; Mielikäinen 1982: 280–

287).  

 

Kuvion 1 sarakkeet olen muotoillut Mantilan (2004: 325–328) nykypuhekielen portaiden 

sekä Mielikäisen (1982) nykypuhesuomen murrepiirteiden jaottelun perusteella niin, että 

olen koonnut kuvioon 1 oman tutkimukseni piirteet. Ylimmän portaan piirsin omaan kaa-

viooni isoimmaksi, sillä nämä piirteet ovat laajimmalle levinneitä. Ylimmän portaan piir-

teillä ei ole ikä- tai sukupuoliryhmittäistä variaatiota. Niitä käytetään maantieteellisesti ja 

sosiaalisesti laaja-alaisesti. (Mantila 2004: 325.) Valitsemani kielenpiirre – passiivin 

käyttö monikon 1. persoonan kanssa – kuuluu niin Mantilalla (2004) kuin Mielikäisellä 

(1982) ensimmäiseen ryhmään eli yleisiin ja neutraaleihin puhekielisyyksiin.  

 

Maantieteellisesti laaja-alaiset puhekielen piirteet ovat yleisesti tunnettuja mutta eivät 

silti kaikkien käytössä. Tyypillistä tämän portaan kielenpiirteille on maaseutupainottei-

suus; kaupungissa näkyy enemmän sosiaalista variaatiota. (Mantila 2004: 326.) Mantila 

  

 

1. Yleiset ja neutraalit puhekielisyydet 

- passiivi monikon 1. persoonan funktiossa 

me leivotaan 

 

 

2. Maantieteellisesti laaja-alaiset puhekielen 
piirteet 

- yleisgeminaatio 

- svaavokaali 

- pikapuhemuodot 

 
4. Leimalliset maakuntapiirteet 

  

 

3. Yleistyvät puhekielen piirteet 

- jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien 
monoftongiutuminen 

- t:n heikon asteen vastineena kato (itä) 

- ts-yhtymän vastineena tt  

(länsi tt : t) 

 

 

5. Elävät puhekielen piirteet 

- erikoiset imperfektimuodot 

tekkiin, tulliin 

mie, sie 
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asetti varauksellisesti mä- ja sä-pikapuhemuodot ensimmäiseen ryhmään, Mielikäinen 

(1982: 281–283) asetti kaikki – myös oo-, tuu- ja paa-pikapuhemuodot – toiseen ryh-

mään. Itse asetan kaikki tutkimani pikapuheisuuteen liittyvät puhekielen piirteet toiseen 

ryhmään, josta käytän Mantilan (2004) nimitystä maantieteellisesti laaja-alaiset puhekie-

lisyydet.  

 

Mielikäinen (1982: 283–284) jakoi erikseen alkuperältään itäiset ja läntiset nykypuhe-

suomen piirteet. Lisäksi hän teki vielä yhden, viidennen, ryhmän niille kielenpiirteille, 

jotka näkyvät kaupunkikielessä ja nuorilla. Päädyn käyttämään Mantilan (2004) jakoa, 

koska se on tuoreempi. Siinä, missä Mielikäinen (1982) vielä katsoi iA- ja UA-yhtymien 

pitkävokaalistumisen viidennen ryhmän piirteeksi, on se tämän päivän näkökulmasta jo 

yleistyvä puhekielen piirre. Näin ollen seuraavan portaan eli kolmannen ryhmän – yleis-

tyvien puhekielen piirteiden – osuudessa on paljon omaan tutkimukseeni liittyviä esi-

merkkejä. Nämä piirteet ovat laajalla alueella niin sosiaalisesti kuin maantieteellisestikin, 

mutta niillä on ikä- ja sukupuoliryhmittäistä variaatiota toisin kuin ensimmäisen ryhmän 

piirteillä. Erityisesti monoftongiutumisessa on suurta sosiaalista variaatiota. Monofton-

giutumisen piirteenä pidetäänkin sosiaalista leimaavuutta: kaupungeissa ja tyttöjen kes-

kuudessa se on yleinen piirre, maaseudulla ja poikien keskuudessa ei niinkään. Tämä kol-

mas ryhmä muodostaa ensimmäisen ryhmän kanssa selkeän roolin identiteetin ja kielen 

näkökulmasta. (Mantila 2004: 327.) Erityisesti kolmosryhmän identiteettimerkitys on 

kaupunkilainen ja yleissuomalainen (Mantila 2008: 328). Kielenpiirteitä sosiaalisen iden-

titeetin rakentajana esittelen tarkemmin luvussa 5.5. 

 

Leimallisia maakuntapiirteitä, kuten AA:n diftongiutumista tai jälkitavujen vokaalienvä-

listä h:ta, ei omissa tutkittavissani kielenpiirteissä ole. Nämä piirteet ovat sellaisia, jotka 

yleensä osataan yhdistää tiettyyn maantieteelliseen esiintymisalueeseen. Verrattuna kak-

kosryhmään nämä ovat sosiaalisesti leimaavampia, ja esimerkiksi kaupungista ne ovat 

lähes kadonneet. (Mantila 2004: 328.)  

 

Viidennen ryhmän piirteet eroavat ykkös- ja kolmosryhmästä siinä, että viitosryhmän 

piirteet esiintyvät pienemmällä alueella kuin edellä mainitut eivätkä ne esiinny pääkau-

punkiseudun puheessa (Mantila 2004: 328). Oulun seudulta tähän ryhmään kuuluvat juuri 
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erikoiset imperfektityypit (Mantila 2004: 328). Tämän ryhmän piirteet kuuluvatkin pit-

kälti paikallisuuteen, mutta nelosryhmään verrattuna näitä piirteitä pidetään positiivisina 

(Mantila 2004: 328).  

 

 

2.3.2. Keskeiset käsitteet 

 

Puhekieltä koskeva terminologia on ollut kirjavaa (Mustanoja 2011: 33). Kaikille tutki-

joille ja kaikkiin tutkimuksiin sopivaa termistöä on melko lailla mahdotonta muodostaa 

(Mustanoja 2011: 33). Terminologian käyttö ei kuitenkaan saa aiheuttaa väärinkäsityksiä 

eri tutkimusten analyyseissa. Nuoret kuvataan eri tutkimuksissa hyvin eri tavoin. Sosio-

lingvistisissä variaationtutkimuksissa nuoreksi on voitu kuvailla erilaisia ikähaarukoita 

10 ja 30 vuoden välillä. Ikäheimosen (2012: 4) tutkimuksessa nuoret aikuiset tarkoittivat 

17–25-vuotiaita. Liedeksen koululaisryhmän informanteista nuorin oli peruskoulun 3.-

luokkalainen ja vanhin lukion 2.-luokkalainen. Kumpulaisen (2009) murteenseuruussa 

Alatorniolla koululaisryhmässä oli 10–15-vuotiaita lapsia. Näin ollen kyseisen ryhmän 

muodostamiseen ei voi havaita eri tutkimuksissa olevan selvärajaista linjaa. Oma tutki-

mukseni koskee nuoria, joilla tarkoitan 12–18-vuotiaita. Koululaisryhmän sijasta puhun 

omassa tutkimuksessani nuorista. Lappalaisen (2001: 75) mielestä nuoruuden määritte-

leminen on vaikeaa, sillä sen rajat niin alas- kuin ylöspäin ovat olleet joustavia. Nuoruu-

teen liittyy kodin ja koulun vaikutuspiiriin kuuluminen.   

 

Tutkimuksessani koko ajan mukana oleva käsite on kieliyhteisö, sillä trenditutkimus poh-

jautuu pitkälti kieliyhteisöön. Kieliyhteisö on tutkijan työväline (Vaattovaara 2009: 23–

25). Ii on pieni kunta, jossa on tiivis iiläinen henki. Kaikki eivät ole keskenään kasvok-

kaisessa vuorovaikutuksessa mutta samaistunevat yhteisiin normeihin. Näillä normeilla 

tarkoitan kielellisiä normeja, jotka kootaan ehkä osittain tiedostamattakin iiläisiksi pu-

heenpiirteiksi. Näitä selvitän omassa tutkimuksessani. Tutkittavani ovat lähes kaikki kes-

kenään tuttuja ja muodostavat näin ollen puheyhteisön, joka on keskenään aidossa vuo-

rovaikutuksessa. Nuorten yhteisö on Iissä tiivis.  

 

Labovin (1972: 120) mukaan kieliyhteisö koostuu keskenään samankaltaiset kielelliset 

normit ja asenteet jakavista kielenkäyttäjistä. Yksilö voi identifioitua johonkin joukkoon, 
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jos ryhmä on tunnistettavissa ja sen käytökseen on mahdollista samaistua. Motivaation 

samaistumiseen tulee olla olemassa, mutta joukon jäsenten ei tarvitse olla kasvokkaisessa 

vuorovaikutuksessa. (Vaattovaara 2009: 23–25.) Mielestäni kaikki nämä piirteet sopivat 

aineistooni, ja kyseessä on puhujayhteisö. Tutkijan näkökulmasta kieliyhteisö on samassa 

kontekstissa elävien, erilaisten puhujien muuttuvasta joukosta tehty yleistys (Mustanoja 

2011: 19).  

 

Lähellä kieliyhteisön käsitettä ovat myös toimintayhteisö ja sosiaaliset verkostot (Musta-

noja 2011: 71). Kaikissa näissä yhteisöä kuvaavissa termeissä on olennaista se, että niitä 

ei ole koottu tutkimusta varten vaan ne ovat olleet ennalta olemassa (Mustanoja 2011: 

71). Omassa tutkimuksessani kyse on institutionalisoituneesta yhteisöstä: peruskoululai-

sista sekä lukiolaisista.  

 

Iin nykypuhekielellä tarkoitan äänne- ja muotorakenteiltaan varioivaa iiläisen nuorison 

puhetapaa. Iin puhekielellä ei ole selviä rajoja, ja sitä voi kuvailla Mustanojan tampere-

laispuhekielen (2011: 33) tapaan amebamaiseksi. Kun puhun Iin nykypuhekielestä, tar-

koitan juuri nuorten puhekieltä, sillä se on oman tutkimukseni kohteena. Se kertoo iiläis-

ten nuorten tavasta puhua.  

 

Murteella tarkoitan Kettusen (1940) ja Rapolan (1990 [1947]) varhaisia kuvauksia Suo-

men murteista. Näihin myös Liedes (1981) viittaa tutkimuksessaan. Dialektologista tut-

kimuskohdetta onkin usein kutsuttu murteeksi ja sosiolingvistista kohdetta puhekieleksi 

tai nykypuhekieleksi (Mustanoja 2011: 56). Tarkastellessani fonologisten ja morfologis-

ten ilmiöiden konkreettisia esiintymisiä kielessä puhun kielenpiirteistä. Tutkimani kie-

lenpiirteet esittelen seuraavassa luvussa ja tarkemmin analyysivaiheessa. Yleiskielisellä 

variantilla tarkoitan varianttia, joka liitetään viralliseen tai lähellä kirjakieltä olevaan pu-

heeseen. Yleiskielellä tarkoitan siis kirjakielen normien mukaista puhuttua kieltä ja siihen 

kuuluvia muotoja. Tämä kielimuoto on aikoinaan ollut sivistyneistön puhekieli (Pauno-

nen 2005: 167–168). Murre on siten tavallaan kielen alalaji tai tapa murtaa kieltä, kuten 

Agricola sanoi (Mielikäinen & Palander 1985: 34). Analyysivaiheessa puhun murteelli-

sesta tai vanhan murteen mukaisesta variantista. Tällä viittaan varianttiin, joka liittyy 

juuri varhaisten murrekarttojen piirteisiin iiläisestä murteesta (ks. Kettunen 1981 ja Ra-

pola 1990 [1947]).  



22 
 

 

 

Taulukoiden yhteydessä puhun nuorisosta tarkoittaen informanttiryhmääni, joka vastaa 

Liedeksen tutkimuksen koululaisryhmää. Tulosten esittelyssä esiintyy sana frekvenssi. 

Frekvenssillä tarkoitan kyseisen kielenpiirteen esiintymiskertoja aineistossa. Puhujapro-

fiileissa olen laskenut jokaiselle informantille murteellisuusprosentin, jolla tarkoitan mur-

teellisten varianttien keskiarvoa kaikissa kielenpiirteissä.  

 

 

2.3.3. Tarkkailtavat kielenpiirteet 

 

Kielenpiirteiden, joita aineistoni avulla tutkin, täytyi olla helposti toisistaan erotettavissa. 

Mitään sellaista kielenpiirrettä ei voi tarkkailla, jonka muodosta tulisi helposti epäsel-

vyys. Tutkittavan piirteen frekvenssin täytyy olla puhekielessä melko suuri. Lisäksi näi-

den piirteiden tulee olla itsenäisiä temaattisista tai muista kielen ulkoisista vaikutuksista. 

Variantteja pitää pystyä myös vertailemaan keskenään. Liedes (1981: 33) lisäsi tutkitta-

vien piirteiden ehdoksi myös paikallisen tyypillisyyden. Iin paikallisesta murteesta ker-

roin luvussa 2.1.2. Näitä ehtoja silmällä pitäen, ja Liedeksen (1981) tutkimusta mukaillen, 

olen valinnut tutkittaviksi puhekielen äänne- ja muoto-opillisiksi piirteikseni:  

1. inessiivin päätteen 

2. ts-yhtymän 

3. yleiskielen d:n vastineet 

4. jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät 

5. yleisgeminaation 

6. svaavokaalin 

7. olla-, tulla- ja mennä-verbien pikapuhemuodot 

8. monikon 1. persoonan persoonapäätteet preesensissä ja imperfektissä 

9. yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit nominatiivissa ja obliikvisijoissa 

 

Omat yhdeksän piirrettäni olen nimennyt lähes samoin kuin Liedes. Verbien pikapuhe-

muodoista esiintyi lähes ainoastaan oo- ja mee-. tuu- esiintyi vain muutaman kerran koko 

aineistossani ja paa- ei kertaakaan. Kohdan 8 otsikosta jätin kokonaan pois monikon 2. 

persoonan muodot, koska niitä ei aineistossani esiintynyt. 
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Monet länsisuomalaiset piirteet ovat alun perin lounaissuomalaisia (Pääkkönen 1971; 

Wiik 2006: 330). Itäsuomalaisuudet ovat puolestaan pääasiallisesti joko vanhoja karjalai-

suuksia tai savolaisekpansion mukanaan tuomia savolaisuuksia. Tällainen savolaisuus on 

yleisgeminaatio, kuten tullee tuppaan. (Pääkkönen 1971; Wiik 2006: 331.) Kielenpiirteitä 

kuvatessani on muistettava, että kielenpiirteitä, joilla esimerkiksi murteita on jaoteltu, on 

paljon enemmän: Wiikin (2006: 189–191) taulukossa piirteitä on nelisenkymmentä. 

Nämä kielenpiirteet Wiik (2010: 189) on koonnut Rapolan (1969: 233–275) ja Kettusen 

(1940) kuvauksista. Osa omista kielenpiirteistäni näkyy kyseisessä taulukossa, osa ei. 

Tämä kuvastaakin työni luonnetta: se ei ole perinteisten murteenpiirteiden tutkimusta 

vaan nykypuhekielen variaation ja muutoksen seuraamista. 
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3. TUTKIMUSAINEISTO 

 

3.1. Aineistonkeruu ja kielenoppaat 

 

Aineistonkeruumenetelmäni oli haastattelu. Haastattelut ovat aineistona helppo kerättävä. 

Heikkoutena on kuitenkin haastattelutilanteen outous ja saadun materiaalin suppeus 

(Mustanoja 2011: 81). Sosiolingvistiikan tavan mukaisesti haastattelun tavoitteena on 

saada nauhoitettua vapaamuotoista arkipuhetta. Tämä johtaa kuitenkin tietynlaiseen pa-

radoksiin: tutkijan tarkkaillessa nauhoittamalla hän myös pyrkii tarkkailemaan puhetilan-

netta, jossa ei tarkkailla. (Labov 1972: 209.) Tämä on tietysti mahdoton tilanne. Analyy-

siosiossani kerron, miten tämä paradoksi vaikutti omiin aineistonkeruutilanteisiini.  

 

Informantit eli kielenoppaat pyrin valitsemaan jotakuinkin samoilla kriteereillä kuin Lie-

des. Liedeksen (1981) koululaisryhmän kielenoppaat olivat kaikki alle 25-vuotiaita. 

Heistä viisi oli tyttöä ja viisi poikaa. Tytöistä kaksi oli lukiosta, yksi ammatikoulusta, yksi 

9. luokalta ja yksi 4. luokalta; pojista yksi oli lukiosta, kaksi 9. luokalta, yksi 4. luokalta 

ja yksi 3. luokalta. Omat informanttini eivät olleet täysin samanikäisiä Liedeksen infor-

manttien kanssa, mutta verrattuna Liedeksen ”ovelta ovelle -menetelmään” koen omien 

informanttieni olevan vertailukelpoisia. Omista kielenoppaistani neljä tyttöä oli lukiosta 

ja yksi peruskoulun 9. luokalta; pojista kolme oli lukiosta ja kaksi 5. luokalta (LIITE 1).  

 

Informanttini valitsin työn ja vapaa-ajan kontaktien kautta. Informantteja etsiessäni mi-

nulla oli kaksi kriteeriä: heidän tulee olla Iissä lähes koko ikänsä asuneita ja heidän tulee 

opiskella tällä hetkellä joko Iin lukiossa tai Iin peruskoulussa. Ennen haastatteluja hankin 

organisaation tutkimusluvan Iin kunnasta ja tein lupalomakkeet haastateltavia varten. 

Alle 18-vuotiailta keräsin lisäksi huoltajan luvan. Suurimman osan haastatteluista tein Iin 

lukiolla, pari haastattelua informanttien kotona. Lukion rehtori oli tietoinen tutkimuk-

sesta, ja osa tutkittavistani oli omasta opetusryhmästäni. Näin ollen tiesin jo etukäteen, 

että olin tuttu suurimmalle osalle haastateltavista. Koen, että tuttuus tällaista tutkimusta 

tehdessä on tutkijan etu, sillä haastateltava ei jännitä keskustelutilannetta niin paljon kuin 

vieraan ihmisen kanssa kenties jännittäisi. Toisaalta opettaja–oppilas-suhde saattaa vai-

kuttaa osaltaan informantin puheeseen.  
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Analyysivaiheessa kuvaan informantteja pseudonyymeilla, jotka ovat taustamuuttujineen 

liitteessä 1. Yksi haastateltava oli oma lapseni: 5.-luokkalainen poika. Omaa sukulaista 

on tutkinut myös muun muassa Minna Mattanen (2011: 3). Myös Liedeksen informant-

teihin sisältyi oma sukulainen. Labovin (1994: 101) mukaan vertailuaineistossa tulisi kes-

kustella samanaiheisesti kuin vanhemmassa aineistossa. Liedeksen (1981: 30) haastatte-

lut etenivät luonnollisesti, ilman puheenaiheiden ennaltamääräämistä. Näin toimin itse-

kin, mikä sinällään vaikutti haastattelutilanteittemme ilmapiirin samuuteen, vaikkakin ai-

heet saattoivat olla joiltakin osin erilaisia.  

 

Puheenaiheet keskustelussa olivat hyvin arkisia, ja pyrin olemaan keskusteluissa aivan, 

kuten olisin normaalissa tilanteessa tavatessani tutun opiskelijan pitkästä aikaa. Mietin 

kuitenkin etukäteen vähän kysymyksiä ja aiheita, sillä emotionaaliset puheenaiheet saavat 

kenties aikaan vapautuneempaa tyyliä informantin puheeseen (Labov 1972: 209–210). 

Murteellisuus lisääntyy usein omakohtaisen puheenaiheen parissa (Saanilahti 1990: 72–

73).  

 

Haastattelutilanteissa en ottanut aikaa. Tarkoituksenani oli luoda mahdollisimman rento 

tilanne, jotta informanttini puhuisi luonnollisesti. Osa haastateltavista tiesi jo etukäteen, 

että opiskelen suomen kieltä, mutta sen tarkemmin en kertonut tutkittavasta aiheesta. Jos 

tutkittavat tietävät etukäteen, mitä heidän puheestaan tutkitaan, voivat he alkaa tarkkailla 

omaa puhettaan (Suojanen 1982: 15). Puhe on reaaliaikaista tapahtumaa, jossa ajatukset 

vaikuttavat kieleen mutta myös kieli muokkaa ajatuksia. Tästä johtuvat puheen toistei-

suus ja korjailut, sillä puhuja rakentaa puhettaan koko ajan: ajatukset muokkaavat kieltä 

ja kielentäminen muokkaa ajatuksia. Ihmisellä on paljon asiaa, mutta tietoisuus on rajal-

linen ja koko ajan liikkeessä. Siinä, missä tietoisuus liikkuu fokuksesta toiseen, etenee 

kieli sysäyksittäin. (Laury 2010: 107.)  

 

Omiksi informanteikseni valikoituneet pojat olivat selvästi hiljaisempia ja puheessaan vä-

hempituottoisia kuin tytöt. Litteroituna tekstinä parin tytön aineisto oli jopa kaksinkertai-

nen verrattuna poikien litterointeihin, vaikka keskusteluaika oli suurin piirtein sama. Po-

jat vastasivat usein yksisanaisesti, ja minun piti ohjailla keskustelua paljon. Olin päättänyt 

jo ennen haastattelua, että saadakseni haastateltavat olemaan luontevia kanssani, pitää 

minun olla oma itseni. Koska itse olen puhelias, nopea liikkeissäni ja helposti innostuva, 
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olin sitä myös haastattelussa. Tässä oli se huono puoli, että puhuin itsekin aika paljon 

haastatteluissa; hyvä puoli oli se, että informantit rentoutuivat huomatessaan minun ole-

van luonteva. Näin uskon heidän tuottaneen aitoa puhetta, vaikka se osalla jäikin laajuu-

deltaan odotettua vähäisemmäksi. Koen kuitenkin, että on parempi saada vähemmän aitoa 

ja luotettavaa aineistoa kuin paljon epävarmempaa ja jännittynyttä puhetta. Haastattelua 

paremmin omaa aineistoani kuvaisikin mielestäni vapaamuotoinen keskustelu, jonka poh-

jalta nostin aineistokseni informantin puheenvuorot.  

 

 

3.2. Tarkekirjoitus 

 

Litterointi on aina tutkijan tulkintaa. Pyrin tekemään tutkimukseni edetessä litteroinnit 

mahdollisimman pian itse haastattelun jälkeen, jotta haastattelutilanne olisi vielä selkeästi 

mielessäni. Aluksi tarkoituksenani oli litteroida vain tutkittavat kielenpiirteet kontekstei-

neen, mutta päädyin lopulta litteroimaan haastattelut lähestulkoon kokonaan. Litteroin 

alkuperäistä puhetta lyhyissä jaksoissa, jonka jälkeen kuuntelin saman osuuden vielä uu-

delleen seuraten samalla omaa kirjoitettua, litteroitua tekstiäni. Näin pystyin tarkasta-

maan vielä epäselviä kohtia.  

 

Litteroinnissa käytin puolikarkeaa tarkekirjoitusta (Paunonen, Mielikäinen ja Suojanen 

1976: 75–77) ja Terho Itkosen (1997) Nimestäjän oppaassa esiteltyjä litterointiperiaat-

teita. Itkosen litterointiperiaatteet ovat olleet myös Mantilan ja Pääkkösen (2010: 30–33) 

Oulun seudun vokaaliston tutkimuksen esitystekniikan taustalla. 

 

Litterointiperiaatteenani oli kuvata mahdollisimman järkevästi ja yksiselitteisesti vain tut-

kittavina olevia kielenpiirteitä. Tämä tietysti johti karkeistamaan litterointia muilta osin. 

Litterointiperiaatteeni olivat seuraavanlaiset: 

 

1. Peräkkäisiä, eri tavuihin kuuluvia vokaaleja en erota tavunrajan merkillä. 

2. Pitkän vokaalin merkitsen kahdella vokaalilla.  

3. Svaavokaalin ilmoitan lyhyen vokaalin mittaisena.  

4. Yleis- ja erikoisgeminaatiota merkitsen kahdella konsonantilla.  

5. Pilkulla merkitsen puheen taukoja.  
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6. En merkitse redusoituneita eli vajaasti ääntyviä äänteitä. 

7. Kolme pistettä tarkoittaa, että lause jää kesken. 

8. En merkitse systemaattisesti loppukahdennusta, koska se ei ole merkityksellinen 

tutkimieni kielenpiirteiden aineistoesimerkeissä.  

9. Erisnimen aloitan isolla alkukirjaimella. 

10. Lyhennettyä tai poisotettua kohtaa merkitsen kahdella yhdysviivalla. 

 

Aineistoesimerkit olen kursivoinut ja numeroinut. Lisäksi tutkimuksen alla olevan kie-

lenpiirteen tai -aineksen olen tummentanut. Taulukoissa ja kuvioissa olen käyttänyt juok-

sevaa numerointia. Piirteen säilymisen merkki on ≡ ja kadon merkki ∅.  
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4. KIELENPIIRTEIDEN ANALYYSI 

 

Aineiston kävin läpi useaan kertaan. Litteroinnin jälkeen luin aineiston läpi jokaisen kie-

lenpiirteen kohdalta erikseen informanttikohtaisesti: yliviivasin kunkin kielenpiirteen 

esiintymät eri väreillä, minkä jälkeen laskin esiintymät. Etsiessäni jotain toista kielenpiir-

rettä huomasin usein myös aiemmilla lukukerroilla itseltäni piiloon jääneitä esiintymiä ja 

näin sain itse korjattua kvantitatiivista analyysiani.  

 

Jokaisen kielenpiirteen kohdalla tarkastelen tuloksia myös taustamuuttujien – sukupuo-

len, koulutaustan ja vanhempien murretaustan – valossa. Omassa tutkimuksessani oli 

vielä vahvasti esillä sukupuolijakaumat. Tärkein syy tähän oli mahdollistaa vertailu Lie-

deksen aineiston kanssa. Hanna Lappalaisen (2004: 39) mielestä meidän tulisi kuitenkin 

herätellä kielen variaation tutkimusta suuntaan, jossa sukupuolikategoriaan suhtauduttai-

siin varovaisesti. 

 

Analyysivaiheessa minun oli oltava tarkkana verratessani aineistoni tuloksia Liedeksen 

aineistoon, sillä Liedeksen koululaisryhmän informantit olivat osittain hieman eri-ikäisiä 

kuin omani (ks. LUKU 3.1.). Lähestyin kaikkia kielenpiirteitä ensin koko aineiston luo-

man ryhmän näkökulmasta. Tällöin kyseessä on tutkimuskysymys 1. Taulukoin kunkin 

kielenpiirteen erikseen niin, että jokaisen kielenoppaan varianttiesiintyvyydet ovat mer-

kittyinä näkyviin. Lisäksi laskin eri varianttien esiintymisprosentit koko ryhmälle. Tässä 

vaiheessa en analysoinut vielä yksittäisiä puhujaprofiileja, vaan merkityksellistä oli luoda 

kielellinen kokonaiskuva iiläisen nuorison puhekielen piirteistä. Näin mahdollistin ver-

tailun Liedeksen (1981) aineiston kanssa. Tässä luvussa käyn läpi yksitellen kaikki kie-

lenpiirteet ja vertaan niitä Liedeksen vastaaviin tuloksiin.  

 

Jokaisen kielenpiirteen taulukoinnin jälkeen on kaavio, johon olen valinnut Oulun seudun 

vanhan murteen mukaisen variantin esiintymisen tarkastelun vuosina 1981 ja 2018. 

Osassa taulukoiden keskiarvoista olen käyttänyt myös puolikkaita prosentteja, jotta mi-

kään esiintynyt variaatio ei puolikkaiden prosenttien poisjättämisen takia jäisi kokonaan 

analyysini tulosten ulkopuolelle. Liedes ei käyttänyt puolikkaita prosentteja, joten joissa-

kin kohdin on hyvä huomata, että puolen prosentin ero ei ole pyöristettäessä ero. Näin on 

esimerkiksi joissakin kohdissa prosenttien 99,5 ja 100 kohdalla. 
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Analyysi jatkuu luvussa 5. Kielenpiirteiden kokonaisvertailun jälkeen esittelen tarkem-

min puhujaprofiilit luvussa 5, jolloin näkyviin tulevat erittelyt kunkin puhujan kielenpiir-

teiden esiintymisestä. Liedes ei työssään tarkastellut erikseen puhujaprofiileja, joten tässä 

vaiheessa en enää vertaa aineistoani vuoden 1981 tutkimukseen. Tästä syystä olen ottanut 

myös vapaudekseni muokata varianttiryhmiä joidenkin kielenpiirteiden kohdalla niin, 

että nykypuhekielen muutokset hahmottuvat niiden avulla paremmin. Puhujaprofiileja 

tarkastelemalla pyrin selittämään erottelevia ja yhdisteleviä tekijöitä taustamuuttujien 

avulla. Näitä taustamuuttujia käsittelen jo kielenpiirteiden kohdalla luvussa 4. 

 

Seuraavassa taulukossa informanttini ovat luokiteltuina koulutaustan sekä vanhempien 

murretaustan mukaan. Aune on ollut alakouluaikana niin keskusta- kuin kyläkoulussa 

mutta asuu kyläkoulun lähellä, joten tästä syystä sijoitin hänet kyläkoulukategoriaan.  
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TAULUKKO 1. Informanttien taustamuuttujat. 

 

 

4.1. Iiläisen nuorison puhekielen äänne- ja muoto-opilliset piirteet 

 

Analysoin valitsemiani kielenpiirteitä yksitellen niin, että pohjana on Oulun seudun 

murre samoin kuin Liedeksen (1981) tutkimuksessa. Kettusen (1940) murrekartaston 

avulla kerron myös jokaisen kielenpiirteen analysoinnin kohdalla tarkemmin Iin piir-

teistä.  

 

 

 

 

 

 

KYLÄKOULU KESKUSTAKOULU 

Aila Anniina 

Amalia Asta 

Jaakko Aune 

Jarkko Jalmari 

 Jaska 

 Joona 

  

VANHEMMAT OULUN MURREALU-

EELTA 

VÄHINTÄÄN TOINEN VAN-

HEMPI MUUALTA KUIN OU-

LUN MURREALUEELTA 

Aila Jarkko (Kainuu) 

Amalia Joona (Kainuu) 

Asta Aune (Kainuu) 

Jaakko Jaska (Kemijärvi) 

 Anniina (ulkomaa) 

 Jalmari (Uusimaa) 
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4.1.1. Inessiivin pääte 

 

Suomen murteissa inessiiville on kaksi eri päätevarianttia: -sA ja -ssA, joista jälkimmäi-

nen on yleiskielen mukainen. -ssA on tyypillisempi itämurteissa ja sisämaassa sekä perä-

pohjalaismurteissa. Loppuheittoinen variantti -s esiintyy erityisesti Etelä-Suomessa. 

(Kettunen 1969: kartta 104; Rapola 1966: 240–241; Rapola 1969: 69, 71; Wiik 2006: 

170–172.) Oulun seudun murteissa on Pääkkösen (1971, 1994: 288–300) ja Wiikin (2006: 

329) mukaan länsisuomalainen -sA. Kettusen kartaston (1981: kartta 107) mukaan Iin 

variantti on -sA, kuten täsä küläsä. Analyysini ulkopuolelle jätin sanat kanssa ja poissa, 

sillä näissä tapauksissa inessiivin funktio ei ole selkeä.  

 

TAULUKKO 2. Inessiivin pääte.  

 

TYTÖT 

-ssA  

(f) % 

-sA 

(f) % 

-s 

(f) % 

yhteensä 

(f) 

Aila  (59) 97 (2) 3 0 (61) 

Amalia (125) 100 0 0 (125) 

Anniina (69) 90 (8) 10 0 (77) 

Asta (30) 45 (37) 55 0 (67)  

Aune (61) 100 0 0 (61) 

tytöt yhteensä (344) 88 (47) 12 0 (391) 

     

POJAT     

Jaakko (31) 84 (6) 16 0 (37) 

Jalmari (59) 97 (2) 3 0 (61) 

Jarkko (41) 85 (7) 15 0 (48) 

Jaska (64) 100 0 0 (64) 

Joona (27) 39 (43) 61 0 (70) 

pojat yhteensä (222) 79 (58) 21 0 (280) 

     

nuoret yhteensä (566) 84 (105) 16 0 (671) 

 

Liedeksen tutkimuksessa kouluikäisten tyttöjen aineiston frekvenssi tämän kielenpiirteen 

suhteen on ollut 330, omassani 391. Poikien kohdalla frekvenssi oli Liedeksellä (1981: 
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52) 363, minulla 280. Esiintyvyyden suhteen aineistoja voidaan pitää vertailukelpoisina. 

Oman tutkimukseni mukaan nuoret käyttivät 84-prosenttisesti -ssA-päätettä.  

 

Inessiivin päätteen variaatiota on tutkinut myös Luoma (2016). Hän vertaili inessiivin 

päätettä Kannuksen murteen puhujilla kahdella eri vuosikymmenellä: 1960- ja 2010-lu-

vulla. Luoman (2016: 62) tutkimuksessa yläkouluikäiset tytöt käyttivät eniten yleiskie-

listä varianttia, mutta nuorilla aikuisilla käytössä oli noin 70-prosenttisesti -sA-pääte. 

Vuonna 2016 yläkouluikäisten tyttöjen -sA-variantin käyttö oli niin vähäistä, että Luoma 

(2016: 68) uskoi sen olevan merkki kielenmuutoksen alkamisesta. Myös omassa tutki-

muksessani tytöt käyttivät eniten yleiskielistä varianttia: 88-prosenttisesti. Liedeksen tut-

kimuksessa vuonna 1981 tytöt käyttivät vielä murteellista varianttia 99-prosenttisesti, jo-

ten tämän kielenpiirteen suhteen varianttien käyttösuhteet ovat vaihtaneet paikkoja. 

Vuonna 1981 tällaista suunnanmuutosta ei näennäisaikatutkimuksessa näkynyt: Liedek-

sen (1981: 55) tutkimuksen aikaan koko kouluikäisten ryhmässä -sA-variantin käyttö oli 

korkeaa: 98-prosenttista. Koululaisryhmässä ei ollut sukupuolittaisia eroja vuonna 1981, 

mutta oman aineistoni perusteella voisi todeta poikien käyttävän enemmän murteellista 

varianttia. Kaaviossa 1 inessiivin päätteen muutokset näkyvät selkeästi vuosien 1981 ja 

2018 välillä.  

 

 

KAAVIO 1. Inessiivin -sA-päätteen prosentuaaliset osuudet iiläisten nuorten puheessa 

1981 (Liedes) ja 2018 (Millaskangas).  
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Kokonaisuutena murteellisen -sA-variantin käyttö on laskenut 98 prosentista 16 prosent-

tiin. -s-varinttia inessiivin päätteenä ei esiintynyt Liedeksen eikä minun aineistossani. 

Omassa tutkimuksessani tytöistä kaksi ei käyttänyt lainkaan murteellista varianttia, ja 

yksi informantti käytti sitä 55-prosenttisesti. Tyttöjen kohdalla ei ollut havaittavissa sel-

keää yhteistä linjaa. Hekkalan (1996) Yli-Iin tutkimuksessa -sA-päätteen käyttö oli kou-

lulaisilla vielä runsasta. Kanasen (1994) mukaan -sA-inessiivin esiintymisprosentti lukio-

laisilla oli vain 29. Samaan aikaan Oulussa (Haapasalo 1996) inessiivin pääte oli jo muut-

tunut lähes täysin yleiskielisen suuntaan. Yli-Iin ja Oulun välillä oli suuret erot inessiivin 

päätteen varianteissa vuonna 1996. Näin ollen voidaan päätellä, että yleiskielisen varian-

tin leviämisen on täytynyt olla voimakasta juuri menneiden kahden vuosikymmenen ai-

kana. Näitä seikkoja tarkkaillessa on otettava huomioon, että niin Kanasen kuin Hekkalan 

tulokset ovat yli 20 vuotta vanhoja – Liedeksen vielä enemmän. Hyvänä jatkotutkimus-

aiheena Hekkala (1996: 87) näkikin yksinäis-s:llisen inessiivin säilymisen alueella. Oman 

aineistoni perusteella muutoksen suuntana on murteellisen variantin katoaminen. Tämä 

sopii yhteen myös muiden viimeaikaisten tutkimusten kanssa: -sA on häviämässä ainakin 

Oulun kaupunkialueella (Alapuranen 1997: 188–190). Alapurasen (1997: 190) mielestä 

kyseessä voi olla tietynlainen stigma, jota kaupunkilaisnuoret välttävät. Yksinäis-s:llisen 

inessiivin kohdalla on ollut selkeä ero maaseudun ja kaupungin välillä (Alapuranen 1997: 

190), ja Liedeksen (1981) tutkimuksen aikaan Ii oli vielä selvästi maaseutua. Nyt –ssA on 

vallannut alaa Iissäkin.  

 

Yksinäis-s:llisen variantin mahdollinen katoamistendenssi on näkyvissä myös oulunsa-

lolaisnuorten puheessa, sillä heillä yksinäis-s:llisen variantin esiintyminen puheessa 

vuonna 2015 oli enää 41,3 prosenttia (Löppönen 2015: 69). Tämä tulos on samansuuntai-

nen kuin omani, vaikkakin oman tutkimukseni perusteella yksinäis-s:llisen variantin 

esiintymisprosentti nuorten puheessa on vain 16. Sukupuolittainen jakauma Löppösen 

(2015: 69) tutkimuksessa näkyi niin, että pojat käyttivät enemmän yksinäis-s:llistä muo-

toa, kun taas tyttöjen piirre oli vältellä sen käyttöä. Tämä välttely näkyi omien tyttöinfor-

manttieni kohdalla Ailalla, Amalialla ja Aunella. Löppösen (2015: 69) tutkimuksen ty-

töillä yksinäi-s:llisen variantin käyttö lisääntyi keskustelujen edetessä, mikä viitannee 

juuri kartettavuuden tiedostamiseen. Oman aineistoni kohdalla en tällaista suuntaa pysty 

havaitsemaan.  
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Omassa tutkimuksessani ikä ei ollut valikoitu taustamuuttuja, sillä koululaisryhmä muo-

dosti sellaisenaan yhden ryhmän Liedeksen (1981) tutkimuksen mukaisesti. Toisaalta 

poikien kohdalla informanttien välillä on ikäeroja, joten varovaista ikätarkastelua voi 

tehdä. Kaikki lukiolaiset pojat käyttivät yli 80-prosenttisesti yleiskielistä varianttia, mutta 

alakouluikäisistä kahdesta pojasta – Jaskasta ja Joonasta – toinen käytti yli puolessa ines-

siivitapauksista murteellista varianttia, toinen ei käyttänyt murteellista varianttia lain-

kaan. Jotta inessiivin päätteestä voisi alakouluikäisten puheessa sanoa enemmän, pitäisi 

aineistoa olla lisää. Voinee kuitenkin todeta, että saman paikkakunnan nuorten puhekielen 

piirteet eroavat suuresti toisistaan ja tilanteinen vaihtelu aiheuttaa johtopäätösten tekoon 

hankaluuksia. Koulutaustalla tai vanhempien murretaustalla ei ole yhteyttä inessiivin pää-

tevarianttien jakautumiseen. 
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4.1.2. ts-yhtymä 

 

Suomen murteissa on useita ts:n vastineita. Vaihteluparit ovat: ts : ts, tt : tt, ht : ht, tt : t, 

ht : t ja ht : h. Lisäksi mainittakoon ss : ss Vetelin murteissa ja ss : s Mikkelin seudulla 

(Rapola 1966: 182–195; Kettunen 1980 [1941] kartta 8; Wiik 2006: kartta 72). Vaikka 

ts:n edustus on vaihtelevaa, voidaan karkeasti sanoa, että länsimurteissa yleiskielen ts:ää 

vastaa vaihtelematon tt, itämurteissa edustus on vaihtevampaa mutta yleisimpänä voidaan 

sanoa olevan ht : t (Paunonen 1995: 55). Oulun seudun murteessa ts-yhtymän vastineena 

on läntinen tt : tt ja tt : t (Pääkkönen 1971, 1994: 288–300). Kettusen (1981: kartta 8) 

mukaan Iissä on tt : tt. Pääkkösen (1971: 195) mukaan tilanne ei mene näin yksiselittei-

sesti, vaan Oulun seudun murteen sydänalueilla umpitavun edessä tulee 60-prosenttisesti 

käyttöön heikkoasteinen t-variantti. Tähän astevaihteluun on vaikuttanut savolaismur-

teista alkanut ht : t -vaihtelu (Pääkkönen 1971: 200).  

 

Olen analysoinut aineistosta vain 1. ja 2. tavun rajalla olevat ts-yhtymät. Variaatiotutki-

muksen perinteen mukaisesti jätän ts-analyysin ulkopuolelle erisnimet ja slangi-ilmauk-

set (ks. Mustanoja 2011: 176). Analyysini ulkopuolelle kuuluvat sanat, joissa murteelli-

sen variantin realisoituminen on mahdotonta (ks. Paunonen 1995 [1982]: 57). ts esiintyy 

yleiskielen lisäksi useimmiten vain ekspressiivisanoissa ja vierasperäisissä sanoissa (Lie-

des 1981: 36). Aineistoani olen pyrkinyt rajaamaan mahdollisimman vähän (esim. Mus-

tanoja 2011; Luosujärvi 2013). Suurin osa ts-yhtymän esiintymistä oli aineistossani sa-

noissa katsoa, itse ja ruotsi.  

 

Analyysivaiheessa en ottanut huomioon tt:n astevaihtelua tai -vaihteluttomuutta, vaan 

muodostin vain kaksi varianttia: ts ja tt niin, että tt sisältää niin astevaihtelulliset kuin 

astevaihteluttomat muodot. Taulukossa 3 variantti tt sisältää niin mahdollisuudet tt : tt 

kuin tt : t. Tutkimuksen kannalta olennaisinta on ero varianttien ts ja tt käytön välillä. 

Tarkemmin kyseistä asiaa on tutkinut muun muassa Luosujärvi (2013) Kuusamossa.   

 

TAULUKKO 3. ts-yhtymä. 

 

TYTÖT 

 ts 

(f) % 

tt  

(f) % 

ht 

(f) % 

yhteensä 

(f) 

Aila  (7) 27 (19) 73 0 (26) 
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Amalia (2) 10 (19) 90 0 (21) 

Anniina (4) 31 (9) 69 0 (13) 

Asta (3) 17 (14) 78 (1) 5 (18) 

Aune (3) 10 (27) 90 0 (30) 

tytöt yhteensä (19) 17 (88) 82 (1) 1 (108) 

     

POJAT     

Jaakko (1) 9 (10) 91 0 (11) 

Jalmari (0) (17) 100 0 (17) 

Jarkko (0) (8) 100 0 (8) 

Jaska (1) 12 (7) 88 0 (8) 

Joona (3) 19 (13) 81 0 (16) 

pojat yhteensä (5) 8 (55) 92 0 (60) 

     

nuoret yhteensä (24) 14 (143) 85 (1) 1 (168) 

 

Omista informanteistani Aila ja Anniina olivat tämän kielenpiirteen suhteen yleiskieli-

simpiä. Heillä oli myös kokonaisuutena tytöistä kaikkein pienimmät murteellisuuspro-

sentit (KUVIO 17). Heitä ei kuitenkaan yhdistä mikään muu taustamuuttuja kuin suku-

puoli (TAULUKKO 1). Frekvenssit ovat myös niin pieniä, että niiden perusteella ei voi 

tehdä suuria johtopäätöksiä. Pojista Jalmari ja Jarkko eivät käyttäneet yleiskielistä vari-

anttia kertaakaan.  

 

Ylipäätään ts:n vastineisiin liittyvä variaatio on lekseemisidonnaista (Mustanoja 2011: 

176). Tämä näkyi Joonan aineistossa: hän ei käyttänyt muodon paitsi rinnalla kertaakaan 

muotoa paitti. Toisaalta tyttöjen kohdalla esiintyi samankin informantin kohdalla itse ja 

ite. Tämä selittynee tilanteiseen vaihteluun verrattavissa olevalla sanojen painottamisin-

tentiolla. Johanna Airisniemen (2015: 35 ja 44) tutkimus Oulun seudun murteesta Inter-

netin keskustelupalstoilla kertoo, että 86 prosentissa hänen tutkimuksensa aineistoa kon-

sonanttiyhtymä ts on muodossa tt : t. Airisniemen (2015: 44) aineistossa näkyi myös itse-

sanan vaihtelu muotojen itte ja ite välillä, vaikkakaan kyseessä ei ollut aidon puhekielen 

tutkimus.  
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Ajattelemme, että kielen eri variantit eivät ole vaihteluttomia yksilön kielessä. Näin ollen 

voidaan nähdä, että ts-yhtymän suhteen yksilö ei käytä vain yhtä varianttia vaan vaihtelee 

varianttia tilanteisesti. Todellisuus siis voi olla ts-yhtymän käytössä sellainen, että 

idiolektiin kuuluu eri aikoina ja eri tilanteissa jokainen ts-yhtymän variantti (Mustanoja 

2011: 66). Vaikka jokin variantti saakin tutkijan käsissä kuvailun murteenmukainen tai 

yleiskielinen, ei se tarkoita, että variantit olisivat keskenään kilpailevia. Puhujan resurssi 

muodostuu eri varianteista, eikä välillä ole mentaalisen raja-aidan ylitystä (Hurtta 1999: 

59–60). Kaaviossa 2 on ts-yhtymän murteellisen variantin käytön vertailua kahden eri 

aikakauden aineistojen välillä.  

 

 

KAAVIO 2. Murteellisen ts-yhtymän prosentuaalinen käyttö iiläisten nuorten puheessa 

vuonna 1981 (Liedes) ja vuonna 2018 (Millaskangas).   

 

Liedeksen (1981: 58) tutkimuksessa kouluikäisten poikien puheeseen yleiskielinen vari-

antti ts ei näyttänyt kuuluvan juuri lainkaan. Nykypuhekielessäkin ts-variantti on poikien 

puheessa harvinainen (KAAVIO 2). Oman tutkimukseni mukaan ts-yhtymä yleiskieli-

sessä muodossaan esiintyy pojilla harvemmin kuin tytöillä. Taulukon 3 mukaan nuoret 

käyttävät Iissä tänä päivänä 14-prosenttisesti yleiskielistä ts-yhtymää. Vuonna 1981 tä-

män prosenttiosuus oli hieman vähemmän: yhdeksän prosenttia. Aineiston suppeuden 

vuoksi en kuitenkaan vetäisi tästä mitään johtopäätöksiä.  

 

83

99

91

82

92

85

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

tytöt

pojat

nuoret

tt / t

Ii 2018 Ii 1981



38 
 

 

Merkittävä ero Liedeksen (1981) tutkimuksessa syntyi naisten ja miesten välille: vuonna 

1981 yleiskielinen variantti näkyi juuri naisten puheessa (Liedes 1981: 59). Kaiken kaik-

kiaan tässä kohtaa on muistettava, että Liedeksen tutkimukseen kuuluivat nuorten lisäksi 

niin työikäiset kuin eläkeläisetkin. Kouluikäisten kohdalla sukupuolittainen ero murteel-

lisuudessa vuonna 1981 oli 16 prosenttia poikien enemmistöön. Kokonaisuutena pojat 

olivat Iissä tämän kielenpiirteen osalta 10 prosenttia murteellisempia kuin tytöt vuonna 

2018 (TAULUKKO 3). Näennäisaikatutkimuksen näkökulmasta Liedeksen (1981: 57) 

tutkimuksesta on huomioitava eläkeläisryhmän tt-variantin osuus, mikä oli 92 prosenttia. 

Koululaiset käyttivät tt-varianttia 99-prosenttisesti, mistä voisi tehdä päätelmän, että mur-

teellinen variantti oli leviämässä. Nyt vuonna 2018 prosentti oli laskenut samalla ikäryh-

mällä kuitenkin 82 prosenttiin. Toisaalta tämä ei ole yksiselitteinen ilmiö.  

 

ts-vastineita Kuusamosta ja Taivalkoskelta Ouluun muuttaneiden nuorten puheessä on 

tutkinut Partanen (2009: 43). Työssään hän ei kerro tarkkoja prosenttilukuja vastineiden 

yleisyydestä, mutta tt-variantti on yleisin hänenkin aineistossaan. Huomattavaa oman tut-

kimukseni kanssa on se, että myös yleiskielistä ts:ää esiintyi.  

 

 

4.1.3. Yleispuhekielen d:n vastineet 

 

Jo kolmesataa vuotta sitten Antero Varelius jakoi suomen murteet kahteen ryhmään: itä- 

ja länsimurteisiin. Erotteluperusteena tälle jaolle oli t:n heikon asteen vastine eli kirjakie-

len d: lännessä vastine oli r tai l, idässä kato. (Rapola 1969: 33.) Kantasuomen aikaan t:n 

heikkoasteinen variantti on ollut dentaalispirantti *δ. Oulun seudun murteissa tällä pai-

kalla on ollut Ø, j, v tai h. Katoedustus on puhekielen yleistyvä piirre (Mantila 1997: 18). 

Länsimurteissakin kato on yleistymässä (Mantila 2004: 326). Näin on myös Iissä eli käy-

tössä oli vanhassa murteessa pata : paan (Kettunen 1981: kartta 65).  

 

Tutkittavana kielenpiirteenä yleispuhekielen d:n vastineiden tutkiminen on helppoa, sillä 

sitä käytetään paljon eikä sen tarkkailu puheesta ole vaikeaa (Liedes 1981: 37–38). Liedes 

(1981: 38) jätti tutkimuksensa ulkopuolelle sanat, joissa t on murteisessa muodossa 

yleensä vaihteluton, kuten äiti : äitin ja täti : tätin. Näiden lisäksi itse jätin tutkimuksen 

ulkopuolelle erisnimet, uudet lainasanat sekä sanat, joilla on voimakas yleiskielinen leima 
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eikä niitä voi kuvitella lausuttavan murteellisesti (ks. Pelttari 1996: 69). Toisaalta on vai-

kea tietää, mille sanoille yleiskielestä poikkeava ääntötapa on mahdoton. Näin ollen olen 

pyrkinyt rajaamaan aineiston ulkopuolelle mahdollisimman vähän sanoja. Lainasanojen 

lisäksi analyysini ulkopuolelle jäivät lopulta seuraavat sanat, joissa yleiskielen d ei mie-

lestäni voi korvaantua kadolla tai toisella äänteellä: äidinkieli, ydinperhe, taidehomma ja 

penkkihärdelli. Lainasanoja olivat muun muassa dollari, predikaatti ja duuni. Esimer-

kiksi sanan edelleenkin laskin aineistoon mukaan, koska se esiintynee Iissä myös muo-

dossa ejelleenki. 

 

Fraasimaisen en tiiä -muodon olen ottanut mukaan toisin kuin esimerkiksi Kumpulainen 

(2009: 57). Kyseessä ei ole suoranainen kato yleiskielen d:n vastineena vaan tietynlainen 

pikapuhemuoto sanasta tiedä. Sama koskee sanan viedä muotoja: viiä ~ viijä. Analyysini 

olisi mielestäni voinut suorittaa myös nykypäivän näkökulmasta laskemalla tiiä-muodot 

pikapuhemuotoihin, vaikkakaan kyseessä eivät ole nasaalin kadot.  

 

Mustanoja (2011) tarkasteli väitöskirjassaan myös yleiskielen d:n vastineita. Vaikka ai-

neistona pääasiassa olivat tapaukset, joissa kyse oli d:n heikosta asteesta, tutki Mustanoja 

(2011) myös epäselvinä pitämiään ilmiöitä, kuten meijän-meidän-meirän-variaatiota. 

Tämä ilmiö nousi esiin jo ensimmäisen kielenoppaani kohdalla, joten päätin nostaa tämän 

omassa analyysivaiheessani esille. Kyseistä asiaa on pohtinut myös muun muassa Kurki 

(2005: 93). Pertti Huovisen kirja Iin, ja erityisesti Pohjois-Iin, historiasta on nimetty Mei-

jän Pohojos-Iiksi, mikä nimellään mielestäni kertoo jo jotain iiläisestä kielenpiirreidenti-

teetistä. Siinä esiintyy niin yleiskielen d:n vastineena j kuin svaavokaali hj-konsonant-

tiyhtymässä. Samoin Kettunen (1981: kartta 79) määrittelee Iin seudun meidän vasti-

neeksi meijän. Kumpulaisen (2009: 64) mukaan Alatorniolle kuuluvat muodot meän ja 

meiän.  

 

Yleiskielen d:n vastineena kato on erityisen vahvaa h:n jälkeen, kuten mahoton ja lähen, 

samoin hd:llisissa numeraaleissa, kuten yheksän (Mantila 2004: 327). Tässä kohtaa on 

otettava huomioon, että kyse voi olla joko katoedustuksen sanoittaisesta etenemisestä tai 

leksikaalistumiskehityksestä, jossa h:n jälkeinen kato on vain määräsanoissa sekä tie-

tyissä verbeissä (Nisulan 2003: 308–309 mukaan Nahkola ja Saanilahti 2001). Pohjois-

suomalaista puhekieltä tämän piirteen osalta on tutkinut mm. Hannu Heikkinen (1997: 
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83), joka toteaa erojen olevan suurempia informanttien välillä juuri kaupungissa. Taulu-

kossa 4 ovat yleiskielen d:n vastineiden esiintymisfrekvenssit ja -prosentit murre–yleis-

kieli-jaolla.  

 

TAULUKKO 4. Yleispuhekielen d:n vastineet murre–yleiskieli-jaolla. 

 

TYTÖT 

d 

(f) % 

∅ / siirtymä-äänne 

(f) % 

yhteensä 

(f) 

Aila (3) 5 (58) 95 (61) 

Amalia (8) 10 (74) 90 (82) 

Anniina (25) 38 (40) 62 (65) 

Asta (10) 15 (59) 85 (69) 

Aune (8) 11 (65) 89 (73) 

tytöt yhteensä (55) 16 (296) 84 (350) 

    

POJAT    

Jaakko (4) 12 (30) 88 (34)  

Jalmari (3) 5 (61) 95 (64) 

Jarkko (1) 3 (39) 97 (40) 

Jaska (4) 7 (56) 93 (60) 

Joona (6) 12 (43) 88 (49) 

pojat yhteensä (18) 7 (229) 93 (247) 

    

nuoret yhteensä (73) 12 (525) 88 (598) 

 

Taulukon 4 mukaan pojat käyttävät murteellista varianttia enemmän kuin tytöt. Tytöistä 

erottuu Anniina suurehkolla yleiskielisyysprosentillaan ja Aila suurella murteellisuuspro-

sentillaan. Anniinan kotona on ollut suomea toisena kielenä puhuva isä, ja voi olla mah-

dollista, että tämä on vaikuttanut yleiskielisen variantin suosimiseen muita informantteja 

enemmän. Taustamuuttujista kyläkoulutaustalla ei näytä olevan merkitystä tämän kielen-

piirteen varianttien valinnan suhteen. Poikien puolella Jarkko käyttää lähes 100-prosent-

tisesti murteellista varianttia. Kaaviossa 3 on vertailu Liedeksen (1981) ja oman aineistoni 

tulosten välillä.  
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KAAVIO 3. Yleiskielen d:n vastineiden murteellisten varianttien prosentuaaliset osuudet 

Iissä 1981 (Liedes) ja 2018 (Millaskangas).  

 

Tyttöjen kohdalla voidaan nähdä, että vielä Liedeksen (1981: 64) tutkimuksen aikaan ty-

töt käyttivät lähes yksinomaan katoa tai siirtymä-äännettä d:n yleiskielen vastineissa. Nyt 

vuonna 2018 muutosta on tapahtunut d:n käytön suuntaan niin, että murteellisen variantin 

käyttö on laskenut 84 prosenttiin (KAAVIO 3). Liedeksen tutkimuksessa tyttöjen ja poi-

kien välillä ei ollut eroa kyseisessä kielenpiirteessä. Kouluikäisten ryhmän tuloksen Lie-

des (1981: 65) kuitenkin näki siinä mielessä merkittävänä, että he puhuivat informantti-

ryhmistä murteellisimmin. Nyt kadollisen tai siirtymä-äänteellisen vastineen esiintymis-

prosentti oli 88. Tendenssinä lienee edelleen joka tapauksessa murteellisuus, ja joissain 

sanoissa tai tietyissä tilanteissa vain d:n ääntäminen koetaan tavoitteellisena. Usein nämä 

sanat ovat jotenkin ei-arkisia tai ylätyylisiä (Liedes 1981: 69).  

 

Marjo Kumpulaisen (2009: 59) tekemä murteenseuruun toinen kierros Alatorniolla näytti, 

että Alatorniolla koululaisryhmässä yleiskielen d:n vastineina oli 96-prosenttisesti kato 

tai siirtymä-äänne vuonna 2002. Käytännössä Iin nuorten tulos – 88 prosenttia – on sa-

mansuuntainen kuin Kumpulaisen. Kumpulaisen (2009: 58) aineiston frekvenssi tämän 

kielenpiirteen suhteen oli vain noin puolet omastani, joten täysin vertailukelpoisia nämä 

tutkimukset eivät suinkaan ole.  
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4.1.4. Jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät 

 

eA- ja OA-vokaaliyhtymiä esiintyy neljässä tapauksessa: 1) eA-nomineissa ja niistä joh-

detuissa adverbeissä, 2) supistumaverbeissä ja niiden johdoksissa, 3) yksikön partitiivi-

muodoissa sekä 4) A-infinitiivimuodoissa. UA-yhtymässä kolme ensimmäistä tapausta 

ovat samoja, mutta neljännen tilalla on tulla tehtyä -tyyppiset verbiliitot. iA-yhtymiä 

esiintyy: 1) supistumaverbeissä ja niiden johdoksissa, 2) A-infinitiivi-muodoissa, 3) yk-

sikön ja monikon partitiivimuodoissa sekä 4) proadjektiivien monikon partitiiveissa. 

Proadjektiivilla tarkoitetaan pronominikantaista adjektiivia, joka loppuu -lAinen tai -mOi-

nen ja joka ilmaisee yhteyden ilmenevään ominaisuuteen (VISK § 610).  

 

Oulun seudun murteen vanhat variantit eA- ja OA-yhtymistä ovat olleet läntiset iA ja UA, 

kuten korkia ja verkkua (Pääkkönen 1994: 288–300; Wiik 2006: 329). iA- ja UA-yhty-

mien suhteen Oulun seudun vanhassa murteessa esiintyivät yleiskieliset muodot (Mantila 

& Pääkkönen 2010: 211). UA- ja iA-yhtymät ovat levikiltään laajasti yleiskielisiä (Kettu-

nen 1940: kartta 197; Wiik 2006: kartta 129). Assimiloituneet variantit ovatkin olleet lä-

hinnä reuna-alueiden edustuksina (Kettunen 1940: kartta 197, Wiik 2006). Helsingin pu-

hekieleen jälkitavujen UA- ja iA-yhtymien assimiloituminen pitkiksi vokaaleiksi kuuluu 

(Salmen 2013:1 mukaan Paunonen 1993: 22).  

 

Liedes (1981: 39) jätti kokonaan UA- ja iA-yhtymät tutkimuksensa ulkopuolelle, sillä 

niissä esiintyy usein siirtymä-äänteitä, joita on vaikea kuulla ilman foneettisia mittauksia. 

Tällaista rajaamista toteuttivat myös niin Nahkola ja Saanilahti (2001: 81) kuin Moilanen 

(2003: 11). Omassa tämän kielenpiirteen tutkimusosassani (TAULUKKO 5) jätän myös 

UA- ja iA-yhtymät kielenpiirteiden analyysini ulkopuolelle, jotta uusinnan Liedeksen tut-

kimusta mahdollisimman hyvin. Puhujaprofiileja varten käytän taulukkoa 6.  

 

Tätä kielenpiirrettä tarkastelen kahden eri taulukon avulla: Taulukossa 5 noudattelen Lie-

deksen tekemää jaottelua ja taulukossa 6 Oulun seudun vanhan murteen muotoja, jotka 

sitten ovat myös pohjana puhujaprofiilien pylväille luvussa 5. Taulukossa 5 seurailen Lie-

deksen (1981: 39–40) luomia variantteja: eA ja OA, eA > iA ja OA > UA sekä monofton-

giutuneet muodot. Vertailu Liedeksen (1981) tuloksiin näkyy kaaviossa 4.  
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TAULUKKO 5. Jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät Liedeksen (1981) jaottelulla. 

 

 

TYTÖT 

eA ja OA 

≡ 

(f) % 

eA > iA 

OA > UA 

(f) % 

monoftongiutu-

neet muodot 

(f) % 

yhteensä 

 

(f) 

Aila (6) 27 (10) 46 (6) 27 (22) 

Amalia (22) 42 (11) 21 (20) 37 (53) 

Anniina (11) 28 (3) 7 (26) 65 (40) 

Asta (11) 21 (24) 46 (17) 33 (52) 

Aune (8) 40 (1) 5 (11) 55 (20) 

tytöt yhteensä (55) 30 (49) 27 (80) 43 (184) 

     

POJAT     

Jaakko (8) 57 (4) 24 (5) 29 (17) 

Jalmari (5) 18 (11) 41 (11) 41 (27) 

Jarkko (5) 26 (8) 42 (6) 32 (19) 

Jaska (15) 56  (7) 26 (5) 18 (27) 

Joona (12) 63 (1) 5 (6) 32 (19) 

pojat yhteensä (45) 41 (31) 29 (33) 30 (109) 

     

nuoret yhteensä (100) 34 (80) 27 (113) 39 (293) 

 

Taulukon 5 mukaan pojat ja tytöt käyttävät keskiarvollisesti lähes yhtä paljon murteellisia 

muotoja. Sukupuolittainen ero näkyy monoftongiutuneiden ja yleiskielisten muotojen ja-

kaumien välillä: siinä, missä tytöt suosivat 43-prosenttisesti monoftongimuotoja, käyttä-

vät pojat 41-prosenttisesti yleiskielisiä muotoja. Ailan ja Astan prosentit ovat tyttöjen 

osalta isoimmat Oulun seudun murteen tyylisissä vokaalinmuutoksissa: 46 prosenttia. Ty-

töistä Ailan ja Astan lisäksi Amalian molemmat vanhemmat ovat Oulun seudun mur-

realueelta, ja Amalian eA > iA ja OA > UA tapahtui vain 21 prosentissa tapauksista. 

Muilla tytöillä prosentit ovat pienempiä. Poikien osalta Jaskalla ja Joonalla on korkea 

eA:n ja OA:n muuttumattomuusprosentti; vähintään toinen heidän vanhemmistaan on 

muualta kuin Oulun murrealueelta. Jaakon prosenttiosuus on tältä osin suurehko, mutta 

toisaalta frekvenssi on pieni. Joona on kuullut kotona paljon Kainuun murretta, johon ei 
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kuulu kyseisten vokaaliyhtymien muuttuminen; Jaskan vanhempien murretaustassa Ke-

mijärven murteeseen ei kuulu OA:n muuttuminen. Jaskan aineistossa OA > UA ei tapah-

tunut kertaakaan, mutta eA > iA seitsemän kertaa – tämä on tyypillistä myös Kemijärven 

murteelle. Näin ollen voisin todeta, että jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien osalta 

vanhempien murretaustalla taustamuuttujana on omassa tutkimuksessani merkitykselli-

nen rooli. Myös Aunen ja Anniinan tulokset tukevat tätä ajatusta; Jarkon ja Jalmarin toi-

nen vanhempi on puolestaan Oulun murrealueelta, joten emme voi loppujen lopuksi tietää 

tarkasti, kuinka paljon informantti kuulee ylipäätään toista murretta. Suuntaviivoja oma 

tutkimukseni kuitenkin tietyllä tapaa antaa.  

 

Toisella puolen Suomea Sanna Salmi (2013) on tutkinut jälkitavujen A-loppuisia vokaa-

liyhtymiä tamperelaisten nuorten puhekielessä. Niin eA- kuin OA-yhtymissä assimiloitu-

neet variantit olivat enemmistössä, yleiskieliset variantit olivat vain yksittäisinä esillä 

(Salmi 2013). OA assimiloitui Salmen (2013: 26) mukaan jopa hieman enemmän. Omassa 

tutkimuksessani yleiskielisiä variantteja näiden vokaaliyhtymien suhteen oli tytöillä 30 ja 

pojilla 41 prosenttia. Tamperelaisten nuorten puhekieli eroaa tältä osin suuresti iiläisten 

nuorten puheesta.  

 

Luosujärven (2013: 13) Kuusamon aineiston perusteella monoftongiutunut ee-variantti 

on yleinen nuorten keskuudessa, sillä sen edustus eA:n vastineena oli 71,6 prosenttia. 

Vaikka Kuusamo onkin eri murrealueella kuin Ii, on tällainen tulos Iinkin kannalta mer-

killepantavaa. Omassa aineistossani kyseisen variantin monoftongiutuminen jäi puoleen 

kuusamolaisten tuloksesta.  

 

Sanna Moilasen (2013: 12) pro gradu -työstä käy ilmi, miten hailuotolaiset naiset ja mie-

het käyttävät eA-vokaaliyhtymässä useimmiten murrevarianttia. Moilasen reaaliaikaisen 

paneelitutkimuksen mukaan miesinformantit käytttävät 100-prosenttisesti iA-varianttia ja 

naiset 61,8-prosenttisesti. Omassa aineistossani yhden informantin – Jaskan – tulokset 

vaikuttivat monen kielenpiirteen murrekeskiarvoon laskevasti; Moilasen kohdalla näin 

kävi eA-variantin kohdalla, sillä yksi informantti oli alkanut käyttää monoftongiutunutta 

varianttia 70,6-prosenttisesti. Tästä voi kuitenkin päätellä, että juuri naiset ovat Hailuo-

dossa alkaneet käyttää monftongimuotoa eA-yhtymän kohdalla. OA-yhtymä monofton-

giutui hailuotolaisilla miehillä 4,3 prosentissa tapauksia. Yli 90-prosentissa se muuttui 
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UA:ksi (Moilanen 2013). Naisten kohdalla OA:n monoftogoutumista ei tapahtunut kenel-

läkään, mutta murteellinen variantti UA näkyi 74,4, prosentissa aineistoa. (Moilanen 

2013.)  

 

Kaaviossa 4 näkyy vertailu Liedeksen (1981) tutkimuksen tuloksiin. Muutoksen suunta 

on selvästi nähtävissä.  

 

 

KAAVIO 4. Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien vanhan murteen mukaiset pro-

sentuaaliset osuudet taulukon 5 mukaan.  

 

Iissä on tapahtunut selvä A-loppuisten jälkitavujen vokaaliyhtymien muutos. Tyttöjen ja 

poikien puheessa on havaittavissa edelleen vanhan murteen mukaisia muotoja, mutta nii-

den esiintyvyysprosentti on laskenut 95 prosentista 27 prosenttiin. Liedes (1981: 40) ker-

too pro gradu -työssään Helsingin puhekielen monoftongiutumispiirteestä mutta kertoo 

näiden frekvenssin olevan aineistossaan pieni. Hän kuitenkin loi tätä varten oman varian-

tin. Kaiken kaikkiaan Liedeksen (1981: 73) aineistossa monoftongiutuneita muotoja 

esiintyi yhteensä seitsemän kappaletta. Ne esiintyivät joka kerta naisilla, mutta vain yksi 

esiintymä oli kouluikäisen tuottama: kauheen. 
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Saadakseni mahdollisimman kattavan kuvan tämän kielenpiirteen käytöstä puhekielessä 

olen itse tehnyt vielä yhden erilaisen taulukoinnin jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhty-

mien varianttien jakautumisesta. Liedes (1981) ei tehnyt tutkimuksessaan puhujaprofii-

leja, ja näin ollen käytän puhujaprofiilessa kaikkia jälkitavujen A-loppuisia vokaaliyhty-

miä (TAULUKKO 6). Frekvenssi pienenee suuresti rajaamalla A-loppuiset jälkitavut Lie-

deksen tavoin (ks. TAULUKKO 5). Taulukossa 5 frekvenssi on 293, ja taulukossa 6 esiin-

tymiskertoja on 767. Taulukossa 5 osa monoftongoutumisista jää myös piiloon, sillä esi-

merkiksi Anniinalla iA monoftongiutuu 14 kertaa. Tämän vokaaliyhtymän Liedes (1981) 

jätti tutkimuksensa ulkopuolelle. Taulukossa 6 ensimmäinen sarake edustaa Oulun seu-

dun vanhan murteen mukaisia muotoja.  

 

TAULUKKO 6. Oulun vanhan murteen pohjalta tehty luokittelu jälkitavujen A-loppuisiin 

vokaaliyhtymiin.  

 

 

 

 

TYTÖT 

eA > iA, 

OA > UA, 

UA ≡  

iA ≡ 

(f) % 

eA > eA 

OA > OA 

 

 

(f) % 

monoftongiutuneet 

muodot 

 

 

(f) % 

yhteensä 

 

 

 

(f) 

Aila (30) 73 (6) 15 (5) 12 (41)  

Amalia (92) 59 (23) 15 (40) 26 (155) 

Anniina (39) 39 (11) 11 (50) 50 (100) 

Asta (71) 72 (11) 11 (17) 17 (99)  

Aune (72) 80 (8) 9 (10) 11 (90) 

tytöt yhteensä (304) 63 (59) 12 (123) 25 (486)  

     

POJAT     

Jaakko (40) 75 (8) 15 (5) 10 (53) 

Jalmari (44) 69 (5) 8 (11) 18 (60) 

Jarkko (49) 82 (5) 8 (6) 10 (60) 

Jaska (38) 65 (15) 26 (5) 9 (58) 

Joona (33) 64 (12) 24 (6) 12 (51) 

pojat yhteensä (204) 72 (45) 16 (33) 12 (282) 

     



47 
 

 

nuoret yhteensä (508) 66 (104) 14 (155) 20 (767) 

 

Taulukossa 6 on nähtävissä suoraan eri varianttien esiintyvyydet suhteessa Oulun van-

haan murteeseen. Myös tässä taulukossa on nähtävissä sukupuolittainen ero monofton-

giutuneiden muotojen kohdalla: tytöt käyttävät niitä enemmän. Oulun seudun vanhan 

murteen mukaisia muotoja tytöt käyttivät 63-prosenttisesti ja pojat 72-prosenttisesti.  

 

Mustanojan (2011: 247) mukaan ee- ja OO-variantit ovat elivoimaisia ja leviäviä. UA- ja 

iA-yhtymien assimiloitumistendenssi on esimerkiksi Mantilan (2004) mukaan puhutun 

suomen yleistyvä piirre. Tämä voidaan ajatella jatkumona, jonka alkupisteenä on ollut 

kehitys eA > ee ja OA > OO ja joka sitten on jatkunut pikkuhiljaa UA > UU ja iA > ii 

(Paunonen 1995: 126–129). Salmen (2013: 29) tutkimuksessa näkyy, miten UA-yhtymän 

variaatio on laajentunut: UU:n edustus on noussut kahdenkymmenen vuoden aikana kah-

desta prosentista 23 prosenttiin, mikä kertoo pitkävokaalistumiskehityksestä. Nämä UU- 

ja ii-variantit on koettu monesti feminiinisinä, naisten puheen piirteinä (Mantila 2004: 

333–334). Erityisen vahvaa monoftongiutuminen oli Anniinalla ja Aunella, joilla molem-

milla yli puolet jälkitavujen A-loppuisista vokaaliyhtymistä oli monoftongiutunut. Ainoa, 

jonka puheessa UA monoftongiutui, oli Anniina. Iissä monoftongiutuminen ilmenee tut-

kimukseni mukaan vain lähinnä eA-vokaaliyhtymissä ja hiukan iA-yhtymissä. Kuusamos-

sakaan ii-variantti ei ole vielä vallannut alaa (Luosujärvi 2013: 19). 1980-luvulla Mieli-

käisen (1981: 33) tutkimuksessa kävi ilmi, että jälkitavuista juuri eA on useimmin mo-

noftongiutunut, vähiten sitä oli iA-yhtymissä. iA-yhtymä ei Lappalaisen (2001: 82) mu-

kaan toisaalta monoftongiudukaan yhtä nopeasti kuin edellä mainittu eA-yhtymä.  

 

Kanasen (1994) tutkimuksessa monoftongiutuneet muodot olivat juuri eA-nomineissa. 

Hekkalan (1996) tutkimuksen aikaan monoftongiutuminen oli vasta aluillaan. Oma tutki-

mukseni toi tähän lisävalaistusta; ovathan Ii ja Yli-Ii naapureita. Hekkalan (1996) tutki-

muksessa tuli ilmi, miten erityisesti koulutytöt olivat alkaneet käyttää A-loppuisista jälki-

tavuista monoftongiutuneita muotoja ee ja OO. Edellisten vuosikymmenten aikana juuri 

jälkitavujen eA- ja OA-yhtymät ovat monoftongiutuneet (Mantila & Pääkkönen 2010: 

215). Tällaisia viitteitä antoi jo Hekkalan tutkimus. Oman aineistoni perusteella tyttöjen 

monoftongiutumistendenssi on suurempi kuin pojilla (ks. TAULUKKO 6). Tytöillä ta-

pahtui monoftongiutumista 25 prosentissa jälkitavujen A-loppuisista vokaaliyhtymistä, 
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pojilla 12 prosentissa. Omassa tutkimuksessani en kielenpiirteiden kohdalla erittele näitä 

A-loppuisia vokaaliyhtymiä, vaan käsittelen niitä Liedeksen (1981) tavoin kokonaisuu-

tena. Eri vokaaliyhtymien edustuksia tarkastelen lähemmin jokaisen informantin kohdalla 

puhujaprofiileissa. 

 

Jo 1980-luvulla Mielikäinen (1991: 36) totesi, että monoftongimuodot leviävät sanoittain 

ja monoftongiutumisella on muotoryhmittäin tietty järjestys. Tätä käsitystä tukee omassa 

tutkimuksessani useissa puhujaprofiileissa esiintyvät monoftongimuodot sanoista hirveä, 

kauhea ja oikeastaan. Mielikäisen (1991: 36–39) kartoissa monoftongiutumista ei näky-

nyt vielä Oulun seudun murteissa, joten Liedeksen tutkimus tuki tätä käsitystä hyvin. Jo 

taulukon 6 perusteella monoftongiutumisen voi todeta Iissä olevan innovaatio. Jos mu-

kaan lasketaan kaikki A-loppuiset jälkitavujen vokaaliyhtymät, on innovaatioiden pro-

sentti 20; jos analyysi tehdään vain eA- ja OA-vokaaliyhtymien perusteella, on prosentti 

39. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että verrattaessa omia tuloksiani 1990-luvun edellä 

mainittuihin tutkimuksiin on monoftongiutumisen tunkeutuminen iiläisten nuorten puhe-

kieleen kuitenkin ollut hidasta. 

 

Omasta tutkimuksestani voisi päätellä, että yleiskieliset muodot ja monoftongiutuminen 

ovat kasvussa ja murteelliset variantit vähenemässä niin tytöillä kuin pojilla. Nämä suun-

taviivat yleiskielisistä ja monoftongivarianteista sopivat yhteen Koiviston (1997: 98, 117) 

toteamuksen kanssa monoftongiutumisen leviämisestä pohjoispohjalaisissa kunnissa, 

joista yksi on Ii. Toisaalta Koiviston artikkelin taustalla on juuri Liedeksen tutkimus, jo-

ten aivan ajankohtaista tietoa artikkelin takana ei tämän päivän näkökulmasta ole. Moila-

sen (2013: 29) tutkimustulokset olivat tämän ajatuksen suhteen vastakohtaisia mutta 

oman tutkimukseni kanssa samansuuntaisia. Omassa aineistossani monoftongiutumista 

tapahtui lähes yksinomaan juuri eA-yhtymissä. Anniina oli tässä kohtaa poikkeus, sillä 

hänellä monoftongiutumista tapahtui kolmen eri vokaaliyhtymän kohdalla: iA, eA ja OA. 

Anniina oli selvästi kaikista informanteista kaupunkilaisin. Tähän identiteetin ja kielen-

piirteiden yhteyteen palaan vielä 5. luvussa.  
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4.1.5. Yleisgeminaatio 

 

Geminaatio tarkoittaa yleisesti sitä, että supistuman edellä konsonantti kahdentuu (Wiik 

2006: 85). Geminaation alulle paneva tekijä on konsonantin pyrkimys kahdentumiseen 

pitkän painottoman diftongin tai vokaalin edellä. Aina geminaatiota ei silti tapahdu, sillä 

1. tavun rakenteella on merkitystä. (Wiik 2010: 85.)  

 

Suomen murteissa on kolmenlaista geminaatiota: yleisgeminaatiota, Itä-Suomen erikois-

geminaatiota ja Lounais-Suomen erikoisgeminaatiota (Wiik 2006: 85). Yleisgeminaatio 

on murteissa laajimmalle levinnyt geminoitumisilmiö (Rapola 1966: 25). Tällöin lyhyttä 

tavua seuraavan painottoman, pitkän tavun ensimmäinen konsonantti geminoituu. Tämä 

tendenssi johtuu Rapolan (1966: 25) mukaan pääpainollisen, lyhyen tavun pyrkimyksestä 

korvata lyhyydestä johtuva epätasapaino: lyhyen tavun vähäinen kvantiteetti törmää toi-

sen tavun pitkään kvantiteettiin, ja geminoituminen korjaa tätä. Murteet voivat korjata 

tätä joko lyhentämällä pitkää painotonta tavua tai pidentämällä lyhyttä painollista tavua. 

Näin ollen perimmäinen syy geminoitumistendenssiin on sanapainon intensiteettiero. Tä-

hän intensiteettieron syntymiseen on puolestaan johtanut vokaalisupistumien synty kan-

tasuomalaisen ajan jälkeen. (Rapola 1966: 24–25.) Erikoisgeminaatiossa mikä vain kon-

sonantti kahdentuu pitkän vokaalin edellä riippumatta edeltävän tavun kestosta tai ase-

masta (Rapola 1966: 32–33). Vaikka omassa aineistossani näkyi jonkin verran erikoisge-

minaatiota, en ottanut sitä laskuihin jo siitä syystä, että Liedes (1981: 41) keskittyi vain 

yleisgeminaatioon. Puhujaprofiileista (LUKU 5) kuitenkin selviää, että informanttieni pu-

heessa näkyi myös erikoisgeminaatiota. Tämä sopii yhteen Airisniemen (2015: 38) tulos-

ten kanssa.  

 

Yleisgeminaatio koskee kaikkia konsonantteja. Olennaista on, että edeltävä tavu on lyhyt 

ja painollinen; geminaatiota ei tapahdu, jos edeltävä tavu on pitkä, vaikka se olisikin pai-

nollinen. (Wiik 2006: 85.) Kettusen (1981: kartta 2) mukaan konsonanttien yleisgeminaa-

tio on Iin murteen piirre. Myös kartassa 181 (Kettunen 1981) muodossa ajjaa näkyy yleis-

geminaatio, samoin kartassa 207 muodossa sannoin ja kartassa 209 muodossa pappeilla.  

 

Yleisgeminaation suhteen Liedes oli tehnyt tiettyjä kontekstuaalisia rajoituksia, joista 

osan itse tulkitsin toisin: Vuonna 1981 fysiikka oli Liedeksen tutkimusta mukaillen uusi 
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erikoislaina, joten hän jätti kyseisen sanan tulostensa ulkopuolelle. Myös tehhään ja al-

laalla Liedes (1981: 42) hylkäsi, koska näiden taustalla ei hänen mukaansa ole muotoa 

*alaalla tai *tehään. Itse laskin tuloksiin geminoituneen fyssiikan, sillä en laske sanaa 

uusiin erikoislainoihin; Oulun murteelle on myös tyypillistä geminaation yleistäminen 

lainasanoihin (Pääkkönen 1971 ja 1994; Liedeksen 1981: 41 mukaan Nissilä 1957: 63). 

tehdään-sanasta voidaan käyttää yleiskielen d:n vastineena kadollista muotoa tehään, 

joka geminaation seurauksena muuttuu muodoksi tehhään. allaalla-muodot jätin itsekin 

pois, sillä en näe kielenoppaitteni kompetenssiin kuuluvan *alaalla. 

 

tekkiin-tyyppinen imperfekti on käytössä Oulun kaupunkiseudun nuorten puhekielessä, 

mistä se on levinnyt eteenpäin (Mantila & Pääkkönen 2010: 166; Heikkinen & Mantila 

2011: 152). Oulun seudun vanhaan murteeseen se ei kuitenkaan kuulu (Mantila & Pääk-

könen 2010: 166; Heikkinen & Mantila 2011: 152). Tätä tyyppiä Mantila ja Pääkkönen 

(2010: 166) kuvailevat sekundaarin yleisgeminaation tapaukseksi.  

 

Taulukossa 7 on koottuna oman aineistoni informanttien yleisgeminaatiotapausten esiin-

tymät. Kaaviossa 5 näkyy murteellisen variantin esiintyvyyden vertailu Liedeksen (1981) 

aineistoon. 

 

TAULUKKO 7. Yleisgeminaatio. 

 

 

TYTÖT 

ei geminaa-

tiota 

(f) % 

yleisgeminaatio 

 

(f) % 

yhteensä 

 

(f) 

Aila  (23) 33 (47) 67 (70) 

Amalia (32) 21 (122) 79 (154) 

Anniina  (46) 49 (48) 51 (94)  

Asta (11) 10 (94) 90 (105) 

Aune (25) 27 (69) 72 (94) 

tytöt yhteensä (137) 26 (380) 74 (517) 

    

Jaakko (12) 19 (51)  81 (63) 

Jalmari (20) 18 (93) 82 (113) 

Jarkko (10) 18 (46) 82 (56) 
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Jaska (49) 96 (2) 4 (51) 

Joona (3) 4 (68) 96 (71) 

pojat yhteensä (94) 27 (260) 73 (354)  

    

nuoret yhteensä (231) 27 (640) 73 (871) 

 

Jaskaa ja Anniinaa lukuun ottamatta kaikkien informanttieni geminoitumisesiintyvyys oli 

enemmän kuin puolet. Taulukon 7 mukaan Ailalla ja Amalialla yleisgeminaatio on sel-

keämmin esiintymisen suuntaan; Anniinalla jakautuminen menee aika lailla tasan gemi-

naation ja ei-geminaation puolelle. Tytöistä Anniina on ainut, jonka geminoituminen jää 

lähelle 50 prosenttia. Hän on myös ainut tyttöinformantti, jonka vähintään toisen van-

hemman murteeseen ei kuulu geminaatio (ks. LIITE 1). Poikien osalta Jaska on ainut 

selvästi erottuva: hänen geminoitumisprosenttinsa on vain neljä. Jaskan vanhemmat ovat 

Kemijärven murrealueelta, josta geminaatio puuttuu (Kettunen 1981: kartta 2). Näin ollen 

tällä taustamuuttujalla voi katsoa olevan jonkinlaista merkitystä. Toisaalta mukana on 

paljon muitakin muuttujia. Seuraavassa kaaviossa näkyy, miten yleisgeminaatio on edel-

leen vahvahko piirre iiläisten nuorten puhekielessä, vaikka vähentymistä on tapahtunut 

vuodesta 1981.  

 

 

KAAVIO 5. Iin vanhan murteen mukaisen yleisgeminaation prosentuaalinen edustumi-

nen iiläisten nuorten puheessa 1981 (Liedes) ja 2018 (Millaskangas). 
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Liedeksen näennäisaikatutkimuksessa näkyi, miten kouluikäisten ryhmässä esiintyi yleis-

geminaatiota enemmän kuin eläkeläisillä (Liedes 1981: 76). Tällöin geminoitumattomat 

muodot olivat koululaisilla satunnaisia – nyt ne olivat enemmän kuin satunnaisia. Iin 

nuorten puhekielen suunnan voisi sanoa kaavion 5 perusteella olevan geminoitumatto-

muuteen päin. Toisaalta analogiset imperfektien geminaatiot voivat kertoa myös ennus-

tetta geminaation laajentumisesta. Oulun murteen erikoisia imperfektimuotoja on tutkinut 

tarkemmin Haapasalo (1996: 50), jonka mukaan näitä muotoja on näkynyt seudulla jo 

1800-luvulla.  

 

Oulun seudun murteeseen liitetään usein geminoituminen, mikä näkyy myös Södön 

(2017: 42) tutkiman elokuvan vuorosanoissa: yleisgeminaation edustumisprosentti elo-

kuvassa oli 89. Elokuva kuvastaa hyvin Oulun seudun vanhaa murretta, sillä Hekkalan 

(1996) ja Liedeksen (1981) aineistoissa geminoitumisprosentti oli lähestulkoon sama 

kuin elokuvassa (Södö 2017: 42). Myös Airisniemen (2015: 35) tutkimuksen perusteella 

voidaan sanoa yleisgeminaation kuuluvan vahvasti käsitykseen Oulun murteesta. Laakon 

(1997) tekemä koonti Oulun yliopistossa tehdyistä yleisgeminaatiotutkimuksista 1900-

luvun lopulla näyttää, että maaseudun nuorilla geminaatio on vahvinta (Laakko 1997: 69–

73). Lukiolaistytöt mainitaan tässäkin yhteydessä yleiskielisimpinä. Oulussa koulutetut 

nuoret kuitenkin osoittivat sukupuoliryhmittäistä variaatiota. Yleiskielistymisen paino 

kohdistuu kaupunkilaisnuoriin ja näin ollen myös kaupunkien reuna-alueilla asuviin. 

(Laakko 1997: 73.) Yleisgeminaatio on vähentynyt iiläisillä nuorilla vuodesta 1980 mutta 

ei kuitenkaan yhtä paljon kuin svaavokaalin käyttö.  

 

 

4.1.6. Svaavokaali 

 

Iin alue kuuluu pohjalaismurteiden alueeseen, jossa svaavokaalin käyttö on yksi tyypilli-

nen kielenpiirre. Svaavokaali on herkkä ja helposti tiedostettu piirre. Oulun murteessa 

svaavokaali on kohdistunut kaikkiin l-alkuisiin konsonanttiyhtymiin, h:n ja resonantin 

yhtymiin sekä nj- ja rj-yhtymiin (Mantila & Pääkkönen 2010: 98). ls-yhtymä ei Oulun 

murteissa ole kuitenkaan ollut svaallinen. Svaa esiintyy ainoastaan 1. ja 2. tavun rajalla, 
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ja Oulun seudun murteissa sen pituus on ollut kokonaisen lyhyen vokaalin mittainen. Fen-

nistisessä kirjallisuudessa svaata usein kuvaillaan loisvokaalina, joka helpottaa ääntä-

mistä. (Mantila & Pääkkönen 2010: 92–94; Wiik 2006: 144.)  

 

nh-yhtymän suhteen svaan edustuminen on vaihtelevaa (Mantila & Pääkkönen 2010: 

100). Edellä olevat ongelmat liittyvät Kettusen (1940: 353) ajatteluun siitä, että svaavo-

kaali on Pohjanmaalla nuorempi kuin Savossa. Svaavokaali nimittäin näyttäytyy pohja-

laismurteissa myös h:n jäljessä, mutta Savossa ei. Näin ollen voidaan ajatella, että h:n 

jäljessä oleva svaavokaali on koko ilmiön laajentuma, sillä sitä alettiin käyttää paikoissa, 

joissa se ei alun perin ollut. Huomionarvoista on ymmärtää ero etymologisen vokaalin ja 

loisvokaalin välillä: etymologinen vokaali on sellainen, joka kuuluu äidinkielenään ky-

seistä kielenpiirrettä käyttävän puheeseen, loisvokaalin olemassaolosta itse puhuja ei vält-

tämättä ole edes tietoinen. (Wiik 2006: 145–146.) 

 

Koska oman tutkimukseni tarkoitus on olla tutkimusmenetelmiltään ja -valinnoiltaan Lie-

deksen (1981) metodeja lähellä oleva, olen tehnyt konsonanttiyhdistelmärajaukset svaan 

suhteen hänen valintojensa mukaisesti. Näin ollen tutkin svaata seuraavissa konsonant-

tiyhdistelmissä: hn, hm, hj, hv, lh, lm, lk, lp, lj, lv, rj, hr, nh ja mj. nh-yhtymän osalta 

Liedes on tehnyt rajausta vanha-sanan kohdalla: hän on laskenut tulokset ilman sitä ja sen 

kanssa, lopullisiin murreindeksien vertailuun ja kokoavaan tarkasteluun vanha-sana on 

jätetty pois. Kettusen (1981: kartta 200) mukaan Iin vanhassa murteessa on käytössä 

muoto vanaha. vanha-sanan mukanaolo on ollut vaihtelevaa muidenkin aihetta koskevien 

tutkimusten välillä (Pinola 1957: 59). Taulukossa 8 svaavokaalin esiintyvyyden tarkaste-

lussa on mukana vanha-sanan eri muodot.  

 

TAULUKKO 8. Svaavokaalin esiintyminen vanha-sanan kanssa. 

 

 

TYTÖT 

svaaton 

muoto 

(f) % 

svaa 

 

(f) % 

yhteensä 

 

(f) 

Aila  (45) 88 (6) 12 (51) 

Amalia (63) 66 (32) 34 (95) 

Anniina (47) 75 (16) 25 (63) 

Asta (15) 16 (76) 84 (91) 
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Aune (60) 79 (16) 21 (76) 

tytöt yhteensä (230) 61 (146) 39 376 

    

POJAT    

Jaakko (39) 62 (24) 38 (63) 

Jalmari (18) 27 (48) 73 (66) 

Jarkko (3) 8 (33) 92 (36) 

Jaska (41) 93 (3) 7 (44) 

Joona (25) 56 (20) 44 (45) 

pojat yhteensä (126) 50 (128) 50 (254) 

    

nuoret yhteensä (356) 57 (274) 43 (630) 

 

Ylipäätään nykysuomalaisessa puhekielen tutkimuksessa on keskitytty paljon svaavokaa-

liin, myös Oulussa (Mantila & Pääkkönen 2010: 100–103). Mantila on yhdistänyt eri tut-

kimusten tuloksia ja saanut svaan säilyneisyyden prosenttikeskiarvoksi vaihteluvälin 81,9 

ja 89,9. Toisaalta koulutettujen nuorten keskiarvoprosentti oli vain 44,6. Merkittävää on 

sekä kaupungin että maaseudun svaan käytön sukupuolittainen ero niin, että naiset käyt-

tävät svaata vähemmän. (Mantila & Pääkkönen 2010: 101–102.) Näin on myös omassa 

tutkimuksessani (ks. TAULUKKO 8). Pojat käyttävät svaata noin 10 prosenttia enemmän 

kuin tytöt, mutta silti svaan keskiarvoksi jää vain 50 prosenttia. Oman tutkimukseni kan-

nalta tärkeäksi seikaksi nousee se, että lukiolaiset ovat ennakko-oletukseni mukaan kou-

lutussuuntautuneita, ja näin ollen heillä olisi svaan käyttö vähäisempää kuin ei-koulutus-

suuntautuneilla samanikäisillä voisi olla. Iso osa tutkittavistani oli lukioikäisiä (LIITE 1). 

 

TAULUKKO 9. Svaavokaalin esiintyminen ilman vanha-sanaa. 

 

TYTÖT 

svaaton muoto 

(f) % 

svaa 

(f) % 

yhteensä 

(f) 

Aila (43) 88 (6) 12 (49) 

Amalia (61) 65 (32) 35 (93) 

Anniina (47) 75 (16) 25 (63)  

Asta (10) 12 (75) 88 (85) 
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Aune (58) 78 (16) 22 (74) 

tytöt yhteensä (219) 60 (145) 40 364 

    

POJAT    

Jaakko (28) 54 (24) 46 (52) 

Jalmari (15) 24 (47) 76 (62) 

Jarkko (3) 9 (32) 91 (35) 

Jaska (39) 93 (3) 7 (42) 

Joona (24) 55 (20) 45 (44) 

pojat yhteensä (109) 46 (126) 54 (235) 

    

nuoret yhteensä (328) 55 (271) 45 (599) 

 

Verratessa taulukkojen 8 ja 9 prosentteja toisiinsa voidaan huomata, että prosentit eivät 

juurikaan muutu. Kaaviossa 6 on pohjana taulukon 9 svaalliset muodot, jotka kuuluvat 

Oulun seudun vanhaan murteeseen. Svaavokaalin edustumisen muutokset ovat selvästi 

havaittavissa.  

 

 

KAAVIO 6. Iin vanhan murteen mukaisen svaan edustuminen iiläisten nuorten puheessa 

1981 (Liedes) ja 2018 (Millaskangas).  
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Omassa aineistossani svaavokaalin tunnistaminen haastattelunauhoista oli välillä haasta-

vaa. Esimerkiksi j-loppuisen yhtymän svaa kuulosti joskus tavalliselta lyhyeltä vokaalilta 

kuten nelijä, toisaalla tuli vaikutelma kokonaan tai osin vokaaliutuneesta svaasta, kuten 

neli ₍ä tai neliʲ ä (Mantila & Pääkkönen 2010: 98). lj-yhtymä eroaa syntytavoiltaan muista 

svaallisista yhtymistä (Mantila & Pääkkönen 2010: 98). Ilmiö liittyy svaan välimuotoon, 

joka on erityisesti lj- ja rj-yhtymissä: i esiintyy usein hyvin lyhyenä (Liedeksen 1981: 43 

mukaan Pääkkönen 1971: 23). Svaa voidaan näissä kohdin nähdä vajaalyhyisenä kestona, 

kuten palĭjon. 

 

Svaavokaaliin liittyviä tutkimuksia löytyy 1980–1990-luvulta useita (Pinola 1997: 59). 

Selvä piirre kaikissa näissä on, että svaata käytetään enemmän maaseudulla sekä miesten 

keskuudessa (Pinola 1997: 61). Liedeksen (1981: 82) tutkimuksessa tytöt olivat svaavo-

kaalin suhteen yleispuhekielisempiä kuin pojat. Ero oli 13 prosenttia. Itselläni sukupuol-

tenvälistä eroa oli 14 prosenttia tyttöjen hyväksi. Ero olisi voinut olla isompikin, sillä 

Jaskan alhainen svaavokaaliprosentti laski poikien keskiarvoa. Myös Kumpulaisen 

(2009: 97) informanttijoukossa oli yksi kouluikäinen poika, jonka svaaprosentti oli vain 

5.  

 

Idiolektien väliset erot olivat suuria, mikä näkyy niin tyttöjen kuin poikien puolella 

(TAULUKOT 8–9). Minna Mattasen (2011: 62) tutkimuksessa Sodankylän murteesta su-

kupuolten väliset erot olivat suuria; samoin Mantilan (1997: 16) mukaan miesten ja nais-

ten erot svaavokaalin käytön suhteen ovat useiden tutkimusten mukaan isoja. Oma tutki-

mukseni antoi tämänsuuntaisia tuloksia – joskaan ei kovin vahvasti. Vanhempien murre-

taustan yhteydestä svaan käyttöön ei voi tämän aineiston perusteella sanoa mitään.  

 

Liedeksen (1981) tutkimuksessa näkyi, että Iissä svaavokaali on säilynyt suhteellisen hy-

vin kaikissa tutkittavissa ryhmissä. Mantilan (2004) mukaan svaavokaalin käyttö on so-

siaalisesti jakautunutta. Tämä on sopusoinnussa Kanasen (1994) tutkimuksen kanssa, 

sillä hänen mukaansa svaavokaali on säilynyt voimakkaimmin ammattikoululaisilla, 

joilla sen esiintyvyysprosentti oli 85 – lukiolaisilla se oli 53. Eniten svaata oli l-alkuisissa 

konsonanttiyhtymissä (Kananen 1994). Ikäryhmittäistä- ja sukupuolittaista jakautumista 

svaavokaalin suhteen on tutkimuksissaan löytänyt mm. Kivioja (1979: 41–42). Tästä tut-

kimuksesta tosin on aikaa jo 40 vuotta. Omista informanteistani yksi on asunut selvästi 
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maaseudulla, vaikka koko Ii – ja näin ollen koko informanttiryhmäni – verrattuna Ouluun 

on maaseutua. Jarkko on kotoisin maaseudulta, ja hänen svaan käyttöprosenttinsa on 91.  

 

Jos ajatellaan etymologisen svaavokaalin kuuluvan normaalisti, luonnollisessa tilanteessa 

Iin nuorten puhekieleen, saattavat nuoret tarkkailun alla ollessaan pyrkiä välttämään sen 

käyttöä. Svaavokaali syntyy puheeseen usein vähittäin, mutta se väistyy harppauksin: 

täysi svaa korvaantuu suoraan svaattomalla muodolla, eikä välivaiheena ole lyhyttä väli-

vokaalia (Nisulan 2003: 306 mukaan Nahkola ja Saanilahti 2001). Jos reaaliaikatutki-

muksen avulla huomataan svaan katoamistendenssi, voidaan puhua yleiskielistymisestä 

(Nisulan 2003: 306 mukaan Nahkola ja Saanilahti 2001). Näin ollen kaavioon 6 vedoten 

voidaan todeta Iin nuoren puheessa olevan käynnissä svaan yleiskielistymisen.  

 

Alatorniolla tehdyn tutkimuksen mukaan svaa näyttää olevan alueellisesti leviävä murre-

piirre (Kumpulainen 2009: 86). Mielestäni alueellisen voi vielä vaihtaa sanaan yksilölli-

sesti tai ryhmällisesti. Svaata esiintyy samallakin alueella eri yksilöiden välillä hyvin va-

rioivasti. Kumpulaisen (2009: 98) mielestä svaan vahva käyttö kuvastaa murteenpuhujaa. 

Tämä pitää paikkansa omankin tutkimukseni kanssa, sillä suurimmat murteellisuuspro-

sentit omaavat Asta ja Jarkko olivat myös vahvimpia svaavokaalin käyttäjiä. Puhujapro-

fiilien yhteydessä tulee esille, miten svaavokaalin kohdalla on monin paikoin kyse leksi-

kaalistumisesta (Nuolijärvi 1986: 65).  

 

Airisniemi (2015) on tutkinut internetin keskustelupalstoilta Oulun seudun murretta. Ky-

seessä ei ole kuitenkaan vapaan tuoton aineisto, vaan kirjoittajat ovat tietoisesti puhuneet 

Oulun murteesta Oulun murteella. Svaan kohdalla murteellisen muodon prosenttiosuus 

oli 84, joten svaa liitetään vahvasti Oulun murteeseen (Airisniemi 2015: 35). Södön 

(2017: 46) tutkiman vuoden 2012 elokuvan svaavokaalin käyttöprosentti oli noin 76 pro-

senttia sekä miehillä että naisilla. Minkäänlaista sukupuolieroa heidän svaan käytössään 

ei ollut, mikä ei sovi Liedeksen eikä minun tutkimukseni tuloksiin (KAAVIO 6). Toi-

saalta on huomattava, että Södön (2017) tutkimus koskee elokuvan puhekieltä eikä aitoa 

puhetilannetta.  
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4.1.7. Olla-, tulla- ja mennä-verbien pikapuhemuodot 

 

Pikapuhemuodot ovat nykypuhekielessä yleistyvä murteinen piirre, joka ei leimaa alueel-

lisesti mitään tiettyä murrealuetta (Mielikäinen 1991: 14). Nopeassa puheessa tapahtuu 

redusoitumista, minkä takia äänne tai äänteitä voi kadota (Rapola 1966: 246). Pikapuhe-

muodossa nasaali tai likvida katoaa (Rapola 1966: 246). Rapolan (1966: 246) mielestä 

näitä tapauksia ovat olla-, mennä-, tulla- ja panna-verbien kielteiset ja myönteiset pree-

sensit. Lisäksi kyseisten verbien pikapuhemuotoja esiintyy yksikön 2. persoonan impera-

tiivissa sekä olla-verbin kohdalla aktiivin konditionaalissa. Jotta näiden verbien tutkimus-

aineisto ei jäisi frekvenssiltään liian pieneksi, käytän näitä yhtenä varianttina. Samoin 

toimi myös Liedes (1981: 45).  

 

Edellä mainittuja verbien pikapuhemuotoja on tutkinut muun muassa Mielikäinen (2009). 

Näistä muodostuneet konsonantittomat taivutusvartalot ovat yksi murteiden laajalevikki-

simpiä piirteitä: ne ovat käytössä hämäläis-, pohjalais- ja itämurteissa (Kettunen 1940: 

kartat 114, 128–129). Variantit ovat oo-, tuu-, mee-, paa- ~ o-, tu-, me- ja pa- (Mielikäinen 

2009: 18). Pohjalaismurteissa käytössä on pidempi variantti (Mielikäinen 2009: 22). Hä-

mäläis- ja kaakkoismurteissa myös sanoa-verbi kuuluu tähän pikapuhemuotoryhmään 

(Mielikäinen 2009: 22). Pikapuhemuotoja Kettusen vuoden 1981 kartastossa ei ollut. Kar-

tassa 142 vertailtiin mennä- ja männä-verbien jakautumista, ja kartan mukaan Iissä on 

käytössä mennä.  

 

Pikapuhemuotoisista verbeistä olla on tyypillisesti suurtaajuisin (Mielikäinen 2009: 23–

24). Sen distribuutiota toki laajentavat liittotempukset (Mielikäinen 2009: 23). Tämä 

suurtaajuisuus käy ilmi myös omien puhujaprofiilieni kohdalla. Pohjoispohjalaismur-

teissa pikapuhemuotojen käyttö olla-verbissä on lähes sataprosenttista (Mielikäinen 

2009: 26). Vaikka käyttö on näin suurta, ei kyse ole vanhasta ilmiöstä, sillä esimerkiksi 

savolaismurteissa aa ja ää eivät ole diftongoutuneet näissä pikapuhemuodoissa (Turunen 

1959: 152–153). Muodot ovat myös kehittyneet eri puolilla murteita itsenäisesti (Turunen 

1959: 152–153). Kokonaisuutena kyseisten verbien pikapuhemuodot ovat laajalle levin-

neitä myös kirjoitetussa suomessa (ks. esim. Kuorilehto 2002: 28).  
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Taulukosta 10 jätin paa-pikamuodon kokonaan pois, koska sitä ei esiintynyt aineistos-

sani. Puhujaprofiilien kohdalla erittelen erikseen, mitkä olivat eri verbien pikamuoto-

esiintymien frekvenssit.  

 

TAULUKKO 10. olla-, tulla- ja mennä-verbien pikapuhemuodot. 

 

TYTÖT 

pikamuoto  

(f) % 

yleiskieli 

 (f) % 

yhteensä 

(f)  

Aila  (43) 100 (0) 0 (43) 

Amalia (49) 100 (0) 0 (49)  

Anniina (47) 100 (0)  (47) 

Asta (50) 100 (0)  (50) 

Aune (49) 100 (0)  (49)  

tytöt yhteensä (238) 100 (0) (238) 

    

POJAT    

Jaakko (45) 100 (0) (45)  

Jalmari (24) 100 (0) (24) 

Jarkko (26) 100 0 (26) 

Jaska (18) 90 (2) 10 (20) 

Joona (22) 100 0 (22) 

pojat yhteensä (135) 99 (2) 1 (137) 

    

nuoret yhteensä (373) 99,5 (2) 0,5 (375) 

 

Kaaviossa 7 on vertailu Liedeksen (1981) tutkimustulosten kanssa. Pylväs edustaa mur-

teellisen variantin esiintymisprosenttia.  
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KAAVIO 7. Olla-, tulla- ja mennä-verbien pikapuhemuotojen edustuminen iiläisten 

nuorten puheessa 1981 (Liedes) ja 2018 (Millaskangas).  

 

Jo Liedeksen (1981) tutkimuksen aikaan pikapuhemuodot olivat tunkeutuneet iiläisten 

puheeseen. Tämän kielenpiirteen suhteen tilanne on nuorten suhteen sama kuin vuonna 

1981 (KAAVIO 7). 

 

 

4.1.8. Monikon 1. persoonan persoonapääte preesensissä ja imperfektissä 

 

Monikon 1. persoonan persoonapäätteissä vain Ylä- ja Ala-Satakunnassa ja hämäläismur-

teiden keskiössä on käytetty Liedeksen tutkimuksen aikoihin muotoa -mme (Kettunen 

1959: kartta 164). Oulun seudun murteelle, kuten kaikille muillekin pohjalaismurteille 

sekä peräpohjolan murteille, katsottiin kuuluvan itäsuomalainen -mmA-variantti (Kettu-

nen 1981: kartta 164; Wiik 2006: 33). Matilan (2011) oijärveläishaastatteluissa vuodelta 

1970 -mmA näkyi vahvana. Toisaalta monikon 1. persoonan kohdalla käytössä voi olla 

myös passiivi (Pääkkönen 1971: 176; Sihvomaa 1977: 24–26). Liedeksen (1981: 48) mu-

kaan passiivin käyttö tässä yhteydessä on ominaista erityisesti nuorille. Murteellinen va-

riantti tämän kielenpiirteen kohdalla tarkoittaa laajempaa tarkoitejoukkoa kuin pelkästään 

Kettusen (1940: kartta 164) mukaista varianttia -mmA. Vedoten Liedeksen (1981: 96) 
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toteamukseen passiivin kuulumisesta monikon 1. persoonan käyttöön jo vanhassa mur-

teessa, olen sijoittanut kaaviossa 8 vanhan murteen mukaiseen muotoon juuri passiivin. 

Puhujaprofiilien yhteydessä tämä vanhan murteen mukainen muoto on myös innovaatio 

(ks. LUKU 5). Passiivin käyttö monikon 1. persoonan funktiossa näkyi Liedeksen tutki-

muksen aikana vahvana vain koululaisryhmässä, muissa ryhmissä oli selvästi mukana -

mmA (Liedes 1981: 93).  

 

Joissain kohdissa oli haasteellista erottaa, onko kyseessä passiivi vai monikon 1. per-

soona. Helppoja tapauksia olivat ne, joissa oli mukana subjektina me, mutta useissa 

muissa kohdissa jouduin selvittämään muusta kerronnasta, onko kyse joukosta, johon pu-

huja kuuluu. Taulukossa 11 näkyy, miten passiivin käyttö kuvastaa tämän päivän kieli-

maisemaa. Koska analyysini perustuu täysin monikon 1. persoonan verbipäätteisiin, olen 

jättänyt myös taulukon nimestä 2. persoonan pois – määritteen, joka vielä Liedeksen 

(1981) analyysissa näkyi. 

  

TAULUKKO 11. Monikon 1. persoonan persoonapääte preesensissä ja imperfektissä. 

 

TYTÖT 

-mmA 

(f) % 

-mme 

(f) % 

passiivi 

(f) % 

yhteensä 

(f) 

Aila  0 0 (27) 100 27 

Amalia 0 0 (69) 100 69 

Anniina 0 0 (11) 100 11 

Asta 0 0 (26) 100 26 

Aune 0 0 (47) 100 47 

tytöt yhteensä 0 0 (180) 100 (180) 

     

POJAT     

Jaakko 0 0 (32) 100 (32) 

Jalmari 0 0 (48) 100 (48) 

Jarkko 0 0 (25) 100 (26) 

Jaska 0 0 (62) 100 (62) 

Joona 0 0 (54) 100 (54) 

pojat yhteensä 0 0 (221) 100 (221) 
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nuoret yhteensä 0 0 (401) 100 (401) 

 

Mielikäisen (1991: 50) ennustukset siitä, että passiivi syrjäyttää persoonataivutuksen ko-

konaan, on toteutunut ainakin Iissä. Vanhan murteen mukaisia muotoja ei ollut vuoden 

2018 aineistossa yhtään.  

 

Tämän kielenpiirteen kohdalla tyttöjen frekvensseissä oli suuria eroja. Tämä johtunee pu-

heenaiheista, sillä Anniina ei tarvinut puheenaiheissaan monikon 1. persoonaa niin paljon 

kuin Aila ja Amalia. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tuloksiin, sillä on selvästi näkyvissä, 

miten vanhan murteen muoto -mmA tai yleiskielen -mme on kadonnut nuorten puhekie-

lestä (TAULUKKO 11).  

 

Puhekielen monikon 1. persoonan verbikongruenssia ovat tutkineet muun muassa Kum-

pulainen (2009) ja Paunonen (2005). Tämän päivän käsityksen mukaan passiivin käyttö 

monikon 1. persoonan kanssa on neutraali ja yleistyvä puhekielen piirre (Mantila 2004: 

325). Passiivia käyttävät usein myös kaikkein murteellisimmatkin puhujat (Liedes 1982: 

96). Nuoret käyttävät ympäri Suomea, Peräpohjolan aluetta lukuun ottamatta, passiivi-

muotoa jo lähes sataprosenttisesti (Manninen 1997: 25–32). Iissä nuoret eivät enää käytä 

vanhan murteen mukaisia muotoja lainkaan – ne eivät kuulu nykypuhekieleen.  

 

Liedes (1981: 48) oli muodostanut murteellisen variantin -mma / -tta yleispuhekielisen 

variantin rinnalle. Jo Liedeksen tutkimuksessa näkyi, miten passiivi kuului nimenomaan 

nuorten puheeseen (1981: 48). Yleispuhekielisiä muotoja ei esiintynyt Liedeksen (1981: 

92) tutkimuksessa kertaakaan koululaisryhmän informanteilla, joten hän tutki erikseen 

vain -mma / -tta passiivin rinnalla. Tämän kielenpiirteen esiintymisfrekvenssi oli Liedek-

sen (1981: 93) aineiston koululaisryhmällä 204, joista vain 2 kappaletta oli -mmA-päät-

teisiä. Omassa tutkimuksessani saman ryhmän frekvenssi oli kaksinkertainen, mikä ker-

tonee ylipäätään puhetavan muutoksesta. Kaaviossa 8 näkyy sekä vuoden 1981 että 2018 

passiivin käytön laajuus nuorilla.  
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KAAVIO 8. Passiivi monikon 1. persoonapääteen funktiossa verbeissä iiläisten nuorten 

puheessa 1981 (Liedes) ja 2018 (Millaskangas).   

 

Koska myös Oulun murteessa oli 1970-luvulla tyypillistä monikon 1. persoonan pääte -

mmA ja monikon toisen persoonan pääte -ttA, koki Liedes nämä sopivina tutkittavina. 

Passiivia monikon 1. persoonan tehtävässä on Liedeksen (1981: 47) tutkimusteorian ai-

kaan käytetty vain osassa savolaismurteita sekä Uudellamaalla ja kaakkoismurteissa. Lie-

deksen tutkimuksen tuloksena kuitenkin selvisi, että vanha kanta -mmA oli hävinnyt nuo-

rison keskuudesta jo lähes sataprosenttisesti. Tämä kanta nähdään arkaistisena puheen 

piirteenä (Liedes 1981: 96). Myös Kiviojan (1979) tutkimustulokset olivat samanlaisia 

passiivin käytön suhteen monikon 1. persoonan muotona. Nyt vuonna 2018 passiivin rin-

nalla ei esiintynyt enää lainkaan muita variantteja.  

 

 

4.1.9. Yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit nominatiivissa ja obliikvisijoissa 

 

Kielenpiirteinä persoonapronominit ovat helposti havaittavia: puhutaan nää-kielestä ja 

määkimisestä. Jos maallikoita pyydetään nimeämään tiettyjä alueellisia murrepiirteitä, 

mainitsevat he usein ensimmäisenä juuri yksikön 1. ja 2. persoonan variantit. (Mielikäi-

nen & Palander 1985: 188.) Ylipäätään on huomattava, että yksikön 2. persoonan esiin-

100

98

99

100

100

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

tytöt

pojat

nuoret

Passiivi monikon 1. persoonan funktiossa  

Ii 2018 Ii 1981



64 
 

 

tyvyys puheessa on vähäisempää kuin 1. persoonan muodot (Skiftesvik 2012: 19). Tulok-

set ovatkin monesti viitteellisiä, sillä piirteen frekvenssi on aineistossa pieni (Liedes 

1981: 50).  

 

Tämän kielenpiirteen tutkiminen ei täyttänyt Liedeksen ehtoja tutkittavista kielenpiir-

teistä. Syy tutkittavaksi ottamiseen oli eri (Liedes 1981: 49). Frekvenssi näiden esiinty-

misessä on kyllä korkea, mutta varianttien erottelevuus ei korreloi murteen ja yleispuhe-

kielen edustuksen kanssa – tämä tavoite oli vielä Liedeksen tutkimuksessa, itselläni sitä 

ei ole; haluan vain tietää vaihtelun ja muutoksen.  

 

Yksikön 1. ja 2. persoonan kohdalla keskityn erikseen nominatiivikäyttöön sekä obliik-

visijoihin. Obliikvisijoilla tarkoitetaan kaikkia muita sijamuotoja paitsi nominatiivia 

(KS). Nominatiivikäytön kannalta minä-pronominille on Wiikin (2006: 185) mukaan löy-

dettävissä kolme päätyyppiä: 1) hämäläis-savolainen minä / mä, 2) lounaissuomalainen 

mää / mnää ja 3) karjalainen mie. Muitakin variantteja esiintyy. Jyväskyläläisten puhe-

kielen minä olen, sinä olet -ilmauksia on tutkinut Pirjo Hakkarainen (1990). Kettusen 

(1981: kartta 112) mukaan Iin 1. ja 2. persoonan pronominit ovat minä, sinä ~ mä, sä, ma, 

sa. Informanteistani Jarkko on asunut lähes koko ikänsä Kuivaniemessä, joka nyt on osa 

Iitä. Jarkon puhujaprofiilissa, luvussa 5.2.3., tarkkailen, edustuuko hänen puheessaan Si-

mon ja Kuivaniemen rajalta alkava mie ja sie (Kettunen 1981: kartta 112).  

 

Mattanen (2011: 73) jätti yksikön 2. persoonan muodot kokonaan laskuista vähäisen frek-

venssin vuoksi, samoin hän jätti analyysinsä ulkopuolelle m_oon ja m_olen muodot. Mat-

tasen (2011: 73) mielestä m_oon-tyyppisissä tapauksissa ei voida tietää, mikä persoona-

pronominivariantti on kyseessä. Tässä tutkimuksessani olen tulkinnut tilanteen niin, että 

m on oma varianttinsa – innovaatio.  

 

Sanansisäisen nasaalin katoaminen on persoonapronominissa minä säännöllinen, sillä se 

on kadonnut isosta osasta suomen murteita (Mielikäinen 2009: 18). Lyhytvokaalinen va-

riantti saanee helposti tilalle tai rinnalleen pitkävokaalisen variantin, kun variantilla täy-

tetään puheessa painollista asemaa. Tämä näkyi omassa tutkimuksessani siinä, että sa-

maan idiolektiin kuului sekä mä- että mää-variantit, mutta niiden kontekstit vaihtelivat. 
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Nasaalin kato persoonapronominien pikapuhemuodoissa kuuluu samaan yhteyteen kuin 

l:n kato joidenkin suurtaajuisten verbien taivutusmuodoissa. 

 

Obliikvisijojen suhteen Liedeksen (1981:105) näennäisaikatutkimus ilmaisi minu- ja 

sinu-varianttien käytön vähenemisen, sillä nuoret olivat lähes hylänneet kyseiset muodot 

Liedeksen tutkimuksen aikoihin. Alun perin mu- ja su- ovat olleet käytössä suomen mur-

teissa lähinnä ulkopaikallissijoissa, mutta jo vuonna 1977 tehdyssä jyväskyläläisten lu-

kiolaisten puhekielen tutkimuksessa ne olivat levinneet jo lähes kaikkiin sijoihin (Mieli-

käinen 1982: 290). Liedeksen tutkimusta mukaillen en erittele erikseen obliikvisijamuo-

toja, vaan nimitän niitä yhteisnimellä obliikvisijat.  

 

Taulukoihin 12 ja 13 olen eritellyt yksikön 1. ja 2. persoonan pronominien esiintymis-

frekvenssit ja -prosentit informanteittain. Taulukossa 12 on kyseessä nominatiiviesiinty-

mät ja taulukossa 13 obliikvisijaiset esiintymät. Kaavioissa 9 ja 10 kyseiset piirteet näky-

vät murteellisten pylväiden edustumisten vertailuna Liedeksen (1981) vastaaviin tulok-

siin.  

 

TAULUKKO 12. Yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit nominatiivissa.  

 

 

TYTÖT 

minä, 

sinä 

(f) % 

mä, sä 

 

(f) % 

mää, sää 

 

(f) % 

muut 

 

(f) % 

yhteensä 

 

(f) 

Aila  0 (40) 56 (35) 44 0 (75) 

Amalia (3) 3 (61) 54 (48) 43 0 (112) 

Anniina (4) 3 (87) 75 (26) 22 0 (117) 

Asta (3) 4 (32) 39 (46) 56 (1) 1 (82) 

Aune (3) 2 (107) 59 (68) 38 (1) 1 (179) 

tytöt yhteensä (13) 2 (327) 58 (223) 39,5 (2) 0,5 (565) 

      

POJAT      

Jaakko (3) 8 (9) 25 (23) 62 (2) 5 (37)  

Jalmari (1) 2 (13) 23 (43) 75 0 (57) 

Jarkko (2) 3 (12) 17 (58) 80 (0) (72) 

Jaska (5) 25 (4) 20 (11) 55 0 (20) 
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Joona (1) 2 (19) 36 (33) 62 0 (53) 

pojat yhteensä (12) 5 (57) 24 (168) 70 (2) 1 (239) 

      

nuoret yhteensä (25) 3 (384) 48 (391) 48,5 (4) 0,5 (804) 

 

Yksikön 1. persoonan variantteja mä ja mää oli mielestäni vaikea erottaa toisistaan. Jos-

kus tuntui, että variantti on näiden välimuoto eli ikään kuin puolitoistakertainen -ä.  

 

Käytin taulukossa 12 poikkeuksellisesti myös puolikkaita prosentteja, sillä ilman niiden 

käyttöä en olisi saanut lainkaan esille muiden kuin taulukossa valmiiksi olevien persoo-

napronominivarianttien esiintymiä. Liedes ei sijoittanut yksikön 2. persoonan persoona-

pronomineja samaan taulukkoon, kuten minä tein. Tämä ei vaikuta tuloksiin, sillä kysei-

sen kielenpiirteen frekvenssi oli jo tytöillä 565, joista vain 13 oli yksikön 2. persoonaa. 

Näiden käytöstä kunkin informantin kohdalla kerron tarkemmin puhujaprofiileissa 

(LUKU 5). 

 

Skiftesvikin (2012: 25, 73) tutkimuksessa tytöt puhuivat ja käyttivät yksikön 1. persoonan 

pronominia enemmän kuin pojat, mikä itsessään on mielenkiintoinen huomio. Tämä piti 

paikkansa myös omassa tutkimuksessani. Tyttöjen frekvenssi Skiftesvikin (2012: 73) tut-

kimuksessa yksikön 1. persoonan pronominien suhteen oli 472, poikien 257. Omassa ai-

neistossanikin tyttöjen frekvenssi tämän kielenpiirteen suhteen oli kaksinkertainen poi-

kiin verrattuna: yksikön 1. persoonan nominatiivi esiintyi 804 kertaa, joista 565 oli tyttö-

jen aineistosta. Molemmissa aineistoissa tytöt tuottivat yli 70 prosenttia yksikön 1. per-

soonan nominatiiveista. Tämä on mielestäni selkeä ero poikiin. 

 

Liedeksen tutkimuksessa yksikön 1. persoonan nominatiivi esiintyi yhteensä 495 kertaa 

ja näistä 360 oli tyttöjen tuottamia. Omassa aineistossani poikien kohdalla näkyi niin sa-

nottu persoonaton puhuminen yksikön 1. persoonan merkityksessä: persoona näkyi vain 

verbin päätteenä.  

 

Mantilan ja Pääkkösen (2010:39) mukaan yleisin Oulun nykypuhekielen yksikön 1. per-

soonan variantti on mää, joka on voinut olla vaikuttamassa myös nää-variantin yleisty-

miseen. Iissä mää ja mä edustuivat yhtä paljon; tosin sukupuolittaisia eroja oli.  
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Tytöt käyttivät mä-varianttia 58-prosenttisesti ja pojat 24-prosenttisesti. mä-varianttia 

voitaneen pitää jollakin tapaa kaupunkilaisena piirteenä. Näin ollen on mielestäni odotet-

tavaa, että juuri tytöt korostavat tätä muotoa. Tähän liittyvät käsitykset kielen ja identi-

teetin suhteesta. Tätä ajatusta tukee kaupunkilaisidentiteettiin (KUVIO 2) sijoittuvan An-

niinan vahva mä-variantin käyttö. Mää voidaan nähdä myös jollakin tapaa painollisem-

pana kuin mä (Mielikäinen 1991: 16).  

 

Oululaisilla mää-variantin suuren käytön suhteen ei ollut sukupuolista jakautumista 

(Skiftesvik 2012: 25). Nää ei esiintynyt omassa aineistossani kertaakaan. Tähän saattaa 

olla syynä aineistonkeruun muoto, sillä haastatteluissa ei tarvittu paljon yksikön 2. per-

soonaa. Liedeksen (1981: 101) aineistossa esiintyi epäselvä mnä, mitä itse en havainnut 

omien informanttieni puheesta. Informantit käyttivät joko selkeästi minä tai mä / mää. 

Voisiko Liedeksen (1981) hahmottaman mnä:n nähdä tietynlaisena välivaiheena? 

 

Skiftesvikin (2012: 73) tutkimus oululaisnuorten puhekielestä osoitti, että se on yksilöl-

lisesti ja sukupuolittaisesti varioivaa. Pojat käyttivät Skiftesvikin (2012: 73) aineistossa 

useammin meikä- ja minä-variantteja – minulla tytöt (TAULUKKO 12). Skiftesvikin 

(2012: 73) tutkimuksen mukaan tytöt ja pojat käyttivät eniten pitkävokaalista varianttia 

mää, eikä mä-variantti ollut yleinen. Omassa tutkimuksessani mä oli enemmistössä ty-

töillä, mää pojilla. Skiftesvikin (2012) aineistonkeruumenetelmä oli erilainen kuin omani, 

eivätkä näin ollen saadut aineistot vastaa tilanteiltaan toisiaan.  

 

Nivalalaisiin lukiolaisiin kohdistunut persoonapronominien käytön tutkimus on ilmesty-

nyt vuonna 2005 Anna Kaisa Viitasalon tekemänä. Tuloksista käy ilmi, miten lukiolaiset 

käyttivät lähes ainoastaan varianttia mää. Omaan aineistooni tämä pätee vain poikiin. Yk-

sikön 2. persoonasta Viitasalon (2005) tutkittavat käyttivät eniten varianttia sää, mutta 

puheessa esiintyi usein myös sä. Oululaisilla 8.-luokkalaisilla variantteina esiintyivät mä, 

mää, minä ja meikä sekä 2. persoonan variantteina sä, sinä, sää ja nää (Kansanniva 2012). 

Alun perin Oulun seudun vanhassa murteessa on ollut variantti minä, mutta nykypuhe-

kielessä esiintyy Mantilan ja Pääkkösenkin (2010: 39) mukaan mää-variantti. Tämä lie-

nee myös edesauttanut nää-variantin leviämistä yksikön 2. persoonan muotona (Mantila 

& Pääkkönen 2010: 39). Omista informanteistani vain Aune käytti kerran nä. Löppösen 

(2015: 67) tutkimuksen mukaan oulunsalolaisnuoret käyttävät nää- ja mää-variantteja 
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muita variantteja enemmän. Mää-variantin käyttö on tytöillä taajempaa kuin pojilla. Ou-

lunsalossa tilanne oli siis päinvastainen kuin Iissä. Pojilla esiintyi myös meikä ja ite, kun 

taas tytöillä meikää ei ollut ollenkaan. (Löppönen 2015: 67.) Tämä koettaneen maskulii-

nisena piirteenä. Iissä kuitenkin meikä:n käyttäjä oli juuri tyttö (ks. TAULUKKO 12 ja 

LUKU 5).  

 

Alla olevan kaavion tarkastelussa on huomattava, että olen tehnyt erilaisia ratkaisuja kuin 

Liedes: minulla mää / sää eivät kuulu Liedeksen murteelliseen varianttiin (KAAVIO 9). 

Mielikäisen (1991: 15) kartassa Yli-Iissä ja Kuivaniemessä on jo mukana variantit mää 

ja sää – ei kuitenkaan Iissä. Näin ollen näen oman jaotteluni perustelluksi. Toisaalta Man-

tilan ja Pääkkösen (2010: 39) mukaan mää-variantti on ollut jo 1800-luvulla oululaisten 

murteessa. Mielikäisen (1991: 16) mukaan mää ja sää ovat alun perin kuuluneet vain 

itäisiin lounaismurteisiin. 

 

 

KAAVIO 9. Vanhan murteen mukaisen variantin prosentuaalinen osuus iiläisten nuorten 

puheessa 1981 (Liedes) ja 2018 (Millaskangas).  

 

Edellä mainitun rajanvedon takia kaavio 9 ei ole täysin vertailukelpoinen todellisuuden 

kanssa. Jos olisin sijoittanut myös pitkävokaalisen yksikön 1. persoonan persoonapro-

nominin murteelliseen varianttiin, olisi esiintymisprosentti noussut lähemmäs sataa. Toi-

saalta en tiedä Liedeksen tutkimuksen jakaumaa mä- ja mää-varienttien välillä. Koenkin, 
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että tämän kielenpiirteen kohdalla voi ainoastaan todeta puhekielisten muotojen lisäänty-

neen suuresti – prosenteista ei voida suoraan sanoa mitään. Joka tapauksessa on selvää, 

että jo Liedeksen (1981: 98) näennäisaikatutkimuksessa tämä kielenpiirre on noudatellut 

ennustetta: muutos puhekielisyyteen alkoi tuolloin koululaisryhmässä. Näennäisaikatut-

kimuksen näkökulmasta tämä kielenpiirre on mielenkiintoinen, sillä vuonna 1981 eläke-

läisryhmässä murteellista varianttia käytettiin vain 43 prosentissa tapauksista ja koulu-

laisryhmässä jo 82 prosentissa. Jos omassa tutkimuksessani mä- ja mää-variantit laske-

taan yhteen, voidaan sanoa, että ennuste on pitänyt paikkansa. Muiden omien taustamuut-

tujieni perusteella ei voida tehdä mitään johtopäätöksiä. Liedeksen (1981: 106) aineis-

tossa yksikön 2. persoonan pronominina käytettiin kaikissa koululaisryhmän aineiston 19 

tapauksessa yleiskielistä varianttia. Onko kyse siitä, että puhekieliset variantit leviävät 

näiltä osin ensin 1. persoonaan? 

 

Taulukkoon 13 olen koonnut yksikön 1. ja 2. persoonan pronominien obliikvisijaiset 

esiintymät. Kettusen (1940: kartta 113) mukaan Iissä on käytössä minu- ja sinu-variantit, 

mutta rinnalla on myös mu- ja-su-variantit, jotka Kettunen oli merkinnyt sulkuihin. Tämä 

puhekielisyys on samalla Iin vanhan murteen mukainen muoto (Kettunen 1940: kartta 

113; Mielikäinen 1991: 15 ja 17). 

 

TAULUKKO 13. Yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit obliikvisijoissa. 

 

 

TYTÖT 

minu-, 

sinu- 

(f) % 

mu-, su- 

 

(f) % 

yhteensä 

 

(f)  

Aila  (0) (30) 100 (30) 

Amalia (0) (29) 100 (29) 

Anniina (0)  (41) 100 (41)  

Asta (0) (36) 100 (36) 

Aune (0) (36) 100 (36) 

tytöt yhteensä 0 (172) 100 (172) 

    

POJAT    

Jaakko 0 (17) 100 (17) 

Jalmari 0 (8) 100 (8) 
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Jarkko 0 (11) 100 (11) 

Jaska 0 0 (0) 

Joona 0 (19) 100 (19) 

pojat yhteensä 0 (55) 100 (55) 

    

nuoret yhteensä 0 (227) 100 (227)  

 

Taulukosta 13 nähdään, että yleiskieliset obliikvisijat eivät kuulu iiläisten nuorten puhe-

kieleen vuonna 2018. Kaaviossa 10 on vertailu tilanteeseen vuonna 1981.  

 

 

KAAVIO 10. Yksikön 1. ja 2. persoonan pronominit murteenmukaisissa obliikvisijoissa 

iiläisten nuorten puheessa vuonna 1981 (Liedes) ja 2018 (Millaskangas).  

 

Vuonna 1981 puhekieliset muodot olivat jo saaneet valta-aseman obliikvisijoissa. Obliik-

visijojen suhteen vuonna 1981 näkynyt suunta mu- ja su-varianttien lisääntymisestä on 

vahvistunut, sillä nyt ne ovat yksinomaisia (KAAVIO 10).  
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4.2. Tarkkailtavien kielenpiirteiden muutokset 1980-luvulta tähän päivään 

 

Oulun seudun vanhan murteen mukaisten muotojen esiintyvyydet ovat muuttuneet eri 

kielenpiirteiden kohdalla eri tavoin vuosien 1981 ja 2018 välillä. Kuvioihin 2–4 ovat 

koottuina kaikkien tarkkailemieni kielenpiirteiden murteellisten varianttien esiintymis-

prosentit tutkimusvuosina. 

 

 

KUVIO 2. Vanhan murteen mukaiset kielenpiirteet prosentteina tyttöjen puhekielessä 

vuonna 1981 (Liedes) ja 2018 (Millaskangas).  

 

Tyttöjen kohdalla selkeimmät muutokset ovat tapahtuneet inessiivissä, jälkitavujen A-

loppuisissa vokaaliyhtymissä, svaavokaalissa ja yleisgeminaatiossa. Näissä murteellisten 

varianttien käyttö on vähentynyt rajuimmin. Inessiivin kohdalla muutos on jopa 87 pro-

senttia yleiskielisyyden suuntaan (KAAVIO 1). Suuriin muutoksiin laskisin vielä yksikön 

1. persoonan nominatiivin sekä obliikvisijat, sillä iiläiseen nykypuhekieleen kuuluu lähes 

ainoastaan mä- ja mää-variantit sekä mu- / su-. Näiltä osin murteellisuus on lisääntynyt. 

Merkintä vaihtoehtoinen laskutapa tarkoittaa mä- ja mää-varianttien laskemista yhteen 

Liedeksen (1981) tavoin.  
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KUVIO 3. Vanhan murteen mukaiset kielenpiirteet prosentteina poikien puhekielessä 

vuonna 1981 (Liedes) ja 2018 (Millaskangas).  

 

Vertailemalla kuvioita 2 ja 3 voidaan huomata, miten Liedeksen (1981) ajan kielenpiirteet 

ovat olleet tasaisemmin murteellisia juuri poikien kohdalla. Jo tuolloin tytöt olivat tasai-

sen puhekielen horjuttajia – tosin hyvin pienesti. Poikien kohdalla suurimmat muutokset 

ovat tapahtuneet samoissa kielenpiirteissä kuin tytöillä. Poikien kohdalla yksikön 1. per-

soonan nominatiivin murteellisten varianttien käyttö on lisääntynyt vain vaihtoehtoisella 

laskutavalla.   
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KUVIO 4. Vanhan murteen mukaiset kielenpiirteet prosentteina nuorten puhekielessä 

vuonna 1981 (Liedes) ja 2018 (Millaskangas).  

 

Ainoa kielenpiirre, joka kuviosta 4 ei ole suoraan tulkittavissa, on yksikön 1. ja 2. per-

soonan nominatiivi. Liedeksellä (2018) murteelliseen osioon kuuluivat niin mä kuin mää, 

ja minä olen jättänyt tähän osioon vain lyhytvokaaliset muodot. Jos tekisin jaon kuten 

Liedes, prosentti tämän variantin kohdalla olisi 96,5.  

 

Kuviosta 4 voidaan havaita, että kielenpiirteet, joissa iiläisellä nuorisolla kokonaisuutena 

on tapahtunut suurimpia muutoksia 37 vuoden aikana, ovat samat tytöillä ja pojilla (KU-

VIOT 2–4). Kaikissa näissä vanhan murteen mukaisten varianttien osuus on muuttunut 

enemmän kuin 15 prosenttia. Onko sukupuoli enää olennainen taustamuuttuja? Koko-

naiskuvasta voidaan myös nähdä, miten vuoden 2018 aineiston mukainen analyysi kulkee 

prosenttiosuuksissa lähestulkoon koko ajan vuoden 1981 aineiston analyysin alapuolella. 

Ainoastaan yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronominit ovat siirtyneet enemmän van-

han murteen mukaisen variantin käyttöön.  
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5. PUHUJAPROFIILIT 

 

Lingvistisessä tutkimuksessa idiolekti johdetaan puheen konkretiasta niin, että analysoi-

daan äänne- ja muotopiirteiden edustuminen eri varianteissa. Näin saadaan aikaan eri kie-

lenpiirteiden käyttötendenssi. Idiolektin avulla kuvataan, miten variantit esiintyvät yksi-

lön puheessa. (Mustanoja 2011: 73 ja 75.) Tämä näkyy omassa tutkimuksessani puhuja-

profiilien muodostamisessa. Haastattelutilanteessa puhuja voi olla profiililtaan joko mur-

teellinen tai yleiskielinen, mutta toisaalla nämä variaatiosuhteet voivat hänellä vaihtua 

täysin (Mustanoja 2011: 78). Nuolijärven (1986: 244–252) tutkimustulos oli tämän suh-

teen mielenkiintoinen: helsinkiläistyneillä savolaisilla oli resurssinaan myös vanha koti-

murre. Ei ole olemassa siis tilanteesta vapaata kieltä; samalla idiolektillä on olemassa 

monta tilannevariaation ilmentymää (Mustanoja 2011: 78–79). On muistettava, että pu-

huttaessa idiolektista tämän tyyppisen tutkimuksen kohdalla, ei voida saada selville kuin 

osa idiolektista. Tässä luvussa on siis itse asiassa kyse puhujaprofiilista yhdessä tilan-

teessa.  

 

Labovin (2001: 446–448) mielestä 17 ikävuoteen mennessä yksilön kielen fonologiset 

piirteet ovat vakiintuneita. Toisaalta hän on todennut, että oletus ei ole varmuus. Näin 

ollen oman tutkimukseni 16–18-vuotiaat ovat otollisessa iässä tällaiseen tutkimukseen: 

heillä on varmasti jo jollakin tapaa vakiintunut idiolekti, joka kuitenkin on muutoksen 

alla ainakin osittain. Sundgrenin (Kurjen 2006b 287–294 mukaan Sundgren 2004: 291) 

idiolektitutkimuksessa nimittäin näkyy, miten yksilöiden kieli voi muuttua vielä myö-

hemmälläkin iällä. Kyseessä on joka tapauksessa synkroninen katsaus. Puhujaprofiileja 

ovat aiemminkin tehneet muun muassa Kumpulainen (2009) ja Vaattovaara (2003). 

 

Helsinki on paikka, jota voidaan kuvailla puhekielen sulatusuunina tai laboratoriona so-

siolingvisteille (Paunonen 2005: 152). Oma aineistoni on verrattain pieni verrattuna Pau-

nosen tutkimukseen helsinkiläisten puhekielestä: Paunosella tutkittavia kielenpiirteitä oli 

25, joiden avulla hän muodosti informanttien puhujaprofiilit (Paunonen 2005: 152). Tätä 

profiilia Paunonen (2005: 165) kutsuu puhujakohtaiseksi muotokuvaksi.   

 

Edellisessä luvussa keskityin koko nuorison kieleen ja iiläisen nuorison kielimaisemaan 

kokonaisuutena. Tässä luvussa perehdyn tarkemmin yksilöiden kieleen puhujaprofiilien 
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avulla. Puhujaprofiileissa on kolmea erilaista pylvästä kussakin kielenpiirteessä: murre, 

yleiskieli ja innovaatio. Innovaatiolla tarkoitan kahta kielenpiirrettä – passiivin käyttöä 

monikon 1. persoonan funktiossa ja yksikön 1. ja 2. persoonan nominatiivia – lukuun 

ottamatta varianttia, joka ei kuulu Oulun seudun vanhaan murteeseen eikä yleiskieleen. 

Joissakin kielenpiirteissä innovaatio tarkoittaa aidosti uutta varianttia, toisissa kohdissa 

varianttia, joka on ollut suomen murteissa mutta ei selkeästi Iissä. Innovaatioksi luokittelu 

perustuu tässä täysin omaan arviooni. Esittelen nämä perustelut erikseen seuraavassa.  

 

Puhujaprofiilien pylväät eroavat joiltain osin edellä olevista kielenpiirteiden taulukoista. 

Inessiivin kohdalla murteellinen variantti tarkoittaa päätettä -sA ja yleiskielinen variantti 

päätettä -ssA – innovaatiota ei tässä kohtaa ole. ts-yhtymän kohdalla pylväät menevät 

samalla tavalla: ts on yleiskielinen ja tt murteellinen. Lisäksi aineistosta nousi ht-variantti, 

jota kuvaa innovaatio-pylväs. Astevaihtelullisia tai -vaihteluttomia tt-variantteja en ole 

erikseen laskenut. Yleiskielen d:n vastineissa murteelliseen pylvääseen kuuluvat niin ka-

dolliset kuin siirtymä-äänteelliset muodot.  

 

A-loppuisten vokaaliyhtymien kohdalla pylväät eroavat edellä olevista taulukoista tie-

tyiltä osin. Jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät olen lyhentänyt jättämällä ensimmäi-

sen kielenpiirteen ensimmäisen sanan jälkitavujen pois. Puhujaprofiilia A-loppuisten jäl-

kitavujen suhteen rakentaessa olen tehnyt jaon kolmeen: murteelliseen, murteellisesta 

poikkeavaan yleiskielisyyteen sekä monoftongiutumiseen. Jälkitavujen A-loppuisuuden 

kohdalla innovaatiolla tarkoitan monoftongiutumista. Murteelliseen pylvääseen kuuluvat 

ne muodot, jotka kuuluvat vanhan murrekartaston mukaisesti Iin murteeseen: eA > iA, 

OA > UA, iA ≡ ja UA ≡ (TAULUKKO 6). Näin ollen murteelliseen pylvääseen kuuluu 

myös yleiskielisiä muotoja. Tulkinnallisesti tämän pylvään kohdalla yleiskielisyys ei 

kerro aitoa yleiskielisyysprosenttia, koska osa yleiskielisistä muodoista on laskettu mur-

teelliseen pylvääseen; kuuluuhan Oulun seudun vanhaan murteeseen yleiskielisiäkin 

muotoja. Tämän vuoksi punaisen värin selite tämän kielenpiirteen kohdalla voisi pikem-

minkin olla murteesta poikkeavat yleiskieliset variantit. Yleisgeminaation ja svaavokaa-

lin (TAULUKOT 7 ja 9) suhteen pylväiden tulkinnassa ei ole eroa edellä olevien tauluk-

kojen lukuihin, ei myöskään verbien pikapuhemuotojen (TAULUKKO 10).  
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Monikon 1. persoonan verbien personapäätteiden kohdalla innovaatio tarkoittaa passiivin 

käyttöä. Kaaviossa 8 käsittelin passiivia tietyllä tapaa murteellisena varianttina – nyt in-

novaationa (vrt. 4.1.8.). Koska esiintymiä ei ollut lainkaan 2. persoonan kohdalla, jätin 

pylvään nimeksi monikon 1. persoonan persoonapääte. Tämän kielenpiirteen kohdalla 

innovaatio tarkoittaa piirrettä, joka on näkynyt jo Liedeksen (1981) tutkimustuloksissa 

koululaisryhmän kohdalla vahvana, mutta muiden ryhmien kohdalla rinnalla on kulkenut 

vielä voimakkaasti vanhan murteen mukainen -mmA-variantti. Periaatteessa passiivi on 

sekä innovaatio että vanhan murteen mukainen muoto. 

 

Yksikön 1. ja 2. persoonan nominatiivimuodoissa olen hieman muokannut Liedeksen vas-

taavaa. Rapolan (1962: 81) mukaan yleispuhekielen variantteja käytetään suuressa osassa 

suomea, myös Oulussa. Toisaalta tällä alueella on Mielikäisen (1980: 131) mukaan myös 

mä ja sä. Liedes (1981: 50) teki kaksi varianttia niin että toiseen kuuluivat minä, sinä, 

minu- ja sinu- ja toiseen mä, sä, mää, sää sekä mu- ja su-. Analysoinnissaan Liedes (1981) 

ei kiinnittänyt huomiota vokaalin pituuteen. Itse näen kuitenkin vokaalin pituudella ole-

van merkitystä puhujaprofiilissa. Näin ollen omissa pylväissäni yleiskielisyyttä kuvaavat 

minä ja sinä, murteellista mä ja sä – mää ja sää sekä kielenpiirteen osio muut (TAU-

LUKKO 12) ovat innovatiivisuutta. Omassa puhujaprofiilissani innovaatio tarkoittaa 

tässä kohtaa jo Liedeksen tutkimuksen aikaan esiintynyttä puhekielenmuotoa. Innovaatiot 

ovat syntyneet tämänkin tutkimuksen kielenpiirteiden kohdalla eri aikoina. Koska Liedes 

(1981: 50) sijoittaa mää- ja sää-muodot sulkeisiin, tulkitsen hänen pitäneen niitä vielä 

jokseenkin harvinaisina. Tästä syystä olen itse tehnyt poikkeuksen ja sijoittanut pitkävo-

kaaliset muodot pylväissä innovaatioihin. Muutoin tämän kielenpiirteen tutkimuksen tu-

lokset eivät kertoisi mitään uutta nuorten puhekielestä, sillä analyysi kertoisi heidän käyt-

tävän vain 100-prosenttisesti murteellisia muotoja. Innovaatio se on myös siinä mielessä, 

että se ei ole perinteisen murrekartaston mukaan murteellinen (ks. Kettunen 1940: kartta 

112). Jo haastattelujen perusteella tiesin, että 1980-luvun kaltainen jako ei ole järkevää 

oman aineistoni ja ylipäätään tämän päivän suhteen, joten tein tähän uudenlaiset pylväät. 

Säilytin myös Liedeksen (1981) kaltaisen laskutavan vaihtoehtoisena laskutapana (KU-

VIOT 2–4). Toki jo Liedeksen (1981: 99) tutkimuksessa ilmeni, että nuorimpien iiläisten 

puheessa oli näiden pronominien suhteen hyvinkin puhekielistä käyttöä. Ikä oli Liedeksen 
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(1981: 101) tutkimuksen mukaan selittävä tekijä persoonapronominien pikapuhemuoto-

jen käytössä. Obliikvisijojen suhteen pylväinä on vain murteellinen mu- / su- ja yleiskie-

linen minu- / sinu- (TAULUKKO 13). 

 

Vaikka puhujaprofiileissa teen tiukkarajaista jakoa murteen, yleiskielen ja innovaatioiden 

välille, kuuluvat ne kaikki samaan puhekieleen. Tutkimuksellisista syistä erottelen eri 

muotoja kategorioihin, jotka aidossa puhetilanteessa ovat yhtä kieltä.  

 

 

5.1. Tytöt 

 

5.1.1. Aila 

 

Aila on 18-vuotias lukiolainen, joka on asunut koko ikänsä samassa paikassa maaseu-

dulla, lähellä kyläkoulua. Ailan molemmat vanhemmat ovat kotoisin Oulun murrealu-

eelta. Myös paljon muuta sukua asuu lähistöllä. Ailan haastattelu pidettiin Iin lukion ti-

loissa.  

 

 

KUVIO 5. Ailan puhujaprofiili: eri kielenpiirteiden varianttien prosentuaaliset edustumi-

set.  

inessiivi
ts-

yhtymä

yleiskiel

en d:n

vastinee

t

A-

loppuise

t

vokaaliy

htymät

yleisge

minaati

o

svaavok

aali

verbien

pikapuh

emuodo

t

mon. 1.

p.

persoon

apääte

y.1. ja 2.

p.

nominat

iivi

y.1.p.

obliikvis

ijat

murre 3 73 95 73 67 12 100 0 53 100

yleiskieli 97 27 5 15 33 88 0 0 0 0

innovaatio 0 0 0 12 0 0 0 100 47 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

murre yleiskieli innovaatio



78 
 

 

 

Kokonaisuutena Ailan murteellisuusprosentti oli 57,6. Selvästi murteelliset variantit oli-

vat Ailalla voimakkaasti käytössä ts-yhtymän, yleiskielen d:n vastineitten, verbien pika-

puhemuotojen, yleisgeminaation sekä yksikön 1. ja 2. persoonan obliikvisijojen kohdalla. 

Innovaatiot näkyivät selvästi monikon 1. persoonan verbien persoonapäätteissä ja yksi-

kön 1. ja 2. persoonan nominatiivissa. Yksikön 2. persoonan suhteen tilastointi ei tosin 

ole luotettavaa, sillä frekvenssi jäi aineistossa yhteen. Jo Liedeksen (1981: 48) mukaan 

passiivi kuuluu juuri nuorten käyttämään puhekieleen. Passiivin käyttö monikon 1. per-

soonan funktiossa on yleinen, neutraali puhekielen piirre tänä päivänä (ks. KUVIO 1). 

Myös A-loppuisista vokaaliyhtymistä viidesosa oli Ailalla innovaatiota. 

 

Inessiiviä Ailalla esiintyi yhteensä 61 kertaa, joista 59:ssä varianttina oli -ssA. -sA esiintyi 

kahdesti mutta sekin samassa muodossa: misähän. Kerran esiintyi myös muoto missähän. 

 

(1)  – –  misähän me, me käyvään joskus syömässä niinku ihan jossain tyyliin – – 

missähän me käytäs  – –  

 

ts-yhtymän suhteen murteista varianttia tt esiintyi sanojen katsoa ja itse asiassa eri muo-

doissa. Itse asiassa esiintyi Ailan haastattelussa seitsemän kertaa, joista viidessä oli käy-

tössä ts. Yhteensä ts-yhtymän esiintymäpaikkoja oli 26, joista murteellisia oli 19. Näihin 

kuuluvat myös seittemän ja seitenkymppiset.  

 

(2)  – –  joo mä oon ollu itte asiassa, itse asiassa ollu mukana siinä – –  ihan hyvvää 
mulle kuuluu katokku  – –   ja katotaan miten mennee  – –  itteähän varten täällä 
oollaan niin  – –  nyt voi kattoa niitä  – –  paitsi, että kaks jäi vissiin kattomatta 
niitä  – –  

 

Katsoa ja itse eri muotojen lisäksi aineistossa esiintyi paitsi. Se esiintyi ts-yhtymän yleis-

kielisessä asussa. Myös paitsi esiintyi aineistossa vain yleiskielisessä muodossa, vaikka 

myös muotoa paitti on kokemukseni mukaan kuultavissa Iissä.  

 

Yleiskielen d:n vastineena oli 45 tapauksessa kato. Yhteensä tämän kielenpiirteen esiin-

tymiä oli 61. Murteellisuusprosentti tämän kielenpiirteen suhteen Ailalla oli näin ollen 

95. Verbi lähteä esiintyi kuusi kertaa muodossa lähettiin ja kerran lähe. Yhtään kertaa 
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lähteä-verbi ei ollut yleiskielisessä muodossaan. Yleiskielen d:n vastineena samassa sa-

nassa esiintyivät myös niin kato kuin j, sillä Ailan idiolektiin kuuluivat tässä haastattelu-

tilanteessa niin meijän kuin meän.  

 

(3)  – –  se on niinku kaheksasta neljään, tai kaheksan kolmeviis viiva kuustoista kym-
mene – –  tota ne vaan niinku pietään tavallaan – –  että me jouvuttiin niinko 
esiintymään rehtorin ja koko koulun eessä  – –  siis meijän yks luokkalainen  – –  
no ihan niinku laiasta laitaan  – –  on viijen vuojen päästä todennäköisesti vielä 
yliopistossa  – –  

 

Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhmien suhteen murteellinen variantti eA > iA esiintyi 

Ailan aineistossa esimerkiksi muodoissa lukia ja hakia. Tällaisia esiintymiä oli kuusi kap-

paletta yhteensä 41 A-loppuisesta vokaaliyhtymäesiintymästä. Tämä koski yhtä poik-

keusta, tärkiä, lukuun ottamatta vain verbejä. Monoftongiutuneita muotoja esiintyi ver-

beissä ja nomineissa yhteensä viisi kertaa. Adjektiivi hirveä esiintyi niin muodossa hir-

veän kuin monoftongiutuneena muotona hirvee-. OA, UA ja iA esiintyivät Ailalla aina 

yleiskielisessä muodossa; OA-loppuisia muotoja aineistossa oli vain yksi. Eniten aineis-

tossa olikin yleiskielisinä säilyneitä muotoja: 30 kappaletta eli 73 prosenttia. Innovaatioi-

den osuudeksi jäi 12 prosenttia.  

  

(4)  – –  että vois varmaan sitte hakia  – –  en mää ees muista niitä kaikkia  – –  ens 
jakso aivan hirveä jakso  – –  on käyny niitä ryhmiä niinko kolme  – –  stressiä 

mulle hirveesti  – –  se on tärkiä ja pittää lukia siihen  – –  on kato tekstitaitoa jo  
– –  mul ei tuu hirveesti mittään siinä  – –  ihan niinku yksittäisiä  – –  mä en 
oikeestaan tiiä  – –  mä sitte lähteä minnekkään  – –  kun on hyvä lukia  – –  ne 
on kato kolme vuotta nuorempia  – –  mä oon niinku oikeesti  – –  on taas ihan 

semmosia  – –  ei silleen hirveen samana  – –  ois silleen siistiä  – –  tai semmosia 
että mistä johtuu jos jotakin pääsee  – –  jo olla lapsiaki  – –  ei se hirveän kaukana 
oo  – –  

 

Mahdollisia yleisgeminaation esiintymispaikkoja Ailan aineistossa oli 70 kappaletta, 

joista 47:ssa oli geminaatio. Suurimmat frekvenssit geminaatio sai verbeissä, kuten tek-

kee, tullee ja lukkee. Toisaalta menee, tulee ja puhuu esiintyivät niin geminoituneina kuin 

geminoitumattomina.  

 

(5) – – mää lähtisin lukkeen – – kävi niinku jotai – – katotaan miten menee – – lopetan 
sitte ko se tullee – – mihin pittää kiinnittää huomiota – – siel on kaikkia videoita 
näkkyy – – siis ylleensähän se alkaa tosta – – oo varattuna mitään että varmaan 
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niinku – – nyt on semmonen viikonloppu ettei oo mittään – – wi kovin ussein – – 
lukio on kuitenkin vapaaehtonen – – sitte se käy salilla tai jottain – –  
 

Svaavokaalia Ailalla esiintyi ainoastaan lj-yhtymässä. Haastattelun alkupuolella näissä-

kään paikoissa ei ollut svaavokaalia, mutta haastattelun edetessä svaa ilmestyi yhteensä 

kuusi kertaa. Mahdollisia esiintymäpaikkoja svaavokaalille Oulun seudun vanhan mur-

teen perusteella olisi ollut 49, joista 43 kohdassa muoto jäi svaattomaksi. Ailan kohdalla 

voi ajatella, että jos tilanne olisi ollut vielä vapaampi, svaata olisi ehkä voinut tulla esille 

muuallekin kuin lj-yhtymiin. Tällä kertaa svaavokaali tuli näkyviin puhuttaessa henkilö-

kohtaisista asioista. Seuraavassa esimerkissä näkyy, miten svaavokaalia ei tule perintei-

siin Oulun murteen paikkoihin, mutta lj-yhtymässä svaa näkyi Ailalla muutaman kerran.  

  

(6) – – on käynyt paljon vierailuja – – koska se alkaa vasta penkkareista – – ku kir-

jottaa niinku – – palijonko se käy, nelijä viis kertaa viikossa, mä oon liian vanha, 
ne on kato kolme vuotta nuorempia – – 
 

Verbien pikamuotojen mahdollisia esiintymispaikkoja oli 43, joissa kaikissa esiintyi pi-

kapuhemuoto. mee- ei esiintynyt kertaakaan, mutta tuu- ilmentyi kolmessa kohdassa. Lo-

put olivat oo- tai ois-. Näin ollen Oulun seudun murteen tyypillisyys näkyi Ailan puheessa 

selvästi, sillä näille verbeille on tyypillistä käyttäytyä katoedustuksen tapaan Iin seudulla 

(Liedes 1981: 45). Tämän päivän näkökulmasta kyse on maantieteellisesti laaja-alaisesta 

puhekielen piirteestä (ks. KUVIO 1).  

 

Monikon 1. persoonan persoonapäätteistä voi Ailan kohdalla päätyä sanomaan hänen 

noudattavan yleistä ja neutraalia puhekielen piirrettä (ks. KUVIO 1). Tämän piirteen 

mahdollisia esiintymispaikkoja Ailan aineistossa oli 27, joissa kaikissa esiintyi passiivi 

monikon 1. persoonan funktiossa. 2. persoonan persoonapäätettä aineistossa ei esiintynyt 

lainkaan, mikä on sopusoinnussa Kiviojan (1979: 74–75) ja Liedeksen (1981: 95) aineis-

tojen kanssa. Ailan tapaus pätee hyvin Liedeksen (1981: 96) toteamukseen -mmA-päät-

teen arkaistisuudesta Iin murteessa. 

 

(7) – – me lähetään pois – – niin me lähettiin – – me mentiin meille, ehittiin olla 
siellä jonku aikaa, ja sitten me lähettiin käymään – –  
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Yksikön 1. ja 2. persoonan obliikvisijoista mikään esiintymä ei ollut yleiskielen mukai-

nen. Analyysi Ailan kohdalta jäi lopulta vain 1. persoonan sijoihin, sillä hänellä ei esiin-

tynyt kertaakaan yksikön 2. persoonaa obliikvisijoissa – nominatiivissakin vain kerran: 

sää. Näin ollen tämä kielenpiirre määrittyy Ailan kohdalla vain yksikön 1. persoonan 

esiintymien analysointiin. 

 

Obliikvisijoja esiintyi vain yksikön 1. persoonassa. Niitä oli 30 kappaletta. Nominatiivi-

muotoisia esiintymiä oli yhteensä 75 kappaletta, joista lyhytvokaalista mä 40 kertaa ja 

pitkävokaalista mää 34 kertaa. Lisäksi oli yksi, jo edellä mainittu: sää.  

 

(8)  – – ei kai mummielestä, mun käsittääkseni ei. Se on vaan peruskoulussa anne-
taan silleen ohjeistusta, että niinku mielellään useampaan – – mä oon miettiny – – 
että sen mää laitan ykköseksi – – en mää ees muista niitä kaikkia – – 
 

 

 

5.1.2. Amalia 

 

Amalia on 18-vuotias lukion 3.-luokkalainen. Hänen äitinsä on kotoisin Utajärveltä ja isä 

Oulusta. Amalia on asunut aina Iissä, ja alakoulun hän on käynyt kyläkoulussa. Haastat-

telu pidettiin lukion tiloissa.  

 

Amalian murteellisuusprosentti oli 59,7. Murteellisuus näkyi samoissa piirteissä kuin Ai-

lallakin: ts-yhtymässä, yleiskielen d:n vastineissa, A-loppuisissa vokaaliyhtymissä, yleis-

geminaatiossa, verbien pikapuhemuodoissa sekä yksikön 1. ja 2. persoonan obliikvi-

sijoissa. Murteellisuutta ei esiintynyt lainkaan inessiivissä eikä monikon 1. persoonan 

verbien persoonapäätteissä. 
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KUVIO 6. Amalian puhujaprofiili: eri kielenpiirteiden varianttien prosentuaaliset edus-

tumiset.  

 

Inessiivin päätteenä Amalialla oli poikkeuksetta käytössään -ssA. Esiintymiä oli yhteensä 

125 kappaletta. ts-yhtymän suhteen esiintymät menivät selkeästi murteisen variantin puo-

lelle, sillä aineistossa esiintyi vain kaksi kertaa ts-variantti. Molemmilla kerroilla kyse oli 

ruotsin kielestä: ruotsiin. Vanhaa murteellista varianttia tt esiintyi 14 kertaa, jotka jakaan-

tuivat sanojen metsä, etsiä, katsoa ja itse eri muotojen kesken. Astevaihtelu tt : t näkyi 

muodoissa mettään : metässä. Itse esiintyi aina muodossa ite.  

 

(9) – – mutta tuota ruotsiin mää en lukenu ollenkaan – – mä oon ite puhunu siitä jo 
jonku aikaa – – johonkin yritykseen niitä ettimään – –  

 

Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien suhteen Amalia suosi yleiskielistä varianttia, 

sillä 155 esiintymästä 103 kappaletta oli yleiskielisiä. Murteellisia muotoja Amalia käytti 

59 prosentissa esiintymiä. Monoftongiutumista näkyi ainoastaan eA-yhtymässä – iA ja 

OA olivat vain yleiskielisissä muodoissa eikä UA-esiintymiä ollut lainkaan. Toisaalta osa 

eA-yhtymistä oli myös yleiskielisissä muodoissa, ja osa esiintyi aineistossa sekä monof-

tongiutuneina että yleiskielisinä, kuten hirveä ja hirveesti. Yhteensä monoftongiutumista 

esiintyi 41 kohdassa esiintymäprosentin ollessa 26. Oulun seudun vanhan murteen mu-

kaisia muotoja oli 92, mikä on prosentteina 59. 

inessiivi
ts-

yhtymä

yleiskiel

en d:n

vastinee

t

A-

loppuise

t

vokaaliy

htymät

yleisgem

inaatio

svaavok

aali

verbien

pikapuh

emuodot

mon. 1.

p.

persoon

apäättee

t

y.1. ja 2.

p.

nominat

iivi

y.1 ja 2.

p.

obliikvis

ijat

murre 0 90 90 59 79 25 100 0 54 100

yleiskieli 100 10 10 15 21 65 0 0 3 0

innovaatio 0 0 0 26 0 0 0 100 43 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

murre yleiskieli innovaatio



83 
 

 

 

eA:n variantit Amalian aineistossa olivat eA, ee ja iA, kuten lämpiää, rupian, lukia, kol-

mia, jokia yksikön partitiivina, jokea ja oikeestaan. Mielenkiintoinen esimerkki oli myös 

kerkii, jossa eA > ii. Tätä en kuitenkaan ottanut kvantitatiiviseen analyysiin mukaan.  

 

(10) – – niin nytten tää oli ainoa tyhjä päivä – – että pitäs tehä tämmösiä  

täydellisiä asioita – – no me ollaan hirveesti uitu ko siiä on oma ranta – – vissiin 
kokonaan lämpiää pattereilla – – ja sitten rupian miettimään – – että ko pitää 

kolmia ainetta lukia – –   
 

Yleiskielen d:n vastineiden esiintymäpaikkoja oli 82 kappaletta, joista siirtymä-äänteel-

listen frekvenssi oli 40 ja murteellisten varianttien osuus yhteensä 90 prosenttia. d esiintyi 

kolmesti: päädyssä, tiivistäydytty ja kahdeksantoista. Meijän-muodossa kuului siirtymä-

äänne j selvästi jokaisessa esiintymässä. Tehhään-muodossa näkyy kato sekä siitä seu-

rannut geminaatio. Amalia käytti neljä kertaa muotoa uijaan, jossa voidaan kenties ha-

vaita myös geminaatiota, jolloin muoto olisi uijjaan. Tämä on kuitenkin vaikea erottaa, 

eikä se ole tämän kielenpiirteen kannalta olennaista. Koska tehhään-muodossa kuuluu 

selvästi geminaatio ja uijjaan-muodossa ei, en ole laskenut uijjaan-muotoa geminaatioon 

lainkaan.  

 

(11) – – ossaan voijaan kirjottaa – –  niin me pukkeuvuttaan  – – meijän abilaulu ja 
sitte me lähetään ehkä kottiin – – mitä me tehhään loppupäivällä – – me ollaan 
vähän niinku sekottauvuttu – – ja tiijettään missä kannattaa olla – – iskä on aivan 
puhas oululainen – –   

 

Svaavokaalin suhteen Amalian aineistossa näkyi, miten haastattelun alkuosassa hän ei 

käyttänyt lainkaan svaavokaalia. Sen jälkeen selkeitä svaapaikkoja löytyi useita. Amali-

ankin puheessa kaksi kolmasosaa svaan paikoista olivat svaattomia. Näin ollen svaapro-

sentti jää 35:een, mikä on vähän. Toisaalta kyseessä on koulutussuuntautunut nuori nai-

nen, jolloin svaan käyttö lienee odotetustikin vähäisempää. Tyypillisimmät paikat svaalle 

Amalialla olivat hm-, lj- ja hn-yhtymät. rj-yhtymässä svaata ei näkynyt missään paikassa. 

Seuraavissa esimerkeissä näkyy, miten vaihtelevaa svaan käyttö on. Mielestäni odotuk-

senmukaisessa vanha-sanassa ei ollut yllättäen käytössä kertaakaan svaallista muotoa va-

naha.  
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(12) – – mää kirjotin siitä että ku on niin paljon – –  ehkä ihmiset eroaa sen takia – – 
ja vanha vessa – – jo ihan niinku valmis – – silleen kolomeen kolmia ainetta lukia 
– – vaan pelkällä pääsykokkeella mennään – – ne vanhojen tanssit niin niihi oli 
palijo – – semmosia ihimisiä – – joka on teheny sitä ja sitä– –  niinku ihmisen oli 
tosi selekiät semmoset – – semmonen ryhymä – –  
 

Geminaatio oli selvää, sillä geminoitumista näkyi 80 prosentissa mahdollisista esiintymä-

paikoista. Näitä paikkoja oli yhteensä 154, joissa geminaatio oli 122 tapauksessa. Aiem-

min esillä ollut fysiikka esiintyi Amalialla geminoitumattomana. Yksiselitteisiä piirteitä 

Amalian puhekielessä ovat niin pikapuhemuodot kuin yksikön 1. persoonan passiivimuo-

toinen käyttö. Tutkittavista verbeistä olla, tulla ja mennä ei esiintynyt muita kuin pikapu-

hemuotoja.  

 

Yksikön 1. persoonasta Amalia käytti eniten lyhyempää mä-muotoa, mutta 2. persoonan 

kohdalla tilanne oli toinen. Aineistossa esiintyi viisi kertaa yksikön 2. persoona, joista 

yksi oli sinä ja neljä sää. Minä esiintyi kolme, mä 61 ja mää 44 kertaa. Obliikvisijoissa 

ei esiintynyt yhtään yleiskielistä muotoa. Aineiston luotettavuuden kannalta on olennaista 

se, että myös obliikvisijojen suhteen sain 2. persoonan muotoja: kolme kertaa su-. Vaikka 

määrä oli vähäinen, ilmeni esiintymiä joka tapauksessa. Seuraavista esimerkeistä käy 

ilmi, että yleiskielinen persoonapronomini tulee käyttöön usein silloin, kun halutaan ko-

rostaa subjektia.  

 

(13)  – – mää teen mieluummin silleen – – mä opiskelen – – mummielestä kaikista 
paras opiskella – – mä en tiiä ku siellä – – mää meen vuojeksi töihin ja sitte mää 

… mä oon tehny – – mulla on kamera – – mä oon ollu – – tosi pitkäksi aikaa sää 

leimaat ittesi – – sää tiiät et se on ollu jollaki – – minä korjaan sen – – ku sinä 
lähet – –  

 

 

5.1.3. Anniina 

 

Anniina oli haastatteluhetkellä maaliskuussa 2018 15-vuotias peruskoulun 9.-luokkalai-

nen tyttö. Hänen äitinsä on asunut koko ikänsä Iissä, mutta isä on kotoisin ulkomailta. 

Alakoulun Anniina on käynyt keskustakoulussa. Anniinan murteellisuusprosentti oli 

53,1. Murteellisuuden jakautuminen oli kuitenkin tasaista, sillä murre jäi näkymättä ai-

noastaan monikon 1. ja 2. persoonan verbien persoonapäätteissä – kaikissa muissa piir-

teissä on näkyvissä sinistä pylvästä (ks. KUVIO 7).  
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KUVIO 7. Anniinan puhujaprofiili: eri kielenpiirteiden varianttien prosentuaaliset edus-

tumiset.  

 

Inessiivin kohdalla esiintyi niin murteellisia kuin yleiskielisiä variantteja kuitenkin niin, 

että yleiskieliset olivat selvässä enemmistössä 69 esiintymällä. Murteelliset variantit nä-

kyivät kahdeksan kertaa: maastosa, hommasa sekä muutamassa erisnimessä, kuten Tibe-

riaksesa. ts-yhtymässä tuloksiin vaikutti suuresti ite, joka esiintyi seitsemän kertaa kysei-

sessä muodossa. Tämä on paljon, sillä yhteensä murteellisia esiintymiä oli yhdeksän. Toi-

saalta samaa sanaa käytettiin myös yleiskielisessä muodossa. Tämän voinee tulkita niin, 

että käyttämällä yleiskielistä itse-muotoa halutaan korostaa kyseistä sanaa. Konteksti ai-

nakin tukee tätä ajatusta. Samoin syntymäajan ilmoittamisessa Anniina käytti yleiskielistä 

muotoa, jolloin kyseessä oli henkilökohtaisesti tärkeä asia ja näin ollen painollinen 

muoto.  

 

(14) – – huhtikuun seitsemästoista päivä – – käytiin me kattoon – – sää tuot ne siihen 
itse – –  niin sitte pitää ite ostaa – – siellä katotaan niitä pisteitä – – se on siinä 
kassalla tai miksi sitä kutsutaan – –   
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Yleiskielen d:n vastineista Anniinalla oli eniten käytössään kadollisia esiintymiä. Yh-

teensä 65 esiintymästä 33:ssa oli kato. Yleiskielinen muoto hänellä oli 25 kertaa, mikä 

tekee koko aineistosta 38 prosenttia. Lopuissa oli siirtymä-äänne. Anniina käytti tytöistä 

kaikkein eniten yleiskielistä varianttia (TAULUKKO 4).  

 

Yleiskielen d:n vastineet laskin Anniinan kohdalla kahdella eri tavalla. Anniinan aineis-

tossa korostui tiiä niin monta kertaa, että se mielestäni tietyllä tapaa saattaa vääristää ko-

konaiskuvaa. Tiiä esiintyi hänellä 12 kertaa, lisäksi viiään kerran. Jos kadollinen tiiä las-

ketaan kuvioon, tulee kadollisia / siirtymä-äänteellisiä yleiskielen d:n vastineita Annii-

nalla 38 prosenttia; jos tiiä-muodot jätetään pois, muuttuvat prosentit niin, että yleiskielen 

d tuleekin lähemmäksi puoliväliä 48 prosentilla ja kadolliset / siirtymä-äänteelliset muo-

dot tippuvat 62 prosentista 52 prosenttiin. Kuvio 8 selventää tätä tilannetta. 

 

 

KUVIO 8. Anniinan yleiskielen d:n vastineiden jakautuminen kahdella eri tavalla.  

 

(15)  – – taisin olla kaheksan – – meillä myös yhdessä vaiheessa – – mut sit se siinä 
uuvessa kodissa Haukiputaalla – – tosi rauhallinen ja hidasliikkeinen – –  saatto 
käyvä vähän huonosti – –  se sai vaan yhen – – sai oman kodin – – otat ne kotti-
kärryt uuvelleen – – niin sen ei piä siinä betonilla makoilla – – karsinan kohalta 
– –  lähin pois – – herään jo kuuelta – – et ei piä kiirehtiä – – pitää jäähä ulos – 
– vaikka jonku vaarallisen kohan – – sellasta ollu ilmaisutaijon juttuaki – – ekan 
vuoden joudun – – sit niitä kaduttaa – –  meidän äiti – – meijän pihalla – – tarkotit 
mun paijan kuviota – –  
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Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien suhteen Anniina erottui muista käyttämällä 

paljon monoftongiutuneita muotoja. UA monoftongiutui aineistossa kymmenen kertaa, 

eA 22 kertaa, iA 14 kertaa ja OA neljä kertaa. Suhteellisesti suurinta monoftongiutuminen 

oli eA-yhtymän kohdalla, jolloin monoftongiutuminen tapahtui 71 prosentissa tapauk-

sista. Oulun seudun murteelle tyypillinen eA > iA esiintyi aineistossa vain kolme kertaa; 

OA > UA ei kertaakaan. Oulun murteeseen on kuulunut myös UA ≡, mikä ei sekään nä-

kynyt Anniinan puheessa paljoa, sillä UA monoftongiutui yhtä monta kertaa kuin se pysyi 

samana: molempia oli kymmenen esiintymää. iA ei myöskään noudattanut perinteistä Ou-

lun seudun vanhan murteen samana pysymistä, vaan iA monoftougiutui Anniinalla 35 

prosentissa esiintymiä.  

 

(16)  – – me ollaan ihan hyvii kavereita – – kavereista on poikia – – joo saadaan erik-
seen sovittuu – –  ei se kerenny kauheen kauaa olla – –  sellanen tosi lempeä – – 
sillä ei ollu kauheena – – normaalisti kaks kottarii – –  mut jos haluu jotain eri-

koisjuttuu niin sitte pitää – –  puolisen tuntii vapa-aikaa ennenko pittää kouluun 
lähtiä, jos mää kerkiän – – oikeestaan kaks viikkoa – – se joutuu itse siivoomaan 
sen sotkun siittä – –  tosi semmosii mahtailevia tyyppejä – – mä en ite nää siinä 
oikeen järkee– –  että semmosii täsmällisii – –  
 

Geminoitumisen suhteen Anniinalla ei ollut painotusta geminoimattomuuteen tai yleis-

geminaatioon; prosentit menivät aika lailla tasan. Toisaalta prosentteja olisi muuttanut 

erikoisgeminaation mukaanotto, sillä Anniinalla näkyi selvästi Oulun murteelle tyypilli-

nen imperfektin geminaatio, kuten tekkiin, miettiin, soittiin ja laittoin. Näiden muotojen 

analyysiin mukaan ottaminen ei olisi juurikaan muuttanut yleiskuvaa Anniinan geminaa-

tiosta; toki se olisi silloin painottunut enemmän murteelliseen, geminoituneeseen suun-

taan.   

 

Svaavokaalia Anniina ei käyttänyt paljoa, ja vähäinen käyttö rajoittui kapealle alueelle. 

16 esiintymästä kahdeksan oli palijon. Tässä kohtaa voitaneen puhua jonkinasteisesta lek-

sikaalistumispyrkimyksestä (ks. Nuolijärvi 1986: 65). Konsonanttiyhdistelmistä svaa 

esiintyi lk-, lj-, hm- ja hn-yhtymissä. Näissäkään käyttö ei ollut kuitenkaan systemaattista. 

Anniina käytti niin muotoja nelijä kuin neljä ja nähäny kuin nähny. r:n kanssa svaa ei 

esiintynyt koskaan, vaikka paikkoja tälle oli useita.  

  

(17)  – – harjailen hännän – – jouhiharjoillaki harjata harja ja häntä – –  
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Niin verbien pikapuhemuodot kuin passiivin käyttö monikon 1. persoonan funktiossa oli-

vat täysimääräisesti käytössä. Verbien pikapuhemuodoista esiintyivät vain oo- ja mee-, 

tuu- ei ilmennyt kertaakaan.  

 

Yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronomineista murteellista muotoa mä ja sä esiintyi 

yli 75 prosentissa esiintymistä. Obliikvisijojen puolella yleiskielisiä muotoja ei esiintynyt 

lainkaan, mutta nominatiivin puolella minä sai kolme esiintymää ja sinä yhden esiinty-

män. Yleiskielinen muoto esiintyi silloin, kun kyseessä oli mielestäni yksikön 1. persoo-

nan erityinen painottaminen, samoin yksikön 2. persoonan kohdalla.  

 

(18)  – – minä, äiti tai – –  mä haluun nähä maailmaa – –  varmaan mää osaisinki – – 
tuossa olen minä – –  ootko se sinä siellä – –  

 

 

5.1.4. Asta 

 

Asta oli haastatteluhetkellä 17-vuotias lukion 2.-luokkalainen. Hänen äitinsä ja isänsä 

ovat molemmat asuneet aina Iissä, ja Asta itsekin on asunut aina samassa talossa Iin kes-

kustassa ja näin ollen käynyt myös keskustakoulun. Astan murteellisuusprosentti oli 70,7, 

mikä oli selkeästi enemmän kuin muiden tyttöjen. Hänellä oli vain yksi kielenpiirre – 

monikon 1. persoonan persoonapäätteet –, jossa ei ollut lainkaan murteellisia esiintymiä. 

Kuten aiemmin mainitsin, voi innovaation ja murteellisen muodon katsoa olevan tämän 

kielenpiirteen kohdalla sama asia (ks. 4.1.8.). Jos murteellisuusprosentista jättäisi tämän 

kielenpiirteen pois, nousisi murteellisuusprosentti 78,5:een.  
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KUVIO 9. Astan puhujaprofiili: eri kielenpiirteiden varianttien prosentuaaliset edustumi-

set.  

 

Astan puhekieli erosi inessiivin suhteen selvästi muista tytöistä: hän käytti 55-prosentti-

sesti vanhan murteen mukaista päätevarianttia -sA. Litteroidessani nämä olivat myös sel-

västi erotettavissa. Muilla tytöillä yleiskielinen päätevariantti oli käytössä vähintään 90-

prosenttisesti.  

 

(19) – –  misä me ollaan yhesä – – niin palijo aikasessa – –  se on ens vuonna vasta 
tulossa – –  käyn tuosa meijän omasa salisa tuosa kotona – –  kaks kertaa viikosa 
– – käyn tosiaan intervallia harrastamasa – – mä oon tuosa – – monta rautaa 
tulessa täsä – –  
 

ts-yhtymän suhteen Astan erikoisuus oli ht:n käyttö; tätä ei näkynyt kenelläkään muulla. 

Tosin Astallakin sen esiintymä jäi tässä aineistossa yhteen: ihte. Vaikka kyseessä ei ole 

innovaatio sanan varsinaisessa merkityksessä, olen laittanut sen Astan puhujaprofiilissa 

innovaatioksi – vihreällä pylväällä. Kuten muillakin informanteilla, tt / t esiintyi suurim-

maksi osaksi itse-sanan muodossa ite-. Astan kohdalla näin kävi 11 tapauksessa 14:sta. ts 

esiintyi yleiskielisessä muodossaan kolme kertaa, joita olivat paitsi ja itsenäisesti – jäl-

kimmäinen esiintyi kaksi kertaa.  
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Yleiskielen d:n vastineista Astalla oli eniten käytössään kato eli murteellinen variantti.  

 

(20) – –  yli mun ikävuojen – – kanssa käyvään aika monesti – – ei ossaa ees päivää 
– –  niinku tervehin kaikkia jokka tullee vastaan – – joskus saattaa jäähä – – vähä 
oli hankalaa saaha kiini siitä jutusta – –  

 

Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien suhteen Asta edustaa erilaista puhekielen piir-

rejakaumaa kuin edellä oleva Anniina. Astan murreprosentti tämän kielenpiirteen suhteen 

oli 72. Tämän kielenpiirteen mahdollisia esiintymäpaikkoja oli 99 kappaletta, joista 72 

prosentissa Asta käytti Oulun seudun vanhan murteen variantteja. iA säilytti muotonsa 39 

paikassa, ja vain yhdessä se monoftongiutui. eA > iA tapahtui 19 esiintymässä ja eA ≡ 

vain kuudessa. OA > UA näkyi viidessa muodossa, samoin OA ≡, UA ei saanut missään 

kahdeksasta esiintymästään toisenlaista varianttia. 

 

(21) – –  kyllä se välillä rupiaa ihteä vähän mietityttään – – oli pikkusen vaikia mulle 
– –  silleen oikeen enää kovinkaan kauhiasti – –  sen takia hyvä lähtiä – –  sem-
monen vaaleensininen – –  voin mää sitten kertua – –  no saattaa hyvin mennä 
nopiasti – –  ehkä saattanu sivulauseella lukia tuon – –  iskän työpaikalle leikkaa-
maan ruohua – –  niinku se yhtiö rupiaa niitä – –  huonoa läppää – –  tosi nopiasti 
se kolome viikkoa – –  näitä pesäpallohommia ko  tosiaan mä pellaan ite – –  sieltä 
kotuaki tullee pikkusen – –   

 

Astan puhetta kuvasti selvästi yleisgeminaatio. Tämän kielenpiirteen frekvenssi oli gemi-

noitumisen kohdalla 94, kun esiintymämahdollisuuksia oli aineistossa yhteensä 105. Näin 

ollen Asta käytti 90 prosentissa tapauksista yleisgeminaatiota. Hänellä näkyi imperfektin 

geminoituneet muodot sanoissa saattoin ja lukkiin – näitä en kuitenkaan laskenut tulok-

siini.  

 

Svaavokaalin suhteen Astan murteellisuusprosentti oli lähes samassa kuin yleisgeminaa-

tion. Svaavokaalin mahdollisista paikoista vain 10 tapauksessa, 12 prosentissa, Asta 

käytti svaatonta muotoa. Toisaalta svaattomia muotoja, vanha-, Astalla oli viisi kappa-

letta, joiden poisjättäminen puhujaprofiilista hieman pienensi tätä prosenttia; muutoin se 

olisi ollut 16. Mitään erityistä konsonanttiyhtymää, jossa svaa ei esiintyisi, aineistosta ei 

voi nostaa. Erityisen selkeä svaavokaali oli kuitenkin h-alkuisissa konsonanttiyhtymissä, 

kuten kahavilla ja ihimiset.  
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(22)  – –  mää teen palijo ulukona – – teheny kaikki järijestykset – – semmoset ihi-

misvalijaat aina ulukomailla – –  

 

Aivan kuten muillakin informanttitytöillä, Astalla pikapuhemuodot olivat syrjäyttäneet 

täysin yleiskieliset muodot olla-, tulla- ja mennä-verbien kohdalla. Esiintymiä oli 49 kap-

paletta oo- ja yksi kappale tuu-. Samoin monikon 1. persoonan verbien persoonapäätteet 

preesensissä ja imperfektissä olivat kaikki passiivimuotoisia, eikä yhtään murteista tai 

yleiskielistä muotoa esiintynyt. Yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronomien nomi-

natiivin suhteen käytössä olivat lähestulkoon vain murteelliset muodot. Astan kohdalla 

analyysiin pääsivät vain yksikön 1. persoonan muodot, sillä aineistossa ei ollut yhtään 2. 

persoonan esiintymää nominatiivissa; obliikvisijojen puolella esiintyi kerran su-. Nomi-

natiivin kohdalla Astalla esiintyi kerran meikä, minkä laskin pylväiden joukossa innovaa-

tioiden joukkoon. Näin ollen Astan innovaatiopylväs koostui 46 kappaleesta mää-muo-

toja ja yhdestä meikä-muodosta. Tilastoinnin kannalta näin kuitenkin puhujaprofiilin koh-

dalla parhaaksi yhdistää kielenpiirteiden pitkävokaalisen muodon muut-osioon.  

 

(23)  – – ehän minä kerenny koskaan paikalle – –  mä oon teheny itelle reeniohojelman 
– – mää en oo ite siinä – –  mää tein semmosen järkyttävän kokosen aikajanan 
meikän seinälle – –  
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5.1.5. Aune 

 

Aune oli haastatteluhetkellä 17-vuotias mutta täytti pari viikkoa sen jälkeen 18 vuotta. 

Hänen äitinsä on kotoisin Taivalkoskelta ja isä Kuusamosta. Aunella on sekä kyläkoulu- 

että keskustakoulutaustaa, sillä hän on ollut alakoulun kolme ensimmäistä vuotta keskus-

takoulussa ja sen jälkeen vaihtanut kyläkouluun. Iissä hän on asunut kuitenkin jo ennen 

kouluikää. Murteellisuusprosentti Aunella oli 61,4.  

 

 

KUVIO 10. Aunen puhujaprofiili: eri kielenpiirteiden varianttien prosentuaaliset edustu-

miset.  

 

Inessiivin päätteen suhteen Aunen kohdalla ei ollut epäselvyyttä variantista, sillä hän 

käytti 100-prosenttisesti yleiskielistä varianttia -ssA. ts-yhtymän kohdalla prosentit olivat 

selvät niin ite- / itte- muotojen kanssa kuin ilman niitä. 27 tt-esiintymästä 14 oli kyseistä 

sanaa. ts-variantti esiintyi kolme kertaa: kahdesti ruotsi ja kerran itsestäänselvyys. Mo-

lemmilla tavoilla laskettuna murteellisen variantin käyttö oli yli 80 prosenttia.  
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Yleiskielen d:n vastineissa esiintymiä oli yhteensä 73 kappaletta, joista 22 oli muotoa tiiä. 

Aune käytti 89-prosenttisesti murteellista varianttia. Aunella oli myös yksi siirtymä-ään-

teellinen tapaus, joka ei mahtunut kvantitatiiviseen analyysiini: lähtiin. Tässä tapahtuu 

lähdin > lähin > lähtin > lähtiin.  

 

(24)  – –  jos mää ehin – –  kyl me syyään aina sielä – –  mää ootan – –   mutta vaikka 
ilmaisutaijossa ku siellä piti – –  en mää huua – –  meijät sekotettiin – –  laittanu 
hiastukselle – – ku sitten se pystyy kompensoija – –  yleensä ko vaaditaan matikka 
–  – tyhjänpesän syndrooma – –  en mä tiiä saahaanko – –  sitte mää kaajuin – – 
että mä en piä kiini – –  

 

Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien suhteen Aune käytti 80-prosenttisesti mur-

teellisia muotoja. Oulun murteelle tyypillinen eA > iA näkyi vain kerran. eA oli ainut, 

joka monoftongiutui. Innovaatiota eli monoftongiutumista oli 11 prosentissa esiintymiä, 

ja näitä oli ainoastaan kahdessa eri muodossa: hirveesti ja oikeestaan. Aunen puheessa 

esiintyi vain kerran OA, ja tässä tapauksessa ei esiintynyt minkäänlaista vokaaliyhtymän 

muutosta eikä myöskään innovaatiota. UA pysyi myös jokaisessa esiintymässä UA:na, 

kuten Oulun vanhassa murteessa on. Suurimman osan aineistosta muodostivat iA-loppui-

set sanat – näitä oli yhteensä 62 kappaletta. Tämä vokaaliyhtymä säilyi vanhan murteen 

mukaisesti poikkeuksetta muuttumattomassa muodossa. Näin ollen tämä vaikutti myös 

siihen, että Aunen puheessa oli prosentuaalisesti kaikkein eniten muuttumattomina pysy-

neitä jälkitavujen A-loppuisia vokaaliyhtymiä.  

 

(25)  – –  semmosia heittäytymisiä – – mää voin nukkua – –   ei oo ollu hirveesti sitä 
liikuntaa – –  en mää nää siinä järkiä – –   

  

Svaavokaalin käytön suhteen Aune oli selvästi svaattomien muotojen kannalta. Ainoita 

konsonanttiyhdistelmiä, joissa Aune käytti svaata, olivat rj ja lj. Svaallisia esiintymiä oli 

yhteensä 16 kappaletta, ja ne kaikki muodostuivat muodoista palijon ja kirijotettiin. Mo-

lempia sanoja esiintyi myös svaattomina aineistossa. Vanha-sana esiintyi Aunella vain 

svaattomassa muodossa, ja näitäkin esiintymiä oli vain kaksi kappaletta.  

 

(26)  – – meillä oli kaikkia harijotuksia niinku semmosia puheharjotuksia – – semmo-
sia pelkästään – –  jos on palijon ihmisiä – – mää olin kolmosesta vitoseen – – 
niihin vanhojen tansseihin – – ne niinku alkaa tekemään – –  kirjotetaan se biisi 
– –  mä en aio kirijottaa – – 
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Yleisgeminaation suhteen Aunen prosentit jakautuivat geminoitumisen enemmistöön 73 

prosentilla. Aineistosta nousi esille myös useita imperfektin geminoitumisia: tekkiin, 

leikkiin, oppiin, miettiin ja ottiin. Näitä en kuitenkaan laskenut analyysiini mukaan. Li-

säksi Aunella näkyi erikoisgeminaatiota, kuten rohkassee, kolmosseen, ainakkaan ja kas-

vettaan.  

 

Monikon 1. persoonan verbien persoonapäätteissä Aunenkin kohdalla esiintyi vain pas-

siivimuotoja, ja esiintymiä oli yhteensä 47 kappaletta. Tutkittavien verbien pikapuhemuo-

doista mee- esiintyi kuusi, tuu- yhden ja oo- 42 kertaa. Nominatiivimuotoisia 1. ja 2. per-

soonan persoonapronomineja löytyi yhteensä 179 kappaletta, joista enemmistössä olivat 

lyhytvokaaliset mä ja sä 59 prosentilla. Aunella esiintyi kerran myös oululainen nä. Ob-

liikvisijojen suhteen Aune noudatteli samaa linjaa kuin muutkin tytöt, sillä hänellä ei 

esiintynyt muita kuin murteellisia mu- ja su-muotoja.  

 

(27)  – –  se on mun parhaan kaverin – –  pittääkö mun tuua tää sitte sulle – –  mää 
silleen minä olen täällä – –  niinku niihin mitä sää kirjotat – –  mää olin vähän 
niinku heivasin sen pois – – nä oot hirveen sulonen – –  
 

 

5.2. Pojat 

 

5.2.1. Jaakko 

 

Jaakko oli haastatteluhetkellä 17-vuotias lukion 2.-luokkalainen. Alakoulun hän on käy-

nyt kyläkoulussa, ja hänen molemmat vanhempansa ovat kotoisin Iistä. Jaakon murteel-

lisuusprosentti oli 61,6.  
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KUVIO 11. Jaakon puhujaprofiili: eri kielenpiirteiden varianttien prosentuaaliset edustu-

miset.  

 

Jaakon kohdalla murteellisuusprosentit nousivat vähintään 80 prosenttiin seuraavissa kie-

lenpiirteissä: ts-yhtymässä, yleiskielen d:n vastineissa, yleisgeminaatiossa, verbien pika-

puhemuodoissa sekä yksikön 1. persoonan obliikvisijoissa. Jaakko puhui tyttöihin verrat-

tuna vähän, ja huomattavaa oli pieni yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronominien 

frekvenssi. Koko aineistossa näitä esiintyi vain 47 kertaa, kun tytöillä frekvenssit olivat 

kaikilla vähintään 75. Passiivia monikon 1. persoonan funktiossa Jaakko kuitenkin käytti 

32 kertaa, mikä on esimerkiksi enemmän kuin Ailalla ja Astalla. Yksikön 2. persoonaa ei 

Jaakon aineistossa esiintynyt lainkaan, ja 1. persoonankin vähäistä frekvenssiä voi selittää 

se, että Jaakko jätti usein persoonan pois käyttämällä vain verbiä, jossa oli -n pääte, kuten 

en ennää harrasta mittään. Nämä tulivat esille muidenkin poikien puhujaprofiileissa.  

 

Inessiivin käytön enemmistössä oli yleiskielinen variantti 31 esiintymällä. Murteellisia 

inessiivin variantteja esiintyi kuudessa tapauksessa. Jaakon jakauma inessiivin varianttien 

välillä vastasi tyttöjen keskiarvoa. ts-yhtymää Jaakolla esiintyi todella vähän: 11 kappa-

letta, joista vain yksi, paitsi, oli yleiskielinen. Yleiskielisten varianttien osuudeksi jäi näin 

ollen yhdeksän prosenttia, mikä on vähemmän kuin kenelläkään tytöllä. Toisaalta samalla 

ts-yhtymän kokonaisfrekvenssi jäi pienemmäksi kuin yhdelläkään tyttöinformantilla. 
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Murteellisia variantteja edustui seuraavissa muodoissa: seittemän, ruottin, katon, ite ja 

kato-. Yleiskielen d:n vastineista Jaakolla oli käytössä 89-prosenttisesti murteelliset muo-

dot.  

 

Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien suhteen Jaakko erottui tytöistä käyttämällä 

paljon yleiskielen mukaisina säilyneitä muotoja. Keskiarvo yleiskielen varianttien suh-

teen ilman murrejakoa Jaakolla oli 83 %:a. Tyttöjen keskiarvo yleiskielen varianttien 

osalta oli 65 prosenttia ja monoftongiutumisen suhteen 25 prosenttia. Jaakolla monofton-

giutuneet muodot jäivät kahdeksaan prosenttiin, ja nekin esiintyivät vain sanoissa hirvee- 

ja oikeestaan.  

 

(28)  – – sitä suoraa viissattaa metriä – –  vähän kaikenlaisia ihmisiä – –  oon nuo-

rimpia nähäny – –  jotku ei halua – –  jalkapalloa oon harrastanu – – ei oo juok-
sevaa vettä eikä sähköä – –  en mää oikeen kauas haluais lähteä – – en mää var-
maan eläimiä – – no ei pahemmin oikeestaan.. 

 

Svaavokaalin esiintymät jakautuivat Jaakolla suurin piirtein samalla tavoin kuin tytöillä. 

Yksikön 1. persoonan pronominin suhteen Jaakolla olivat enemmistössä innovaatiomuo-

dot 62 prosentilla, mikä on vähemmän kuin poikien keskiarvo mutta enemmän kuin tyt-

töjen korkein arvo. 62 prosentista 23 esiintymää oli pitkävokaalista varianttia mää ja kaksi 

esiintymää m. Yksikön 1. persoonan pronomini m näkyy mielestäni muodossa moon, joka 

on murteistunut minä olen > mä olen > mä oon > moon. Yksikön 2. persoona ei esiinty-

nyt nominatiivissa eikä obliikvisijoissa kertaakaan.  

 

(29) – – mun mielestä mää voin – – mä haluan ite mennä – – mää vietän kavereitten 
kans aikaa kylillä – –  kyllä mää oon luistelemassa käyny – –  viime vuonna minä-

kin tanssin – –  moon nytten täsä jaksossa alakanu – –  
 

 

5.2.2. Jalmari 

 

Jalmari on 17-vuotias iiläinen nuori, joka on asunut samassa paikassa koko ikänsä. Hänen 

isänsä on Oulun seudun murrealueelta ja äiti Uudenmaan murrealueelta. Jalmarin ala-

koulu on ollut keskustakoulu. 
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KUVIO 12. Jalmarin puhujaprofiili: eri kielenpiirteiden varianttien prosentuaaliset edus-

tumiset.  

 

Jalmarin murteellisuusprosentti oli 64,8. Inessiivin päätteessä pääpaino oli 97-prosentti-

sesti yleiskielisessä variantissa, ja -sA esiintyi vain kolme kertaa. ts-yhtymässä esiintymiä 

oli suhteellisen paljon: 17 kappaletta. Kaikki esiintymät olivat murteellisia. Murteellinen 

variantti oli myös astevaihtelussa, kuten mettä : metässä.  

 

(30) – – sitte mettästystä, sammaan aikaan se mettästyskortti – –  käyvä yksin mettällä 

– –   muuta ko seittemän – –  kattelen mitä muut laittaa – –  ei sitä oikeen tuu 
katottua – –  niitä aina kattoin – –  

 

Yleiskielen d:n vastineissa Jalmari käytti 95-prosenttisesti murteellisia muotoja. Esiinty-

miä oli yhteensä 64 kappaletta, joista 35 tapauksessa esiintyi kato. 26 kappaletta oli siir-

tymä-äänteellisiä muotoja. Siirtymä-äänne v esiintyi muun muassa seuraavissa esimer-

keissä: käyväänkö, syyvään ja pääkaupunkiseuvula. Yleiskielinen d esiintyi seuraavissa 

tapauksissa: edustusjoukkueessa, kodinhoitohuone ja vanhainkodille. 
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Jälkitavujen A-loppuisista vokaaliyhtymistä monoftongiutumista tapahtui 11 esiinty-

mässä, mikä teki 18 prosenttia koko aineistosta. Vokaaliyhtymät, jotka monoftongiutui-

vat, olivat eA > ee kymmenen kertaa sekä iA > ii yhden kerran. Oulun seudun vanhan 

murteen mukaisia muotoja oli yhteensä 44 kappaletta, mikä teki 69 prosenttia kaikista 

esiintymistä. eA > iA näkyi yhdeksässä tapauksessa ja OA > UA kahdessa tapauksessa.  

 

(31)  – –  enemmän oli sijjainen ku se oikia opettaja – –  sorsajahissa ei o niinku niin 
nopeesti pimiä – –  niin ei siinä kerkiä olla kauaa... ei päivällä oikeen lennä hir-

veesti – –  minkä takia mää oon niitten kaveri – –  aika nopiasti oppi – –  snapp-

chattii – –  sanakokkeeseenki pitää vaan kattua mitä sanoja – –   
 
Yleisgeminaatio näkyi Jalmarilla vahvana. Analyysin ulkopuolelle jätin seuraavat Oulun 

seudun tyypilliset analogiset imperfektimuodot: laittoin ja lukkiin. Myös erikoisgeminaa-

tio näkyi Jalmarin aineiston seuraavissa muodoissa: seisommaan, työnnettään, laitettaan 

ja leikkimmään. 

 

(32)  – –  sammaan aikaan kävviin uimassaki – –  heitetään siihe vetteen meijän etteen  
– –  sammaan pelliin pellaajia – –   

  

Jalmarin puheessa svaavokaali oli vahva piirre. Yksikön 1. persoonan pronominien no-

minatiiveista yleisin oli pitkävokaalinen variantti mää, joka esiintyi aineistossa 43 kertaa. 

Yleiskielinen minä esiintyi kerran ja lyhytvokaalinen mä 13 kertaa. Yhtään 2. persoonan 

esiintymää ei ollut nominatiivissa, mutta obliikvisijoissa se esiintyi kerran. Jalmari vält-

teli monesti yksikön 1. persoonaa subjektina ja jätti sen usein lausumatta kokonaan, kuten 

Jaska ja Jaakkokin.  
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5.2.3. Jarkko 

 

Jarkko on 17-vuotias lukiolainen, jonka äiti on kotoisin Iistä ja isä Pudasjärveltä. Alakou-

luajan hän on opiskellut kyläkoulussa. Kaikki tutkittavat kielenpiirteet mukaan lukien 

Jarkon murteellisuusprosentin keskiarvo oli 68,7.  

 

 

KUVIO 13. Jarkon puhujaprofiili: eri kielenpiirteiden varianttien prosentuaaliset edustu-

miset.  

 

Inessiivin päätteen suhteen enemmistössä olivat yleiskieliset variantit 47 esiintymällä. ts-

yhtymässä Jarkon erikoisuus oli yleiskielisten varianttien puuttuminen kokonaan.  

   

(33)  – –  riippuu ihan siitä itestä – –  ranskaa opetti se vanaha ruottin opettaja – –  
mä oon kattonu kutosesta asti – –  

 

Yleiskielen d:n vastineista Jarkko käytti lähes pelkästään murteellisia variantteja: katoa 

ja siirtymä-äänteitä. Vanhan murteen mukaiset muodot olivat esimerkiksi: käyvään, lä-

hin, vuojen, piä, ootappa, ahasmielistä, käyvä, ees, kohalleen, markkinoija, tehä, taiku-

riyhistys, uuvestaan, taikuuven, hiihä ja pietään. Ainut yleiskielen mukainen esiintymä 

oli todennäköisyyslaskenta. 
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Jälkitavujen A-loppuisissa vokaaliyhtymissä Jarkko noudatteli 82-prosenttisesti vanhan 

murteen mukaisia muotoja: iA ≡ 34 esiintymää, eA > iA kahdeksan esiintymää, UA ≡ 

seitsemän esiintymää ja OA ≡ nolla esiintymää. Monoftongiutumista eA > ee tapahtui 

ainoastaan kuusi kertaa, ja ne olivat hirvee- ja oikees-. Tämä muodosti aineistosta 10 pro-

senttia. Ainoa vokaaliyhtymä, jossa Jarkon aineistossa tapahtui vokaaliyhtymämuutoksia, 

oli eA > iA.  

 

(34) – – pelattiin oikeestaan – – niin oikian hinnan – –  oota nyt pittää miettiä – –  oli 
jotaki sukua meille – – mä en hirveenä – – niinku vähäsen kaikkia – – sitte voi 
lähtiä – – hankkia nimiä – – tai no oikeastaan ainoastaan aikusille – – ei ollu 
niin vaikia päässä – – tehä niin palijo ku kerkiää – – tehhään kaikkia hauskaa – 
–  

 

Yleisgeminaatiossa Jarkko oli geminoitumisen kannalla tyttöjen keskiarvon suuntaisesti. 

Jarkon puheessa ei näkynyt Oulun murteelle tyypillistä imperfektin analogista geminoi-

tumista. Svaavokaalin käytössä Jarkko kuitenkin erosi selvästi muista: murteellisen eli 

svaallisen esiintymäprosentti oli 91, mikä on yli kaksinkertainen tyttöjen keskiarvoon 

verrattuna. Esiintymiä oli seuraavissa konsonanttiyhtymissä: lv, lj, lh, lk, lm, lp, hm, rj ja 

nh. Jarkon aineistossa svaa näkyi muu muassa seuraavissa muodoissa: ihimisiä, talavella, 

valavoo, holohoamista, palijon, melekeenpä, alako, vanaha, ryhymiä, pelekästään, hele-

poin, kirijottaa, talaviurheilulajeja, jalakapallo, palakalla ja silimä.  

 

Tutkittavien verbien pikapuhemuodot jakaantuivat Jarkolla seuraavasti: mee- kaksi kap-

paletta, tuu- yksi kappale ja oo- 25 kappaletta. Yksikön 1. ja 2. persoonan suhteen Jarkon 

jakaumat olivat omalaatuisia: 80 prosenttia yksikön 1. ja 2. persoonan esiintymistä oli 

pitkävokaalista muotoja, 55 kappaletta mää ja kolme kappaletta sää. Tyttöjen keskiarvo 

pitkävokaalisten esiintymien suhteen oli 39,5 prosenttia eli noin puolet Jarkon vastaa-

vasta; poikien keskiarvo oli 70. Yleiskielistä varianttia esiintyi kaksi kertaa, mikä on yh-

denmukaisessa linjassa muiden informanttien esiintymien kanssa. Vaikka Jarkko on asu-

nut lähes koko ikänsä Kemin murrealueen vieressä, ei puheessa esiintynyt lainkaan mie 

tai sie. Obliikvisijaisissa muodoissa esiintyi vain yksikön 1. persoona.  

 

(35)  – – niin perijantaina mää sitte lähin Kemmiin – –  en mää piä niihin yhteyttä – – 
se on kotosin mum mielestä – –  ei mee hyvin mun kaa – –  vaikka niinku minä ja 
– –  sosiaalisempi ku minä – –  
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5.2.4. Jaska 

 

Jaska on 11-vuotias, tuleva 6.-luokkalainen poika, joka on asunut aina Iissä. Hänen van-

hempansa ovat kotoisin Kemijärven murrealueelta ja ovat muuttaneet Iihin vasta Jaskan 

synnyttyä. Jaskan murteellisuusprosentti oli 36,7.  

 

 

KUVIO 14. Jaskan puhujaprofiili: eri kielenpiirteiden varianttien prosentuaaliset edustu-

miset.  

 

Inessiivin päätteen käytössä Jaska suosi 100-prosenttisesti yleiskielistä varianttia. ts-yh-

tymän suhteen seitsemän esiintymää kahdeksasta oli murteellisia tt / t. Yleiskielisenä 

esiintyi seitsemänvuotias.  

 

(36)  – –  istuttiin siellä reunassa tai käytiin jossaki syömässä – –   
(37)  – –  käytiin kattoon kaikki kohteita – –  

 

Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien suhteen ainoa monoftongiutunut yhtymä oli 

eA, joka monoftongiutui viidessä esiintymässä, joista jokainen oli oikeest-. Oulun vanhan 

murteen tunnusmerkeistä eA > iA löytyi seitsemässä esiintymässä, OA > UA ei yhdessä-

kään esiintymässä. iA ja UA pysyivät aina yleiskielisessä muodossaan.  
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(38)  – – no aika virkeä luokka – –  ei ole kauhian mäkistä – –  no ei kauhian useasti 
– –  kaksk autoa tossa pihalla – –  kääntyä oikialle – – no en oikeestaan mitään – 
– no me tehään projektia nytten – –  

 

Jaska erottui merkittävästi muista pojista yleisgeminaatiossa, sillä hän ei käyttänyt yleis-

geminaatiota juuri lainkaan. Vain kahdessa esiintymässä 48:sta Jaska käytti yleisgemi-

naatiota: ajjaa ja tekkee. Jaskan vanhemmat ovat alueelta, jossa yleisgeminaatiota ei käy-

tetä. 

 

Yleispuhekielen d:n vastineissa Jaska suosi eniten murteellisia muotoja. Yleiskielen d 

näkyi neljässä esiintymässä. Yksi näistä oli myös tiedä. Sana tiedä esiintyi kaikissa eri 

esiintymävarianteissaan Jaskan aineistossa: tiiä, tiijä ja tiedä.  

 

(39) – –  yks meijän luokalla – –  viijen tähen leirintäalueella – –  siis pöyvät ja penkit 
– –  sitte käyvään kaupassa – –  kaikki tötsät kaajettu – –  hiihettiin ja oltiin leik-
kejä – – yrittäjyyen ja ohjelmoinnin – –  no kaikkina vuodenaikoina – – no sano-

malehdestä pitää pistää liisterillä – –   
 

Jaska käytti vähän yksikön persoonapronomineja. Kertoessaan itsestään subjektina Jaska 

käytti usein vain verbin persoonapäätettä -n eikä lainkaan persoonapronominia.  

 

(40)  – –  pelaan, luen ja iskän kanssa Jeeppiä kasataan – –  en tiiä oikeen muuta – –   

 

Jaskan aineistosta ei löytynyt yhtään obliikvisijaista persoonapronominia. Yksi syy tähän 

voi olla se, että Jaska puhui usein mu- ja minu- tilalta monikon 1. persoonassa, jolloin 

kyseessä oli muoto meil-. Tämä johtunee siitä, että haastattelija on informantin äiti. Jaska 

puhui usein passiivissa, kun samassa tilanteessa olisi mielestäni voinut käyttää yksikön 

ensimmäistä persoonaa. Näin toimi myös Jaakko. Jaskalla passiiveja oli yhteensä 62 kap-

paletta, mikä on esimerkiksi kaksinkertaisesti verrattuna Jarkon ja Jaakon frekvensseihin. 

Pikapuhemuodoissa Jaska erosi muista käyttämällä myös yleiskielisiä muotoja ole- ja 

mene-. Molemmat esiintyivät kerran. 

 

(41) – –  pyörällä menen ensin soratietä – –  ei ole kauhian mäkistä – –  
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5.2.5. Joona 

 

Joona oli haastatteluhetkellä 12-vuotias koululainen. Alakouluvaiheen Joona on käynyt 

keskustakoulussa, jossa hän on edelleen. Joonan äiti on kotoisin Pudasjärveltä ja isä Iistä. 

Joonan murteellisuusprosentti oli 67,1. 

 

 

KUVIO 15. Joonan puhujaprofiili: eri kielenpiirteiden varianttien prosentuaaliset edustu-

miset.  

 

Joona erosi selvästi poikien keskiarvoista inessiivin päätteessä, ts-yhtymän vastineissa 

sekä jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien muutoksissa. Inessiivissä -sA:n kes-

kiarvo oli pojilla 21 ja Joonalla 61 prosenttia. Tytöillä tämän lyhyemmän päätteen kes-

kiarvo oli vieläkin vähemmän: 12 prosenttia.  

 

(42)  – –  Suomen hauskimmasa taviksesa – –  piti käyvä koeharijotuksissa tuola Ou-

lusa – –  tuosa ihan vieresä tuosa vuoropäiväkotihommassa – –  käyvä sitäki pyö-

rimäsä – –  
 

ts-yhtymän suhteen Joona käytti 81-prosenttisesti varianttia tt / t. Tämä on 11 prosenttia 

vähemmän kuin poikien keskiarvo mutta lähes tulkoon sama kuin tyttöjen keskiarvo. 
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Joona puhui ts-yhtymän suhteen yleiskielisemmin kuin muut pojat. Toisaalta mitään suu-

ria johtopäätöksiä tästä aineistosta ei voi tehdä, sillä kaikilla esiintymäkerroilla oli kyse 

samasta sanasta paitsi. Esiintymiä koko ts-yhtymällekin oli vain 16 kappaletta. tt-variantti 

oli myös astevaihtelussa, mikä näkyy muodoissa katto : katoin.  

 

Yleiskielen d:n vastineissa Joona käytti poikien keskiarvoon verrattuna eniten yleiskieltä 

– lähes saman verran kuin tytöt. Joonan keskiarvoprosentti yleiskielen osalta oli 12, ty-

töillä 16 ja pojilla seitsemän. Yleiskielen mukaiset d:t näkyivät seuraavissa esiintymissä: 

päiväkodille, kodinhoitohuone, edes ja kahdestaan.  

 

Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien osalta eA >iA ja OA > UA tapahtui selvästi 

harvemmin kuin muilla pojilla: poikien keskiarvo oli 28 prosenttia ja Joonan viisi pro-

senttia, joka tarkoittaa yhtä esiintymää. eA pysyi muuttumattomana kuudessa esiinty-

mässä ja vain yhdessä tapahtui eA > iA. Yhden epäselvän tapauksen jätin tämän vokaa-

liyhtymän suhteen aineiston ulkopuolelle: Korkeasaareen / Korkiasaareen. Jälkitavujen 

eA-vokaaliyhtymä monoftongiutui jälkitavuissa kuusi kertaa. Mikään muu vokaaliyh-

tymä ei monoftongiutunut, eikä mikään muu vokaaliyhtymä muuttunut toiseksi vokaa-

liyhtymäksi. Näin ollen Oulun seudun vanhan murteen mukaisia muotoja oli puhujapro-

fiilissa yhteensä 64 prosentissa esiintymistä; Liedeksen kaltaisen rajaamisen mukaan vain 

5 prosentissa (ks. TAULUKKO 5). 

 

(43)  – – pikkusiskon kanssa kaikkia tähtiä – –  sisällä on kaikkea tulta ja kaikkea 
semmosta – –   oikeestaan ees kunnolla – –  että saa paljon juostua – –  että voi 
juosta siinä vihreellä leikkinurmikolla – –  en mä oo ollu kipiänä pitkään aikaa – 
–   

 
Yleisgeminaation suhteen Joona erottui muista aineistoni tytöistä ja pojista, sillä Joonan 

puheessa yleisgeminaatio kuului selvästi. Yleisgeminaation mahdollisista esiintymäpai-

koista 96 prosentissa näkyi geminaatio, eli vain kolmessa paikassa kaikista 71 mahdolli-

sesta esiintymäpaikasta yleisgeminaatiota ei näkynyt (TAULUKKO 7). Tyttöjen kes-

kiarvo tämän kielenpiirteen suhteen oli 74 %:a ja poikien 73 %:a. Erikoisgeminaatiota 

näkyi lisäksi muodoissa miettimmään, mukavvaa, sanommaan ja harjottelemmaan. 

Tämä sopii hyvin Joonan äidin murretaustaan, sillä erikoisgeminaatio kuuluu Kainuuseen 

(Kettunen 1981 [1940]: kartta 2).   
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(44)  – –  ko me katottiin sitä ekkaa kauttaa – –  ko me leikittiin puttoushommaa – –  
ottaako ne ennää sinne mukkaan niitä pellaajia – –  oon mää pari mussiikkia 
soittanu – –  tullee sinne asemalle hakkeen meitä – –  

 

Svaan suhteen Joona oli lähempänä tyttöjen kuin poikien keskiarvoa. Poikien keskiar-

voon verrattuna Joona käytti svaavokaalia kymmenen prosenttia harvemmin kuin muut. 

Muiden kielenpiirteiden osalta Joona ei erottunut poikien keskiarvosta, mutta yksikön 1. 

persoonan nominatiivin suhteen voidaan sanoa Joonan suosivan muita poikia enemmän 

lyhytvokaalista varianttia. 
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5.3. Erilaisia innovaatioita puhujaprofiileissa 

 

Kuten luvun 5 alussa kirjoitin, näkyi informanttieni puheessa erilaisia innovaatioita. In-

novaatio ei tarkoita tässä suoranaista uutta keksintöä vaan pikemminkin kielenpiirteen 

varianttia, joka ei ole kuulunut Oulun seudun vanhaan murteeseen eikä yleiskieleen. Ku-

viossa 13 ovat kootusti innovaatioiden esiintymäprosentit.  

 

 

KUVIO 16. Innovaatioiden jakautuminen eri kielenpiirteisiin iiläisten nuorten puheessa.  

 

Kuvion 16 avulla voidaan nähdä, että sukupuolittaisia eroja innovaatioiden välillä on niin 

yksikön 1. persoonan nominatiivissa kuin jälkitavujen A-loppuisissa vokaaliyhtymissä. 

Tytöt käyttävät A-loppuisten jälkitavujen vokaaliyhtymissä enemmän innovaatiota eli 

monoftongiutumista ja pojat yksikön 1. persoonan nominatiivissa mää-varianttia. Passii-

vin käytön suhteen ei ole sukupuolittaisia eroja. Muistettakoon, että passiivi kuuluu osit-

tain myös vanhaan murteeseen. Vaikka kuviossa näkyy ts-yhtymä, ei yhtä ht-esiintymää 

voida pitää vielä innovaationa. Sen käyttö varianttina kertoo informantin kohdalla jostain 

muusta.  
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Yllä olevassa kuviossa näkyvät vain ne kielenpiirteet, joissa näkyi innovaatioita eli piir-

teitä, jotka Liedeksen tutkimuksen aikana olivat alkumetreillä tai tulleet vasta sen jälkeen 

Iin puhekieleen. Huomionarvoista on passiivin käytön vahva näkyminen monikon 1. per-

soonan funktiossa jo Liedeksen (1981) tutkimuksen aikana. Näennäistutkimuksen en-

nuste tämän kielenpiirteen leviämisestä on pitänyt paikkansa.  

 

Innovaatioita ei esiintynyt seuraavissa tutkimissani kielenpiirteissä: yleiskielen d:n vasti-

neet, yleisgeminaatio, svaavokaali, verbien pikapuhemuodot sekä yksikön 1. ja 2. persoo-

nan persoonapronominien obliikvisijat. Geminaation kohdalla esiintyy innovaatiota ny-

kypuhekielessäkin, kuten tekkiin ja lukkiin. Tämä ekspansiivisena ilmiönä tunnettu malli 

näkyy oman tutkimukseni mukaan jonkin verran myös iiläisten nuorten puheessa. Puhu-

japrofiilien yhteydessä olen ottanut ne mukaan esille muotoina ja esimerkkeinä, sillä mie-

lestäni ne kuvastavat myös omalta osaltaan tärkeää roolia iiläisten nykypuhekielessä. 

Esiintymäprosentteja en tämän tutkimukseni pohjalta voi kuitenkaan antaa. Innovaatioksi 

niitä en myöskään tässä yhteydessä voinut laskea, koska kyse ei ole enää yleisgeminaa-

tiosta. Oulun murteessa yleisgeminaatiota esiintyy supistumien ja alkuperäisten i-loppuis-

ten diftongien edessä, samoin se näkyy lainasanoissa (ks. Pääkkönen 1994). Tutkimus-

asetelman olisi toki voinut muuttaa niin, että olisin laskenut oululaiset imperfektimuodot 

innovaatioiksi.  

 

Luvussa 1.2. pohdin Labovin kielenmuutosryhmien avulla sitä, miten erilaiset kielenpiir-

teet ovat säilyneet Iin nuorten puhekielessä. Elävä ja uusi muutos on mielestäni A-lop-

puisten jälkitavujen vokaaliyhtymien mononftongiutuminen. Toisaalta sen voi laskea 

myös alkavien muutosten ryhmään. Koska monikon 1. persoonan päätteet preesensissä ja 

imperfektissä ovat nykypuhekielestä nuorilla kadonneet, voi kyseistä piirrettä pitää La-

bovin jaottelun muutoksena, joka on toteutunut. Näitä suuntaviivoja näkyi jo Liedeksen 

näennäisaikatutkimuksessa. Keskiosan muutoksiin voitaneen laskea svaavokaalin leviä-

misen hiipuminen. Oma lukunsa on tietysti Oulun seudun analogisesti geminoituneet im-

perfektit, sekundaarit yleisgeminaatiomuodot.  
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5.4. Puhujaprofiilien vertailua 

 

Seuraavissa kuvioissa 17 ja 18 vertailen tyttöjen ja poikien puhujaprofiileja keskenään. 

Kuviossa 19 vertailen vielä rinnakkain tyttöjen ja poikien keskiarvollisia puhuprofiileja 

kielenpiirteittäin. Arvoina ovat murteellisten varianttien osuudet kielenpiirteistä puhuja-

profiileissa (KUVIOT 5–7 ja 9–15).  

 

 

KUVIO 17. Tyttöjen puhujaprofiilit: eri kielenpiirteiden varianttien prosentuaaliset edus-

tumiset.  

 

Tyttöjen puhujaprofiileja kuvastavat murtoviivat ovat kaikkein hajanaisimmillaan yleis-

kielen d:n vastineiden, jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien ja yleisgeminaation 

kohdalla. Svaavokaalin suhteen hajontaa ei ole paljon, mutta Asta eroaa muista tytöistä 

täysin.  

 

Tyttöjen murteellisuusprosentit liikkuvat 53,1:n ja 70,7 prosentin välillä. Kaikkein mur-

teellisin on keskustakoulun käynyt Asta, jonka molemmat vanhemmat ovat Iistä. Alin 

murteellisuusprosentti on Anniinalla, joka on käynyt myös keskustakoulun mutta jonka 
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toinen vanhempi on muusta maasta kuin Suomi. Kyläkoulun ovat käyneet Aila, Amalia 

ja osittain Aune; Anniina ja Aune ovat keskustakoulusta. Näin ollen murteellisuuspro-

senttien ääripäiden edustajat ovat molemmat keskustakoulusta, joten tyttöjen kohdalla 

alakoulun ei voida katsoa olevan merkittävä tekijä murteellisuuden säilymisessä.  

 

Ainoat tytöt, joiden molemmat vanhemmat olivat kotoisin Oulun murrealueelta, olivat 

Aila, Amalia ja Asta. Heidän murteellisuusprosenteissaan on kuitenkin merkittävä ero. 

Tosin Aila ja Amalia ovat kyläkoulusta maaseudulta ja Asta keskustasta keskustakou-

lusta. Heidän kohdalla asuinpaikan ja koulutaustan voisi katsoa selittävän eroa. Tämä 

kuitenkin lienee odotuksenvastaista, sillä tässä tapauksessa keskustakoulun nuori puhuu 

murteellisemmin kuin kyläkoulutaustaiset Aila ja Amalia. Koska kyse on nuorista, joiden 

elämään ja kieleen vaikuttaa lukemattoman suuri määrä asioita, ei tällaisella tutkimuk-

sella voida selvittää selkeitä syy-seuraus-suhteita. Taustamuuttujia on niin suuri määrä, 

että niitä ei voi hallita tämänkaltaisella tutkimuksella. Voitaneen kuitenkin todeta, että 

yhdessä muiden tässä tutkimuksessa mainitsemattomien taustamuuttujien kanssa kylä-

koulutaustalla sekä vanhempien murretaustalla on jonkinsuuntaista merkitystä nuoren 

kielenpiirteiden varianttien esiintyvyyden kanssa.  
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KUVIO 18. Poikien puhujaprofiilit: eri kielenpiirteiden varianttien prosentuaaliset edus-

tumiset.  

 

Jaska, Joona ja Jalmari ovat keskustakoulusta. Joonan ja Jalmarin murteellisuusprosentit 

ovat suurin piirtein samanlaiset, mutta Jaska eroaa muista selvästi alhaisella murteelli-

suusprosentillaan. Jaskan tuloksiin on suhtauduttava varauksellisesti, sillä hänen idiolek-

tissaan lienee paljon tilanteista vaihtelua. Jaskan vanhemmat eivät ole kotoisin Oulun 

seudun murrealueelta – toisaalta Jaska saattaa käyttää murteellisempaa puhetta Oulun 

murretta puhuvien kavereiden seurassa.  

 

Puhujaprofiileja seuratessa voi huomata, että inessiivin kohdalla Joonan viiva kulkee sel-

västi ylempänä kuin muiden, sillä hän käytti Oulun seudun vanhan murteen –sA-päätettä 

inessiivissä enemmän kuin toiset poikainformanttini. Yleisgeminaation ja svaavokalin 

kohdalla on myös havaittavissa hajontaa poikien välillä. Muutoin poikien murtoviivojen 

pisteet kulkevat samansuuntaisia reittejä – poikkeuksena on Jaska. Vaikka murtoviivojen 

muodot ovat samanlaisia, on arvoissa suuriakin eroja.  
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Ainut poika, jonka molemmat vanhemmat ovat Oulun murrealueelta, on Jaakko. Hänen 

murteellisuusprosenttinsa on kuitenkin alhaisempi kuin kolmen muun pojan. Näin ollen 

poikien tapauksessa vanhempien murretaustan ei voida katsoa selittävän murteellisuus-

prosenttien eroja. Yksittäisiä kielenpiirteitä se voinee selittää. Murteellisimpia, Jarkkoa 

ja Joonaa, ei yhdistä myöskään koulutausta. Toisaalta heidän molempien äidit ovat Iistä.  

 

 

KUVIO 19. Tyttöjen ja poikien puhujaprofiilien vertailua: eri kielenpiirteiden varianttien 

prosentuaaliset edustumiset.  

 

Kuvion 19 perusteella huomataan, että kuviollisena kokonaisuutena kouluikäisten tyttö-

jen ja poikien puheen äänne- ja muoto-opiliset piirteet ovat melko samanlaisia. Murteel-

lisuusprosenttien keskiarvotkin ovat lähellä toisiaan. Toisaalta Jaskan hieman arvelutta-

van alhainen murteellisuusprosentti laskee poikien keskiarvoa. Yksikön 1. ja 2. persoonan 

nominatiivin laskemistapa vääristää mielestäni kokonaiskuvaa, koska toisenlaisen näkö-

kannan mukaan mä ja mää voidaan molemmat laskea vanhan murteen mukaiseen vari-

anttiin. Tämän takia olen laskenut kuvioon 19 murteellisuusprosentit kahdella tavalla: b-

vaihtoehdossa olen käyttänyt kyseisen kielenpiirteen kohdalla vaihtoehtoista laskutapaa. 

Kyseiset arvot näkyvät kuviossa pisteinä yksikön 1. ja 2. persoonan nominatiivin koh-

dalla.  
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Kouluikäiset pojat ovat tutkimukseni mukaan Iissä murteellisempia kuin tytöt seuraavissa 

kielenpiirteissä: inessiivissä, ts-yhtymässä, yleiskielen d:n vastineissa, jälkitavujen A-lop-

puisissa vokaaliyhtymissä ja svaavokaalissa. Merkittävänä eroa voinee pitää erityisesti 

svaavokaalissa, missä ero on 14 prosenttia. Yleisgeminaation, verbien pikapuhemuotojen 

sekä yksikön 1. ja 2. persoonan obliikvisijojen suhteen prosentit ovat samanlaisia. Ainoa 

piirre, jossa tytöt ovat selvästi murteellisempia kuin pojat, on yksikön 1. ja 2. persoonan 

nominatiivi. Tämä ero ei välttämättä kerro niinkään murteellisuuden erosta vaan mä- ja 

mää-varianttien käyttöerosta: tytöt käyttävät selvästi enemmän mä-varianttia.  

 

 

5.5. Iin nuorten nykypuhekieli verrattuna nykypuhesuomeen 

 

Liedeksen (1981) tutkimuksesta on kulunut jo lähes 40 vuotta. Tässä ajassa puhekie-

lemme on mennyt monien muutosten läpi. Esittelin aiemmin Mantilan ja Mielikäisen aja-

tusten pohjalta tekemääni kaaviota nykypuhekielen piirteistä (KUVIO 1). Mantilan teke-

mästä piirrejaottelusta on aikaa jo 14 vuotta, joten tässä vaiheessa on hyvä katsoa, miten 

oman tutkimukseni tulokset sijoittuvat 2000-luvun alun puhekielen piirteisiin.  

 

Yleisiin ja neutraaleihin puhekielen piirteisiin sijoittuu passiivin käyttö monikon 1. per-

soonan funktiossa. Omassa tutkimuksessani tämä näkyi 100 prosentissa tapauksia frek-

venssin ollessa 401. Vaikka Liedeksellä oli tässä ryhmässä yhtä paljon informantteja ja 

nauhoitettua aineistoa jopa ajallisesti enemmän, oli hänen passiivifrekvenssinsä vain 202, 

mikä on puolet omastani. Tästä voisi päätellä, että ylipäätään passiivissa puhuminen on 

lisääntynyt, ja se ansaitsee edelleen paikkansa korkeimmassa portaassa. Tähän ylimpään 

portaaseen Mantila (2004) asetti myös mä- ja sä-pikapuhemuodot. Oman tutkimukseni 

mukaan näiden varianttien käyttö on kyllä kasvanut Iissä, mutta tilaa on annettu myös 

pitkävokaalisille varianteille. Erityisesti pojat suosivat pitkävokaalista varianttia, tytöt ly-

hyttä.  

 

Kaavion 1 toiseen portaaseen kuuluvat maantieteellisesti laaja-alaiset puhekielen piirteet 

kuten yleisgeminaatio, svaavokaali ja pikapuhemuodot. Svaavokaalin leviäminen tosin 
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on jossakin määrin tyrehtymässä (Mantila 1997: 14, 16; Pinola 1997: 60–66). Iissä yleis-

geminaatio on laskenut 96 prosentista 73 prosenttiin. Svaavokaalin käyttö on oman tutki-

mukseni perusteella vähentynyt radikaalimmin, sillä se on lähes puolittunut: vuonna 1981 

svaan osuus oli 89 prosenttia, nyt 45 prosenttia. Minna Mattanen (2011: 62) puhuu tässä 

yhteydessä niin sanotusta peruutusmuutoksesta, jossa svaavokaalin leviäminen on hidas-

tunut sen kielteisen leiman takia. Edelleenkin niin svaavokaalin kuin yleisgeminaation 

käytön voi sanoa olevan Iissä laaja-alaista. Merkkejä väistyvästä suunnasta voi kertoa se, 

että juuri naisinformantit ovat muutoksen kärjessä svaavokaalin hylkäämisessä.  

 

Pikapuhemuodot olivat jo Liedeksen (1981: 88) tutkimuksen aikaan näkyvissä kaikissa 

ikäryhmissä. Huomattavaa tällöin oli työikäisten ryhmän miesten ja naisten välinen ero – 

se oli neljä prosenttia, mutta silti Liedeksen (1981: 89) mukaan huomattava. Tällä hetkellä 

koululaisryhmässä ei ollut eroja sukupuolten välillä, ja pikapuhemuoto oli yksinomainen 

variantti nykypuhekielessä Iissä (KAAVIO 7).  

 

Nykypuhekielen kaavion kolmas porras on yleistyvät puhekielen piirteet, joista omassa 

tutkimuksessani selviä merkkejä antaa jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien monof-

tongiutuminen, kato yleiskielen d:n sekä tt ts-yhtymän vastineena. Kato tai siirtymä-

äänne yleiskielen d:n vastineena on Iissä vähentynyt 99 prosentista 88 prosenttiin – silti 

kato on edelleen nykypuhekielen selkeä piirre. Myös tt ts:n vastineena oli laskenut 91 

prosentista 82 prosenttiin, mutta tt on edelleen lähes yksinomainen variantti Iissä. Lie-

deksen aineistoon verrattuna erityisesti monoftongiutuminen on innovaationa merkittä-

vässä roolissa. Vuonna 1981 (Liedes 1981: 71) Iin aineistossa monoftongiutuneita ta-

pauksia oli vain yksi prosentti, nyt vuonna 2018 40 prosenttia.  

 

Leimallisia maakuntapiirteitä omina tutkittavina kielenpiirteinä minulla ei ollut, mutta 

viidennen ryhmän – elävien puhekielen piirteiden – osalta aineistossa näkyivät erikoiset 

imperfektimuodot, jotka tulivat esille puhujaprofiileissa. Mie ja sie eivät näkyneet omien 

informanttieni puheessa.  

 

Vaikka media vaikuttaa kaikkiin nuoriin, eivät kuitenkaan kaikki nuoret ota käyttöönsä 

sen antamia malleja puhekielen piirteistä, joista erityisesti pääkaupunkiseudun puhekieli 
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nousee isoon osaan (Lappalainen 2001: 74–101). Usein omaa puhetta ohjataan intuitiivi-

sesti, mutta voidaan ajatella, että omaa idiolektia rakennetaan myös tietoisesti: valitaan 

kieleen kulloiseenkin tilanteeseen sopivia piirteitä (Mantila 2004: 328–329). Seuraavaan 

kuvioon olen valinnut vain ne piirre-esimerkit, jotka ovat oman tutkimukseni kielenpiir-

teitä.  

 

 

KUVIO 20. Nykypuhesuomen piirteiden asettautuminen identiteettien näkökulmasta 

(Mantila 2004: 329). 

 

Tätä voidaan pitää tietynlaisena nykysuomen murrekarttana, jonka kautta nähdään kie-

lenpiirteet sosiaalisten identiteettien rakentajina. Ryhmittelyn periaatteena on se, että mitä 

kauempana laatikot ovat toisistaan, sitä epätodennäköisempää on, että ne esiintyisivät sa-

massa idiolektissa. (Mantila 2004: 330.) Muistettava on kuitenkin, että idiolektit ovat liik-

keessä koko ajan (Mantila 2004: 330).  

 

Kaikkia informantteja en pysty suoraan sijoittamaan ylläolevaan kaavioon, eikä näin ole 

tarkoitus tehdäkään. Anniina kuitenkin erottuu selvästi joukosta: hänet voisi sijoittaa kaa-

vion oikean laidan molempiin laatikoihin. Anniinan puheessa jälkitavujen A-loppuiset 

vokaaliyhtymät monoftongiutuivat 50-prosenttisesti, ja tämän piirteen perusteella hänet 

voisi sijoittaa kaupunkilaiseen / nuoreen identiteettiin. Tämä sopii hyvin yhteen Anniinan 

haastattelussa kertomien asioiden kanssa: hän haluaa muuttaa Helsinkiin tai ulkomaille. 

  

 

Maalainen, kielteinen 

- esim. svaavokaali, yleisgeminaatio 
 

Korrekti, koulutettu 

- esim. yleiskielen d ja ts 

 Maalainen, myönteinen 

- esim. mie ja sie 

          Kaupunkilainen, nuori 

- esim. jälkitavujen A-yhtymien monof-
tongiutuminen 

 

Neutraali 

- esim. monikon 1. 
persoonan verbien in-

kongruenssi 
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Anniinan voisi sijoittaa myös korrektiin identiteettiin yleiskielen d:n ja ts-yhtymän vasti-

neiden perusteella. Ailan puheen kielenpiirteiden varianteissa oli myös korrektiuteen viit-

tavia valintoja, kuten ts-yhtymän yleiskielinen muoto 27-prosenttisesti. 

 

Kielteiseen maalaiseen identiteettiin voisi sijoittaa vahvan svaavokaalin ja yleisgeminaa-

tion perusteella Amalian, Astan, Jaakon, Jalmarin, Jarkon ja Joonan. Heistä vahvimmin 

maalaisuutta edustivat Asta 90 prosentin yleisgeminaatiolla ja 84 prosentin svaavokaalilla 

sekä Jarkko 92 prosentin svaavokaalilla ja 82 prosentin yleisgeminaatiolla. Jaskan ja Au-

nen sijoittaisin neutraaliin identiteettiin – siihen tosin sopivat tietysti kaikki muutkin in-

formantit (ks. TAULUKKO 11).  

 

Ylipäätään voidaan todeta, että vuoden 2004 (Mantila) nykypuhekielen piirteet ovat olleet 

selvästi tulevaisuuskatseisia: ne pitävät paikkansa edelleenkin. Tosin esimerkiksi Iin seu-

dulla on mielenkiintoista nähdä, mikä on svaavokaalin ja yleisgeminaation suunta tule-

vina vuosina.   
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Vuonna 2018 puhekieli ei paljasta enää henkilön asuinpaikkaa samalla tavalla kuin vielä 

1900-luvun lopulla. Haaastattelujeni aikana selvisi, miten Iin näkeminen omana tulevai-

suuden asuinpaikkana on sukupuolittain jakautunutta: tytöt halusivat Iistä pois, ja pojat 

näkivät Iin ihan hyvänä paikkana asua. Tämä ei voi olla vaikuttamatta murteeseen ja iden-

titeettiin liittyviin kielellisiin valintoihin. Tutkimukseni perusteella voidaan sanoa iiläis-

ten nuorten idiolektien välisten erojen olevan suuria.  

 

Tekemäni reaaliaikainen trenditutkimus puhujaprofiileineen näytti iiläisten nuorten pu-

hekielessä olevan käynnissä useita muutoksia. Tulosten perusteella Iissä on meneillään 

tietynlainen yleiskielistyminen. Pojat käyttävät keskiarvollisesti enemmän murteellisia 

variantteja kuin tytöt. Hekkalan (1988: 33) tutkimuksen mukaan tytöt ovat poikia yleis-

kielisempiä lukiossa. Kuten kuviosta 19 näkyy, olivat pojat lähes kaikissa kielenpiirteissä 

murteellisempia – vain yksikön 1. ja 2. persoonan kohdalla tytöt saivat suuremman mur-

teellisuusprosentin. Toisaalta tässä kohtaa on muistettava, että kyseisen kielenpiirteen 

taulukointi ei ollut yksiselitteistä. Kaavio 9 kertoo vain sen, että tytöt käyttivät enemmän 

mä-varianttia kuin pojat. Jos olisin sisällyttänyt mää-variantin samaan laskentaan, olisivat 

tytöt olleet vain 3,5 prosenttia murteellisempia (TAULUKKO 12). Vaihtoehtoisella las-

kutavalla murteellisuusprosentiksi tuli kaikkien piirteiden suhteen tytöillä 65,3 ja pojilla 

69,8 prosenttia. Tätä eroa pidän jo jollakin tapaa merkittävänä ja suuntaa näyttävänä. Ver-

tailun vuoksi olisi kuitenkin ollut hyvä saada rinnalle ammattikoululaisia.  

 

Iiläisen nuorison puhekieli on muuttunut Liedeksen (1981) ajoista erityisesti seuraavien 

kielenpiirteiden kohdalla: inessiivi, jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät, yleisgemi-

naatio, svaavokaali sekä yksikön 1. ja 2. persoonan obliikvisijat. Inessiivin pääte on muut-

tunut täysin vuodesta 1981 (TAULUKKO 2). Nyt pääte on 98-prosenttisesti –ssA. Pojat 

käyttivät vuonna 2018 tyttöjä enemmän inessiivin –sA-päätettä (KAAVIO 1). Yleisgemi-

naatiossa ja svaavokaalissa murteenmukaisten muotojen käyttö on vähentynyt selvästi: 

yleisgeminaatiossa 23 ja svaavokaalissa 44 prosenttia. Obliikvisijoissa murteiden mukai-

set muodot ovat lisääntyneet. Tyttöjen kohdalla yleiskielen d:n vastineissa d:n käyttö on 

lisääntynyt enemmän kuin pojilla (KAAVIO 3). Yksikön 1. persoonan nominatiivin käy-
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tössä tytöt suosivat 58-prosenttisesti lyhytvokaalista varianttia, pojat 70-prosenttiseti pit-

kävokaalista varianttia. Liedeksen (1981) tutkimukseen verrattuna yleiskieliset variantit 

ovat lähes hävinneet. nää- ei näkynyt iiläisen nuorison puhekielessä. Toisenlaisessa tilan-

teessa se olisi voinut näkyä. Yleisenä piirteenä voidaan sanoa passiivissa puhumisen li-

sääntyneen. Pojilla näkyi myös paljon yksikön 1. persoonan puuttumista puheesta – se 

näkyi vain verbin päätteenä. Verbien pikapuhemuodot olivat jo Liedeksen (1981) tutki-

muksen aikaan 100-prosenttisessa käytössä nuorten keskuudessa. Passiivin käyttö moni-

kon 1. persoonan funktiossa oli nuorten puhekielessä jo vuonna 1981, mutta ei kuitenkaan 

aikuisten. Tästä syystä olen laittanut kyseisen kielenpiirteen innovaatioksi – se oli alkanut 

levitä jo vuonna 1981. Vaikka tutkimuksessani puhun yleiskielestä, murteesta ja innovaa-

tioista, on huomattava, että nämä kaikki limittyvät toisiinsa ja muodostavat yhdessä pu-

hekielen ilman tiukkarajaisia kategorioita. Kieli on kokonaisuus.  

 

ts-yhtymän käyttö on pysynyt tytöillä samanlaisena kuin vuonna 1981, pojilla yleiskieli-

siä variantteja oli tullut hieman lisää. Kokonaisuutena voisi kuitenkin todeta ts-yhtymän 

varianttien pysyneen samanlaisessa käytössä vuonna molempina tutkimusvuosina. ts-yh-

tymän kohdalla olen usean informantin puhujaprofiilin kohdalla tuonut esille muodot ite- 

ja itte-. Omien informanttieni puheessa tämä sana esiintyi taajaan, ja sen osuus ts-yhty-

män tt-variantista oli kaikilla suuri. Liedes (1981) ei maininnut tästä sanasta mitään oman 

aineistonsa kielenpiirteiden rajauksen kohdalla. Voiko tästä päätellä, että kyseinen sana 

on tullut vasta viime aikoina niin taajaan käyttöön, että tutkija kiinnittää siihen huomiota 

kyseisen kielenpiirteen kohdalla? Nykypäivän puhekieleen kuuluva en tiiä / en tiijä ei 

myöskään ollut mainittuna Liedeksen (1981) pro gradu -työssä. Omassa aineistossani sitä 

esiintyi todella paljon.  

 

Kieliyhteisön paikallisen identiteetin voimakkuus vaikuttaa alueellisten murteiden pysy-

miseen (Paunonen 1989: 217). Tutkimukseni perusteella uskon, että paikallisen identitee-

tin vahvuus vaihteli informanteilla. Nuoret, joiden suku on vahvasti Iissä, voivat kokea 

Iin murteen tärkeämpänä; Iihin heikommin sitoutuneet informantit voivat puolestaan mie-

lellään jopa vältellä paikallista vanhan murteen mukaista puhetapaa ja näin tehdä kielel-

listä eroa muihin. Kyläkoulu–keskustakoulu-muuttuja ei näyttänyt olevan merkitykselli-

nen minkään kielenpiirteen varianttien valinnassa. Jos olisin tehnyt tutkimuksen alakou-

luikäisille, uskon, että eroja olisi tällöin voinut syntyä. Taustamuuttujista vanhempien 
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murretaustalla ja sukupuolella näytti olevan merkitystä jälkitavujen A-loppuisten vokaa-

liyhtymien varianttien valinnassa sekä yleisgeminaatiossa. Toisaalta on muistettava, että 

taustamuuttujia on lukematon määrä, eikä voida sanoa selkeästi syy-seuraussuhteita. 

Tässä kontekstissa ei voida myöskään tietää, missä määrin vanhemmat puhuvat kotona 

muiden murteiden varianttien mukaisesti. Omanlaisensa näkökulman asiaan on tuonut 

myös Aada Koivisto (2018) kandidaatintyöllään haukiputaalaisen suurperheen sisäisestä 

variaatiosta jälkitavujen A-loppuisissa vokaaliyhtymissä. 

 

Mielenkiintoisia tutkittavia olisivatkin kokonaiset perheet: missä määrin vanhempien 

käyttämät variantit näkyvät lasten puheessa, ja missä iässä vanhempien vaikutus alkaa 

vähentyä? Oma tutkimukseni asetti taustamuuttujien roolin erottelevana tekijänä tietyllä 

tapaa kyseenalaiseksi. Voiko idiolektien eroja selittää lainkaan taustamuuttujilla, vai 

onko kyse enemmänkin identiteetistä ja tilanteisesta vaihtelusta? Tämä olisi hyvä jatko-

tutkimusaihe valitsemieni informanttien kohdalla.  

 

Vaikka tässä tutkimuksessa tilanteinen vaihtelu jäi kokonaan varjoon, en koe sitä tämän 

työn tavoitteiden suhteen suurena ongelmana. On mahdollista, että on olemassa tiettyjä 

kielenpiirteitä, jotka kuuluvat tietylle ikäryhmälle mutta jotka häviävät iän myötä (Cham-

bers 2003: 213; Kurki 2005: 35). Tällöin voitaneen puhua tietylle ikäluokalle kuuluvasta 

muotikielestä. Olisikin mielenkiintoista vertailla omia tutkimustuloksiani esimerkiksi 

jonkun eteläsuomalaisen kunnan nuorten puhekielen piirteisiin. Mantilan viisiportaisen 

nykypuhekielen portaiston perusteella voidaan vetää myös karkeita johtopäätöksiä siitä, 

millaiset ja minkä ikäiset ihmiset käyttävät tiettyjä nykypuhekielen piirteitä (Mantila 

2004: 329).  

 

Kirjakielisyys voimistuu yleensä tilanteen muodollisuuden lisääntymisen mukana (Pau-

nonen 1989: 221). Koska olin isolle osalle haastateltavissa ainakin ollut jossain vaiheessa 

opettaja, saattoi tämä vaikuttaa jossain määrin heidän puheeseensa. Kieli kertoo aina jo-

tain käyttäjästään (Paunonen 1989: 35). Puhetilanteeseen vaikuttavat aina dialektaalinen 

ja diatyyppinen vaihtelu: roolit ja vuorovaikutuksen laatu (Paunonen 1989: 35). Tutki-

mukseni ulkopuolelle jää tieto siitä, minkä roolin haastateltava tilanteessa otti. Vuorovai-

kutustilanteesta pyrin tekemään mahdollisimman luontevan. Tulosten vertaamista Lie-

deksen tuloksiin on katsottava varovaisesti, sillä vaikka haastattelija pyrkii puhumaan 
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mahdollisimman arkisista aiheista, ei informantin kanssa voi koskaan luoda samanlaista 

tilannetta kuin edellisessä haastattelussa, eri haastattelijan ja informantin kanssa. Käy-

tössä on myös erilaista sanastoa kuin 1980-luvulla, jolloin piirteiden esiintymisympäristö 

on erilainen. Myöskään samaan muodollisuusasteeseen ei voida päästä, sillä se on asia, 

johon ei voi täysin vaikuttaa.  

 

Mielenkiintoinen tutkimusaihe olisivat pelkät jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät 

koululaisryhmässä. Laajemmalla informanttijoukolla saisi paremman kuvan siitä, mihin 

suuntaan monoftongiutuminen on Iissä menossa. Oulun murteen erikoiset geminaatiot 

jäivät omassa tutkimuksessani vähälle huomiolle, ja niitä kannattaisi tutkia enemmänkin. 

Missä määrin erikoiset geminoitumiset näkyvät Oulussa ja sen ympäristökunnissa? 

 

Lukuun 5.3. olen koonnut aineistostani löytyneitä kielenpiirteiden innovaatioita. Näitä 

olivat jo edellä mainittu passiivin käyttö monikon 1. persoonan funktiossa, yksikön 1. ja 

2. persoonan nominatiivina mää / sää sekä jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien 

monoftongiutuminen. Monoftongiutuminen liittyy myös Mantilan nykypuhekielen piir-

teiden elävän puhekielen osuuteen (KUVIO 1). Luvussa 5.5. käsittelin eri kielenpiirteitä 

sijoitettuna nykypuhekielen portaisiin. Piirteet, jotka väistyvät ja säilyvät, ovat samoja 

kuin ylipäätään nykypuhesuomessa. 

 

Puhekieli on koko ajan liikkeessä olevaa, eikä siitä voi saada koskaan pysyvää otetta. 

Kieli kuvastaa identiteettiä, joka itsessään on näkymätön. Nuorten puhekieltä tutkimalla 

voidaan saada näkyviin jotain sellaista, mitä itse kielenkäyttäjäkään ei tiedosta. Arvot 

ohjaavat valintoja, ja valinnat näkyvät toimissa – myös kielessä. Koska kieli on osa iden-

titeettiä, näkynee puhekielessä jatkossakin eroja. Kieli on tapa olla, yhtenäistyä ja erottua.  
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LIITE 1. Informantit 

 

Aila  

Aila oli haastatteluhetkellä 18-vuotias lukion 3.-luokkalainen. Hän on asunut koko ikänsä 

maaseudulla ja käynyt näin ollen kyläkoulun. Hänen molemmat vanhempansa ovat Oulun 

murrealueelta. Haastatteluaika tammikuu 2018.  

 

Amalia 

Amalia oli haastatteluhetkellä 18-vuotias lukion 3.-luokkalainen. Hänen molemmat van-

hempansa ovat Oulun murrealueelta, ja hän on ollut alakouluaikansa kyläkoulussa. Haas-

tatteluaika helmikuu 2018.  

 

Anniina 

Anniina oli haastatteluhetkellä 15-vuotias yläkoulun 9.-luokkalainen. Hänen äitinsä on 

Oulun murrealueelta ja isänsä Suomen ulkopuolelta. Anniina on asunut aina samassa pai-

kassa Iin keskustassa ja käynyt keskustakoulun. Haastatteluaika helmikuu 2018.  

 

Asta 

Asta oli haastatteluhetkellä 17-vuotias lukion 2.-luokkalainen. Hän on aina asunut Iin 

keskustassa ja käynyt keskustakoulun. Astan molemmat vanhemmat ovat kotoisin Oulun 

murrealueelta. Haastatteluaika maaliskuu 2018.  

 

Aune 

Aune oli haastatteluhetkellä 17-vuotias lukion 2.-luokkalainen. Hänen vanhempansa ovat 

kotoisin Kainuun murrealueelta. Aune on käynyt alakoulua kolme vuotta keskustassa ja 

kolme vuotta kyläkoulussa. Aunen koti on kyläkoulun lähellä. Haastatteluaika maaliskuu 

2018.  

  



 
 

 

 

Jaakko 

Jaakko oli haastatteluhetkellä 17-vuotias lukion 2.-luokkalainen. Hänen molemmat van-

hempansa ovat kotoisin Oulun murrealueelta. Alakouluvaiheen Jaakko on suorittanut ky-

läkoulussa, jonka läheisyydessä hän myös on asunut koko ikänsä. Haastatteluaika maa-

liskuu 2018.  

 

Jalmari 

Jalmari on keskustakoulun käynyt, haastatteluhetkellä 17-vuotias lukion 2.-luokkalainen 

poika. Hänen äitinsä on Uudenmaan murrealueelta ja isä Oulun murrealueelta. Haastatte-

luaika maaliskuu 2018.  

 

Jarkko 

Jarkko on kyläkoulutaustainen, haastatteluhetkellä 17-vuotias lukion 2.-luokkalainen. 

Jarkon äiti on Oulun murrealueelta, isä Kainuun murrealueelta. Jarkko on muuttanut reilu 

vuosi sitten Ouluun mutta käy edelleen Iin lukiota ja viettää vapaa-ajat Iissä. Haastattelu-

aika maaliskuu 2018. 

 

Jaska 

12-vuotias Jaska on keskustakoulun 5.-luokkalainen poika, jonka vanhemmat ovat kotoi-

sin Kemijärven murrealueelta. Haastatteluaika huhtikuu 2018.  

 

Joona 

Joona on keskustakoulun 5.-luokkalainen poika, jonka vanhemmista toinen on Kainuun 

murrealueelta ja toinen Oulun murrealueelta. Haastatteluhetkellä, huhtikuussa 2018, 

Joona oli 12-vuotias. 

 

 


