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1. JOHDANTO  

1.1. Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymykset  

Tutkimukseni aiheena on kajaanilaisten lukiolaisnuorten suhtautuminen suomen murtei-

siin. Tutkimukseni pääpaino on kajaanilaisten lukiolaisnuorten Kainuun murteisiin ja 

Kainuun murteiden naapurimurteisiin liittyvissä murrekäsityksissä ja -asenteissa.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

- Kuinka ja missä määrin kajaanilaiset lukiolaisnuoret kokevat Kainuun murretta 

puhuttavan Kajaanissa, ja missä määrin he itse raportoivat puhuvansa Kainuun 

murretta? 

- Millaisissa tilanteissa kajaanilaiset lukiolaisnuoret raportoivat käyttävänsä Kai-

nuun murretta ja millaisissa eivät? 

- Kuinka hyvin kajaanilaiset lukiolaisnuoret tietävät ja tunnistavat sanoja ja ilmai-

suja, jotka on kirjoitettu Kainuun murteella?   

- Millaisia käsityksiä kajaanilaisilla lukiolaisnuorilla on omasta paikallis- ja alue-

murteestaan? (ks. paikallis- ja aluemurteesta 2.1.2.) 

- Millaiseksi kajaanilaiset lukiolaisnuoret kuvailevat omaa paikallis- ja aluemur-

rettaan? (ks. paikallis- ja aluemurteesta 2.1.2.) 

- Kuinka hyvin kajaanilaiset lukiolaisnuoret tunnistavat Kainuun murteita ja Kai-

nuun murteiden naapurimurteita tallennetuista murrenäytteistä? 

- Millaisista piirteistä kajaanilaiset lukiolaisnuoret kertovat tunnistavansa Kainuun 

murteen? 

- Kuinka kajaanilaiset lukiolaisnuoret kuvailevat omaa aluemurrettaan suhteessa 

naapurimurteisiin?  

- Millaisia asenteita kajaanilaisilla lukiolaisnuorilla on murteita kohtaan yleisesti? 

  

1.2. Tutkimusalue 

Kainuun maakuntaan kuuluvat Kajaanin ja Kuhmon kaupunkien lisäksi Hyrynsalmen, 

Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnat. Entisiä Kainuun 

kuntia ovat Vaala ja Vuolijoki. Vuolijoen kunta liitettiin vuonna 2007 Kajaanin kau-

punkiin, ja Vaalan kunta siirrettiin vuonna 2016 osaksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa. 

(Kainuun liiton Internet-sivut.) 
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Kainuun maakunnassa asuu yhteensä noin 74 000 asukasta. Kainuun maa-alue on 20 

197 km. Maakunnan etäisyys Helsingistä on 568 km ja Oulusta 181 km. (Kainuun liiton 

Internet-sivut.) 

 

Kreivi Pietari Brahe perusti Kajaanin Kajaaninjoen varteen 6. maaliskuuta vuonna 1651. 

Nykyään Kajaani on Kainuun maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 38 000. Kajaa-

nilla on pinta-alaa 2264,11 km². (Kajaanin kaupungin Internet-sivut.)  

 

Alla olevassa kartassa näkyvät tutkimusalueen sijainti ja tutkimusalueen kunnat keskus-

taajamineen. 

 

 

KUVIO 1. Kainuun maakunnan kartta. 

 

1.3. Kainuun murteiden yleisimmät piirteet 

Kainuun murteet kuuluvat savolaismurteisiin ja muodostavat savolaismurteiston pohjoi-

simman ryhmän. Kainuun murteiden naapurimurrealueita ovat Kuhmon ja Sotkamon 

kohdalla itäiset savolaismurteet, Sotkamon ja Kajaanin eteläpuolella pohjoissavolaiset 

murteet, ja Kainuun länsipuolella naapurimurrealueena ovat pohjalaismurteet (pohjois- 



3 

ja keskipohjalaismurteet). Kuusamon ja Posion pohjoispuolella Kainuun murteiden naa-

purimurrealueena ovat peräpohjalaismurteet. (Räisänen 1982: 11.) 

 

Nimitystä Kainuun murteet on alettu yleisesti käyttää vasta toisen maailmansodan jäl-

keen, ja Kainuun murteisiin on tavallisesti luettu myös Kuusamon, Taivalkosken ja Po-

sion murteet. Kainuun ja Koillismaan murteet ovat samaa murteistoa, mutta Koillis-

maalla pohjalaismurteiden vaikutus on tuntuvampaa kuin Kainuussa. (Räisänen 1982: 

13.) Alpo Räisäsen väitöskirjan Kainuun murteiden äännehistoria 1 (1972) mukaan 

Kainuun murteisiin voitaisiin lukea vielä Pudasjärvi sekä osittain Ranuakin.  

 

Koko Kainuun ja Koillismaan väestöpohja on savolaista, mutta siinä on ilmeisesti myös 

jonkin verran pohjalaisia aineksia. Kainuun ja Koillismaan murteiden nykyiset pohja-

laispiirteet eivät kuitenkaan selity ainoastaan rannikolta tulleella asutuksella. Todennä-

köisesti vielä merkittävämpi syy on, että Kainuussa asujien yhteydet Savon sydänalueil-

le katkesivat 1500-luvulla, kun heidän hallinnolliseksi ja taloudelliseksi keskuksekseen 

tuli Oulu. Oulun seudulla puhuttiin pohjalaismurretta, joka on sekä Kainuussa että Koil-

lismaalla ollut omaa murretta arvostetumpaa. (Räisänen 1982: 13.)    

 

Kainuussa ei ole yhtä yhtenäistä murretta (Räisänen 1982: 14), mutta esittelen Räisäsen 

Kainuun murteiden ja nimistön opas -kirjan pohjalta (1982: 15–32) lyhyesti Kainuun 

murteiden yleisimpiä muista murreryhmistä erottavia piirteitä. Huomioitavaa kuitenkin 

on, että Räisäsen tutkimukset Kainuun murteista ovat 1970- ja 1980-luvuilta. Kieli 

muuttuu jatkuvasti, joten nykyään Kainuussa puhuttavat murteet eivät enää kuulosta 

aivan samanlaisilta kuin Kainuussa noin 40–50 vuotta sitten puhutut murteet. Uudempia 

vastaavanlaisia tutkimuksia Kainuun murteista ei kuitenkaan ole vielä tehty. 

 

Räisänen jakaa Kainuun murteiden keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet kolmeen 

pääryhmään: 1) vanhat savolaismurteiden piirteet, jotka erottavat Kainuun ja Koillis-

maan murteet lännessä ja pohjoisessa naapureina olevista pohjalaismurteista, 2) Kai-

nuun ja Koillismaan murteiden erikoispiirteet, jotka erottavat tämän murteiston muista 

savolaismurteista, sekä 3) muut Kainuun murteiden piirteet. (Räisänen 1982: 15.) 

 

Pohjalaismurteista erottavia vanhoja savolaispiirteitä ovat ht ts:n vastineena (esim. 

mehtä) lähes koko Kainuun ja Koillismaan alueella, pitkän a:n ja ä:n diftongiutuminen 
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(esim. moa, peä tai mua, piä), johon liittyy myös Kainuun murteille leimaa antava haka-

ta, kerätä -tyyppisten supistumaverbien taivutus (esim. minä hakkoan, kerreän, mutta 

mies hakkovaa, kerejää). Pohjalaismurteista erottavia vanhoja savolaispiirteitä ovat 

myös liitteet -kin ja -kaan/-kään. Tyypillisiä ja yleisiä Kainuun murteiden -kin-liitteen 

muotoja ovat a) -ki
x
 (muiden konsonanttien paitsi n:n jäljessä), esim. kirveskip putosi, 

askelki, b) -ni
x
 (n:n jäljessä), esim. minunnik kotona, c) -i

x 
(ensi tavua kauempana olevan 

lyhyen vokaalin jäljessä), esim. teälläek kirkonkylällä, kaksiim miestä, kiiskijäe ja d) -

hi
x
, esim. sehit talo, nuohil lähtivät, olim minähim montaek kertoa. Kainuun murteissa -

kaan/-kään liitteen loppukonsonanttina ei ole n, vaan liitteen lopussa on seuraavan sa-

nan alkuäänteen mukaan määräytyvä kahdentuma, esim. ei siinäkääp pitäsi. Kainuun ja 

Koillismaan murteiden erikoisuuksia ovat -kaan/-kään-liitteen heikkoasteiset muodot, 

joissa ei ole liitteen alussa olevaa k:takaan (esim. ei puhettaa, rahhoa ei pennijää, ei 

vähejääk komenneta). Pohjalaismurteista erottaviin vanhoihin savolaispiirteisiin kuulu-

vat myös preesensin yksikön 3. persoonassa pääte -pi ensi tavun diftongin tai pitkän 

vokaalin ja kolmannen tavun diftongin jäljessä (soapi tai saapi, syöpi, viepi, haravoepi, 

nikkaroepi) ja verbien taivutuksessa esiintyvä yksikkömuotoinen NUT-partisiippi, joka 

on joko tyyppiä on antanu
x
 tai on anta(nu)nna. Viimeisimpänä pohjalaismurteista erot-

tavista vanhoista savolaispiirteistä Räisänen mainitsee diftonginreduktion. (Räisänen 

1982: 15–19.) 

 

Muista savolaismurteista erottavia piirteitä Räisänen mainitsee kaksi: jälkitavujen A-

loppuiset vokaaliyhtymät sekä monikkotyypin akkoilla, kantoista, lampiissa. Jälkitavu-

jen A-loppuiset vokaaliyhtymätkin Räisänen on jakanut kolmeen ryhmään, joista en-

simmäinen on yhtymät AA. Monissa tapauksissa, joissa yleiskielessä on sanan ensi ta-

vua kauempana aa tai ää, on Kainuun murteissa vastaavasti oa tai eä, esim. antoa, lei-

peä, heitteä. Toinen ryhmä on yhtymät OA ja eA. Yleiskielen OA–eA -tapausten vasti-

neita Kainuussa ja Koillismaalla ovat esimerkiksi minä kokkoan, sinä ruppeat, näkköä, 

pimmeä. Kolmas ryhmä on yhtymät UA ja iA. Kun yleiskielessä äännetään piippua, as-

tua, poikia ja kärsiä, Kainuun ja Koillismaan murteissa äännetään yleisimmin piippuo, 

astuo, poekie ja kärsie. Kainuun ja Koillismaan murteissa elävät rinnakkain monikko-

tyypit pitkistä kannosta, pitkistä kannoista ja pitkistä kantoista. Astevaihtelun piiriin 

kuuluvista sanoista on kolmenlaisia monikkomuotoja: 1) sellaisia, joista diftongin i on 

kadonnut, esim. haloksi otettiil latvat, 2) sellaisia, joissa on diftongi ja heikko aste, 

esim. pelloesta ja 3) sellaisia, joissa on diftongi ja vahva aste, esim. pittoessa ’pidoissa’. 
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Jos sana ei ole astevaihtelun alainen, vaihtoehtoja on kaksi: nuissa talossa ja nuissa 

talloessa. Lyhyen ja pitkän i:n vaihtelua on sellaisissa monikkomuodoissa kuin niistä 

lammista ja niistä lampiista, emännistä ja emäntiistä, sukissa ja sukkiissa. i-vartaloisista 

sanoista pitkä-i:lliset monikkomuodot ovat selvänä enemmistönä Kainuussa ja Koillis-

maalla. Pitkää i:tä esiintyy lyhyen rinnalla myös e-vartaloisten ja joskus A-vartaloisten 

sanojen monikkomuodoissa, kuten koevul lehtiillä, niissä reikiissä. Monikkotyyppiä 

tyttöillä, kantoista, lampiissa käytetään lähes koko Kainuussa. (Räisänen 1982: 20–23.)  

 

Muita Kainuun murteiden piirteitä ovat muun muassa persoonapronominit myö, työ, 

hyö, partitiivityyppi emäntätä, kivikkota, monikon 1. persoonan ja 2. persoonan muodot, 

preesensin monikon 3. persoonan muodot, imperatiivi sekä monikon 1. ja 2. persoonan 

omistusliite (Räisänen 1982: 23–32). Esittelen edellä mainitut piirteet Räisäsen (1982) 

pohjalta tarkemmin seuraavassa kappaleessa.  

 

Yleiskielen monikon persoonapronomineja me, te, he vastaavat suomen itämurteissa 

laajalti muodot myö, työ ja hyö. Kainuun kaakkoisosissa muotoja myö, työ ja hyö tava-

taan Kuhmossa ja Sotkamossa. Lisäksi muotoja myö, työ ja hyö tavataan Ristijärven ja 

Hyrynsalmen itäpuoliskoissa sekä osittain myös Kajaanissa, Paltamossa ja Suomussal-

mella. Kolmitavuisten lyhyeen A-vokaaliin päättyvien sanojen partitiivi on Kainuussa 

joko vasarata, emäntätä tai vasaroa, emänteä. Monikon 1. persoonan muodot ovat Kai-

nuussa joko muotoa tulemma tai me ~ myö tullaan. Monikon 1. persoonan imperfektissä 

Kainuun murteet ovat säilyttäneet vanhan piirteen, joka useimmista muista suomen 

murteista on kadonnut: imperfektin päätteessä on vain yksi m, ja tällöin astevaihteluta-

pauksissa sanan vartalossa on vahva aste, esim. me työntimä, myö kylypimä. Monikon 2. 

persoonassa Kainuun murteissa on muiden savolaismurteiden sekä pohjalaismurteiden 

tapaan tavallisesti pääte -tta, -ttä: tuletta, tulitta, tulisitta. Yleiskielen preesensin moni-

kon 3. persoonan muodon (esim. he antavat) vastine on Kainuussa joko antavat tai an-

taat. Myös yksikön 3. persoonan muotoa käytetään monikossakin, esim. ne antaa. Im-

peratiivimuotojen osalta Kainuun murteet poikkeavat yleiskielestä yksikön ja monikon 

3. persoonassa ja monikon 2. persoonassa. Yksikön ja monikon 3. persoonassa impera-

tiivin tunnus on suurimmassa osassa Kainuuta -ko-, -kö- kuten yleiskielessäkin: pan-

koon, olokoot. Sen rinnalla esiintyy myös tunnusta -ka-, -kä-, esim. käökäät miehet pe-

rästä. Monikon 2. persoonan kainuulaiset myönteiset imperatiivimuodot ovat joko -ka-, 

-kä-tunnuksellisia, esim. pankoa, tulukoa, menkeä, ruvetkoa, ajatelkoa, tai vain A-



6 

tunnuksellisia (k:n heikkoasteinen vastine on kadonnut) esim. kahtoahan, työnteähäv 

vaen, sannoahan terviisie, joihin joskus liittyy persoonapääte -te
x
. Monikon 2. persoo-

nan kielteisissä imperatiivimuodoissa valtatyyppinä Kainuun murteissa on elekeä anta-

ko
x
, jonka rinnalla esiintyy myös tyyppi elekeä antaku

x
, esim. elekeä nyt lähtekö, elekeä 

syöttäkyl lehmille, elekeä ottakok kaikkie. Kuhmossa, Sotkamossa ja osittain Kajaanissa 

on myös vallalla tyyppi elekeä antoa
x
 ~ elekee antoo

x
, jossa varsinainen verbi on aina 1. 

infinitiivin kaltainen, esim. elekeä ottoa’ ’eokkoja kirkkotieltä, elekeetek keskustietä 

kävelläk kul laetoja vaen. Kainuun murteissa monikon 1. ja 2. persoonan omistusliitteet 

ovat täysin toisenlaiset kuin yleiskielessä. Kainuun murteissa monikon 1. persoonassa 

tavataan liitteinä -(m)mu
x
, -(m)my

x
, -(n)nu

x
, -(n)ny

x
, -nna

(x)
, -nnä

(x)
 ja lisäksi kolmannen 

persoonan omistusliite. Usein liitettä ei ole lainkaan: me otettiin omat tavarat. Esimerk-

kejä: me tunnetaan toesesa, me oomma työnnät tehnyj jo, oummaham myö kulukiissam-

mun nähny. Monikon 2. persoonan omistusliitteenä on -(n)nu
x
, -(n)ny

x
, -nna

(x)
, -nnä

(x)
. 

Esimerkkejä: naoratta iteksenny, yhessä isännyk kansa, olitta veljennäp poijjalles sano-

nu. (Räisänen 1982: 23–32.) 
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tutkimukseni kuuluu kansanlingvistiikan tutkimusalaan, tarkemmin sen maallikoiden 

murrekäsityksiä tutkivaan haaraan, kansandialektologiaan. Lisäksi tutkimukseni on osa 

kieliasenteiden, tarkemmin murreasenteiden, tutkimusta.  

 

Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa esittelen kansanlingvistiikkaa. Tämän luvun 

toisessa alaluvussa esittelen kieliasennetutkimusta. Kansanlingvistiikka-luvun alalu-

vuissa esittelen kansandialektologiaa ja murre-termiä sekä kielitieteilijöiden että maalli-

koiden näkökulmista. 

  

2.1. Kansanlingvistiikka  

Kansanlingvistiikka (folk linguistics) sijoittuu tutkimusalana sosiolingvistiikan (so-

ciolinguistics) ja dialektologian (dialectology) välimaastoon. Metodisesti kansanlingvis-

tinen tutkimus on lähinnä sosiolingvististä tutkimusta. Kansanlingvistiikassa kysymyk-

set asetetaan kansan ymmärryksestä käsin, ja huomio suunnataan puhujien kielitietoi-

suuteen (language awareness) (Vaattovaara 2009: 29 ja siinä mainitut lähteet). Kansan 

murrehavaintojen tutkimukseen keskittynyttä kansanlingvistiikan osaa nimitetään kan-

sandialektologiaksi (folk dialectology tai perceptual dialectology). Kansanlingvistiikan 

uranuurtajana ja vakiinnuttajana pidetään yhdysvaltalaista Dennis R. Prestonia, jonka 

mukaan aiemmassa kielentutkimuksessa ei ole keskitytty havaintoihin, joita tavallisilla 

kielenkäyttäjillä on kielen variaatiosta. (Vaattovaara 2009: 27, Mielikäinen & Palander 

2002: 90–91 ja siinä mainitut lähteet.) Tavallisten kielenkäyttäjien havainnot kielestä 

voivat olla hyvinkin tarkkoja, eikä oman ja vieraan puhetavan vertailemiseen tarvita 

kielitieteellistä koulutusta ja analyyttistä näkökulmaa (Mielikäinen & Palander 2014b: 

14). 

 

Prestonin mukaan kansanlingvistiikka tutkii sitä, mitä ei-lingvistit tai ei-kielitieteilijät 

(nonlinguists) kielestä ja kielen kehityksestä sanovat ja mitä on heidän sanomistensa 

taustalla (Preston 1999: xxiv; Preston & Niedzielski 2003: 302). Ei-lingvistit tai suoma-

laisittain maallikot puhuvat kielestä ja kommentoivat kieltä, tuottavat metakieltä (meta-

language) eli kieltä kielestä siinä missä kielitieteellistä koulutusta saaneetkin, vaikka 

heillä harvemmin on käytössään tarkkoja kielitieteellisiä käsitteitä ja tarkkaa kielitieteel-
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listä tietoa (Preston & Niedzielski 2003: 302, Vaattovaara 2009: 30–32).
1
 Kansanling-

vistiikka on siis tutkimussuuntaus, jossa tarkastellaan maallikoiden kielikäsityksiä (lan-

guage regards) ja -asenteita (language attitudes).  

 

Suomen ensimmäisen kansanlingvistisen väitöskirjan kirjoittaneen Johanna Vaattovaa-

ran mukaan puhujien kielikäsitysten ja -havaintojen maailmaan astuminen on hyödyllis-

tä, ellei välttämättömyys, mikäli haluamme todella ymmärtää ja selittää kieliasenteiden 

dynamiikkaa kielellistä variaatiota ja muutosta ajavana voimana (Vaattovaara 2009: 26–

27).  

 

Vaattovaaran mukaan kansanlingvistiikan voi katsoa saapuneen Suomeen Marjatta Pa-

landerin julkaistua Virittäjä-lehdessä kirja-arvion, jossa hän esitteli kansanlingvistiikan 

keskeisiä teoksia (Vaattovaaran 2009: 27 mukaan Palander 2001, 2000: 440–441). En-

simmäinen kansanlingvistinen tutkimusjulkaisu fennistiikassa on puolestaan Aila Mieli-

käisen ja Marjatta Palanderin artikkeli Suomalaisten murreasenteista (Mielikäinen & 

Palander 2002: 86–109).  

 

Palanderin ja Mielikäisen mukaan kansanlingvistinen tutkimus alkoi Suomessa 1990-

luvun lopulla Joensuun, nykyisen Itä-Suomen, ja Jyväskylän yliopistoissa erilaisilla 

murreasenne- ja murretietoisuustutkimuksilla. Heidän mukaansa ensimmäiset kansan-

lingvistiset opinnäytteet valmistuivat vuosituhannen vaihteessa. Ensimmäisten kansan-

lingvististen opinnäytteiden aiheina olivat useimmiten nuorten tai eri-ikäisten murrekä-

sitykset ja havainnot kotimurteesta ja omasta puhekielestä (esimerkiksi Rissanen 1999; 

Leipälä 2000; Arve 2002; Björkbacka 2002; Alpia 2003 ja Holopainen 2003). Oulun 

yliopistossa opinnäytteitä on tehty eritoten pohjoispohjalaisten ja peräpohjalaisten mur-

retietoisuudesta ja murreasenteista (esimerkiksi Kuisti 2003; M. Nieminen 2005; Vähälä 

2005; Väänänen 2006). Kansanlingvistisiä väitöskirjoja on Suomessa tähän mennessä 

julkaistu kolme, Johanna Vaattovaaran Meän tapa puhua: Tornionlaakso pellolaisnuor-

ten subjektiivisena paikkana ja murrealueena (2009), Anne-Maria Nupposen ”Savon 

murre” savolaiskorvin: kansa murteen havainnoijana (2011) ja Maija Saviniemen On 

noloa, jos ammattilaiset tekevät tökeröitä kielioppivirheitä: Toimitushenkilökunnan kie-

                                                 

1
 Maallikosta on käytetty ei-lingvistin ja ei-kielitieteilijän lisäksi myös nimityksiä naiivi kielenpuhuja 

(naive speaker) ja kansanlingvisti (folk linguist). (Preston 2011: 9; Mielikäinen & Palander 2014b: 11, 

Mielikäinen & Palander 2002: 90; Palander 2011: 13.) 
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lenhuoltotiedot, -käytännöt ja -diskurssit (2015). (Mielikäinen & Palander 2014b: 19–

20.) 

 

Viimeisimpiä Oulun yliopistossa julkaistuja kansanlingvistisiä pro graduja ovat esimer-

kiksi Johanna Häggin Maallikoiden käsityksiä Oulun seudun murteesta ja sen variaati-

osta (2014), Eero Mannisen Oululaisten nuorten käsityksiä pääkaupunkiseudun puhe-

kielestä (2015), Elina Rajalan Oululaisnuorten murrehavaintojen metakieli (2016), Hei-

di Niemelän Oululaisopiskelijoiden asenteet maahanmuuttajien puhumaa suomea koh-

taan (2016), Sara Holman Oululaislukiolaisten käsityksiä Suomen murteista (2018) ja 

Antti Koivusaaren Rutto, raato ja ryökäle: Oululaisten käsityksiä vanhoillislestadio-

laisten puhekielestä (2018). 

 

Viime vuosina Oulun yliopistossa Kainuun murteita koskevia kansanlingvistisiä pro 

graduja on julkaistu vain yksi: Jenni Kaartisen Kajaanilais- ja suomussalmelaisnuorten 

havainnot kotipaikkakuntansa murteen monikko- ja imperfektimuodoista (2015). 

  

2.1.1. Kansandialektologia 

Kansandialektologia tai havaintodialektologia (folk dialectology tai perceptual dialec-

tology) on kansanlingvistiikan (folk linguistics) tutkimussuuntauksen haara, joka keskit-

tyy maallikoiden murrehavaintojen tarkastelemiseen (Palander 2001: 147). Kansanling-

vistiikka puolestaan kattaa laajemmin kansan kielikäsityksiä koskevan tutkimuksen 

(Vaattovaara 2009: 27). Kansandialektologian kysymyksiä ovat muun muassa: Mitä 

maallikoilla on sanottavana kielen variaatiosta? Mistä maallikot uskovat variaation joh-

tuvan? Missä maallikot uskovat variaatiota olevan? Minkä maallikot uskovat variaation 

tarkoituksen olevan? (Preston 1999: xxv.)  

 

Daniel Longin (1999: 178) mukaan kansandialektologian traditio syntyi Hollannissa, 

varttui Japanissa ja kasvoi täysimittaiseksi Yhdysvalloissa. Kansandialektologian vii-

meaikaisin teoreettinen ja metodinen kehitys painottuu Yhdysvaltoihin ja henkilöityy 

erityisesti Dennis R. Prestoniin. (Vaattovaara 2009: 27.) Dennis R. Prestonin ensimmäi-

set kansanlingvistiset tutkimukset 1980-luvulla (1982 ja 1989) olivat nimenomaan kan-

sandialektologisia tutkimuksia, sillä ne koskivat yhdysvaltalaisten murrekäsityksiä 
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(Mielikäinen & Palander 2014b: 17). Prestonin tutkimukset keskittyivät lähinnä siihen, 

missä maallikot mielsivät murrerajojen olevan (Preston 1989 ja 1993).  

 

Prestonin 1980-luvulla julkaistujen tutkimusten kanssa samansuuntaisia tutkimustapoja 

sovellettiin jo 1940-luvulla Hollannissa (ks. Rensink 1999: 3–7) ja 1950-luvulla Japa-

nissa (ks. Sibata 1999: 39–62). Kansandialektologian synty voidaan jäljittää niinkin 

varhaiseen kuin 1880-luvun Hollantiin, missä tiettävästi ensimmäisen kerran selvitettiin, 

missä ihmiset mieltävät murteiden eroavan toisistaan (Vaattovaara 2009: 27; Goeman 

1999: 138–139).  

 

Preston (1996) tunnistaa neljä itsenäistä kielitietoisuuden jatkumoa tai tasoa, joiden 

avulla maallikoiden kielitietoisuutta voidaan arvioida (Preston 1999: 360). Nämä itse-

näiset tasot ovat availability (’saatavuus, pääsy, helppous, käsiteltävyys’), detail (’yksi-

tyiskohtaisuus’), accuracy (’paikkansapitävyys, täsmällisyys’) ja control (’hallinta, imi-

tointikyky’). Maallikoille kielen eri osa-alueet eroavat saatavuudeltaan. Jotkin kielen-

piirteet ovat yleisiä keskustelunaiheita, kun taas toisia kommentoidaan vain harvoin. 

Toiseksi maallikoiden kommentit kielestä poikkeavat yksityiskohtaisuudeltaan. Kol-

manneksi maallikoiden kuvaukset kielestä poikkeavat tieteelliseltä tarkkuudeltaan. Nel-

jänneksi ihmiset joko osaavat, osaavat osittain tai eivät osaa imitoida varieteettia. Tässä 

omassa tutkielmassani tarkastelen myös informanttieni kielitietoisuutta Prestonin neljän 

kielitietoisuuden tason avulla eli tarkastelen, millaisiin kielenpiirteisiin informantit kiin-

nittävät huomiota, kuinka täsmällisiä ja yksityiskohtaisia heidän kielihavaintonsa ovat ja 

kuinka informantit hallitsevat murteita. (Williams, Garrett, Coupland 1999: 354–355; 

tasojen suomennokset Mielikäinen & Palander 2014b: 18–19.)  

 

Prestonin mukaan maallikoiden käsitykset kielestä, erityisesti kielen eri varieteeteista ja 

niiden puhujista, vaikuttavat siihen, mitä ihmiset sanovat ja kuinka he sanottuun reagoi-

vat. Maallikoiden käsitykset kielestä vaikuttavat siis kielellisiin asenteisiin ja kielen 

muuttumiseen. (Preston 1999: xxiv.) Maallikoiden murrekäsitysten ja -havaintojen tut-

kimus onkin viime aikoina maallikoiden mieltämien murrerajojen tutkimisen sijaan 

enenevässä määrin keskittynyt kielellisten asenteiden tutkimukseen (Preston 1999: 359). 
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2.1.2. Murteen käsite kielitieteilijöiden ja maallikoiden näkökulmista 

Esittelen tässä luvussa murre-termin eroja kielitieteilijöiden ja maallikoiden näkökul-

mista. 

 

Kielitieteilijöille termi murre tarkoittaa yleisimmin kielen alueellista tai sosiaalista va-

rieteettia ja on merkitykseltään neutraali. Periaatteessa kielitieteilijöille kaikki jonkin 

kielen eri varieteetit ovat murteita. Kielitieteessä aluemurteella tarkoitetaan puhekieltä, 

jota puhutaan melko laajoilla, yleensä useista kymmenistä kunnista muodostuvilla, alu-

eilla. Aluemurteet voivat vielä jakaantua pienempiin ryhmiin. Paikallismurretta puhu-

taan suppeammalla alueella, kuten esimerkiksi yksittäisessä kunnassa tai kylässä. Esi-

merkiksi Kainuun murteisiin kuuluva Kajaanin Vuolijoella puhuttava Vuolijoen murre 

on paikallismurre. (Palander 2011: 27–28.)  

 

Ei-kielitieteilijöiden tai maallikoiden käsitys murteen käsitteestä on usein erilainen kuin 

kielitieteilijöiden. Murre-termi on syntynyt murtaa-verbistä, ja siksi termiin on arkikie-

lessä yhdistynyt arvottavia, negatiivisia mielteitä. Normatiiviseen kirjakieleen verrattu-

na murretta on pidetty vähempiarvoisena, huonompana tai virheellisenä kielimuotona. 

Murre voi maallikoiden mielikuvissa yhdistyä vanhanaikaiseen tai muuten ei-

standardiin puhekieleen. (Palander 2011: 28.)  

 

Palanderin (2011: 28–29) mukaan useille eteläsuomalaisnuorille murre tarkoittaa lähin-

nä maaseudulla tai Suur-Helsingin ulkopuolella puhuttavia aluemurteita. Palanderin 

haastattelemat eteläsuomalaisnuoret kuvailevat itse puhuvansa ”kirjakielimäisesti”, 

”yleiskieltä”, ”kirjakieltä”, ”löysää yleiskieltä”, ”lähes yleiskieltä”, ”pääkaupunkiseudun 

yleiskieltä” ja ”lähellä kirjakieltä olevaa kieltä”. Monilla Palanderin haastattelemilla 

eteläsuomalaisnuorilla on käsitys, että heidän puheensa on tunnusmerkitöntä: ”normaa-

lia puhekieltä”, ”tavallista puhekieltä”, ”tavallista vantaalaista puhekieltä”, ”yleistä pu-

hekieltä”, ”neutraalia puhekieltä”, ”helsinkiläistä peruskieltä”, ”helsinkiläistä kieltä”, 

”perusstadia” tai ”yleispätevää kieltä” (Palander 2011: 29). Kuitenkin suomen kirjakieli 

on syntynyt suomen murteiden pohjalta, eikä kukaan suomalainen todella puhu äidin-

kielenään yleiskieltä. Sekä yleiskieli että kirjakieli ovat sopimuksenvaraisia kielen pu-

humisen ja kirjoittamisen muotoja. (Tuomi 1986, Koskela 2012.) Mielikäisen ja Palan-

derin mukaan maallikot käyttävät murteettomasta puhetavasta usein termejä yleiskieli ja 
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kirjakieli, jotka kielentutkimuksessa määritellään norminmukaisiksi kielimuodoiksi. 

Maallikoille yleiskieli vaikuttaa tarkoittavan ’puhekieltä’ yleensä, niin kutsuttua yleis-

puhekieltä tai slanginomaista puhetapaa. (Mielikäinen & Palander 2014b: 40.)  

 

Palanderin tutkimat itä- ja eteläsuomalaisnuoret merkitsivät karttoihin murrealueet laa-

jemmiksi kuin ne ovat kielitieteellisen ryhmittelyn mukaisesti. Kaupunkimurteetkin 

nuoret merkitsivät useamman kunnan alueelle. Palanderin tutkimat nuoret nimesivät 

murteita pääosin maakuntien mukaisesti (esim. Savon murre), mutta murteita nimettiin 

myös alueiden asukkaiden mukaisesti (esim. lappalaiset), kaupunkien mukaan (esim. 

Turun murre) ja entisen lääninjaon mukaisesti (esim. Pohjois-Karjalan murre). (Palan-

der 2011: 33–34.) Nuoren asuinpaikka ja kontaktit vaikuttivat siihen, mistä murteista 

nuori oli tietoinen (Palander 2011: 35). Palanderin mukaan itä- ja eteläsuomalaisnuorilla 

vaikuttaisi olevan yhdenmukainen käsitys tiettyjen kaupunkimurteiden olemassaolosta 

(Turun, Helsingin tai Stadin, Oulun, Tampereen ja Rauman murteet). Nuoret hahmotti-

vat siis jotkin murteet selvemmin maakunnallisina kuin maakunnan pääkaupungin ja 

kasvukeskuksen murteena. (Palander 2011: 36.) Sekä itä- että eteläsuomalaisnuoret ni-

mesivät murteita tyypillisimmin alueen tai paikkakunnan mukaan (Palander 2011: 37). 

 

2.2. Kieliasenteiden tutkimus 

Sosiologisen ja sosiaalipsykologisen asennetutkimuksen pohjalta alkoi 1960-luvulla 

kieliasenteiden (language attitudes) tutkimus. Suomessa kieliasenteiden tutkimus alkoi 

vähitellen 1970-luvun lopulla sosiolingvistisistä hankkeista. (Mielikäinen & Palander 

2002: 86.) Kieliasenteita on tutkittu paljon suomalaisissa pro gradu -tutkielmissa, ja 

kieliasenteita koskevaa tietoa löytyy myös paljon variaatiota käsittelevistä tutkielmista 

(Vaattovaara 2009: 28).  

 

Käyttäytymistieteissä asenne on määritelty eri tavoin. Asenteiden määrittelyssä on poh-

dittu muun muassa niiden rakennetta, alkuperää ja funktiota. Mentalistisen näkemyksen 

mukaan asenne on mentaalinen tila, taipumus tai alttius suhtautua johonkin tietyllä ta-

valla, yleensä positiivisesti tai negatiivisesti. Behavioristisessa näkemyksessä puoles-

taan korostuu asenteen reaktiivinen luonne, eli asenne ilmenee myös käyttäytymisessä. 

Diskurssintutkimuksen näkökulma asenteisiin on konstruktivistinen. Diskurssintutki-
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muksen näkökulman mukaan asenteet tuotetaan kielenkäytöllä, eli ne ovat siis kielellistä 

ja sosiaalista toimintaa. (Mielikäinen & Palander 2002: 88 ja siinä mainitut lähteet.)  

 

Yleisen näkemyksen mukaan asenteet rakentuvat kolmesta komponentista, jotka ovat 

kognitiivinen eli tiedollinen, evaluoiva (emotionaalinen, affektiivinen) ja konatiivinen 

eli toiminnallinen komponentti. Mielikäisen ja Palanderin mukaan kansanlingvistiikan 

tutkimuskohteet ovat helposti verrattavissa asenteiden kolmeen komponenttiin: Kogni-

tiivinen komponentti koskee tietoa asenteen kohteesta, kuten tässä omassa tutkimukses-

sani esimerkiksi murteista ja murrepiirteistä. Evaluoiva komponentti tarkastelee tunne-

valtaista asennoitumista kohteeseen, kuten mitkä murteet tai piirteet ovat miellyttäviä ja 

mitkä eivät. Konatiivinen komponentti viittaa käyttäytymiseen ja käyttäytymisen muu-

toksiin. Kielenkäytössä asenteet voivat vaikuttaa tiettyjen varianttien omaksumiseen tai 

välttämiseen tai esimerkiksi tilanteiseen vaihteluun. (Mielikäinen & Palander 2002: 88 

ja siinä mainitut lähteet, Mielikäinen & Palander 2014b: 19.)  

 

Asenteen kognitiivista komponenttia tarkastelen omassa tutkielmassani, kun tarkastelen 

informanttieni käsityksiä kielestä ja kielenpiirteistä. Asenteen evaluoivaa komponenttia 

tarkastelen tutkielmassani, kun tarkastelen informanttieni arvioita kuuntelutestin murre-

näytteistä ja kyselylomakkeessa Kainuun murteesta ja suomen yleispuhekielestä Os-

goodin skaaloilla sekä myös kyselylomakkeessa informanttieni arvioita suomen kau-

neimmasta ja rumimmasta murteesta ja Likertin asteikolla informanttieni mielipiteitä 

erilaisista kieltä koskevista väittämistä. Asenteen konatiivista komponenttia tarkastelen 

tutkielmassani, kun tarkastelen, kuinka informanttini ovat raportoineet muuttavansa 

omaa puhetapaansa eri tilanteissa. 

 

Asenteen käsite on kielentutkimuksen piirissä kuitenkin ymmärretty melko väljästi: 

Kieliasenteen tai kielellisen asenteen (language attitude, linguistic attitude) yleisenä 

määritelmänä voidaan pitää varieteettien tai kielenilmiöiden sosiaalista arvottamista. 

Tutkimuksen kohteina ovat olleet muun muassa kielen valinta monikielisissä yhteisöis-

sä, murrevaihtelut, tilanteinen ja sosiaalinen vaihtelu, kielen oppiminen ja kielivähem-

mistöt. Sosiolingvistit ovat käyttäneet tiedonkeruussaan kuuntelutestejä, lomakekyselyjä 

ja nauhoitettuja haastatteluja. Kuuntelutesteissä koehenkilöt ovat arvioineet lyhyistä 

ääninäytteistä kielenkäyttöä ja kielenkäyttäjiä, puheen murteellisuutta ja yleiskielisyyttä 

tai puhujan sosiaalista taustaa. Arvioinnissa on käytetty erilaisia asteikkoja, kuten Liker-
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tin asteikkoa ja Osgoodin skaalaa. (Mielikäinen & Palander 2002: 88–89; Vaattovaara 

2009: 28 ja siinä mainitut lähteet; Mielikäinen & Palander 2014b: 23.)  

 

Tarkastelen tutkielmassani informanttieni kuullun kielen arviointia Renée van Bezoo-

ijenin (2002: 14–15) hypoteesien pohjalta. van Bezooijen on tutkinut hollantilaisten 

suhtautumista yleiskieleen ja eri aluemurteisiin kuuntelutestien avulla. Kuulohavainto-

hypoteesin (sound driven hypothesis) mukaan kielen esteettisyyttä arvioidaan kielen 

prosodisten ominaisuuksien perusteella. Joitakin prosodisia ominaisuuksia pidetään toi-

sia kauniimpana. Normihypoteesin (norm driven hypothesis) mukaan standardikieltä 

pidetään kauniina, sillä sitä käytetään koulujärjestelmässä ja mediassa, joissa sen posi-

tiivisia ominaisuuksia (oikeellisuutta ja sopivuutta) korostetaan. Kontekstihypoteesin 

(context driven hypothesis) mukaan kielen arviointi perustuu kontekstiin, esimerkiksi 

tietoon ja stereotypioihin jotakin varieteettia puhuvien ihmisten henkilökohtaisista ja 

ammatillisista ominaisuuksista sekä alueeseen, jolla jotakin varieteettia puhutaan. Jos 

asenteet ihmisiä ja alueita (tai niiden sosiaalista asemaa) kohtaan ovat positiivisia, myös 

asenteet ihmisten puhumaa kieltä tai varieteettia kohtaan ovat positiivisia ja päinvastoin. 

Ymmärrettävyyshypoteesin (intelligibility hypothesis) mukaan kielen kauneutta arvi-

oidaan sen perusteella, kuinka hyvin varieteettia ymmärretään ja hallitaan. Tuttuushy-

poteesin (familiarity driven hypothesis) mukaan varieteetti, joka on tuttu ja läheinen, 

arvioidaan kauniiksi. (van Bezooijen 2002: 14–15; hypoteesien suomennokset Kunnas 

2006: 231–232.)  van Bezooijenin kaikilla viidellä hypoteesilla pyritään selittämään, 

mihin kielen esteettiset arviot perustuvat. van Bezooijenin mukaan yleisesti (sivuuttaen 

positiivisten asenteiden syyt standardivarieteettia kohtaan) voidaan ennustaa, että ei-

standardeja varieteetteja arvioidaan sitä kauniimmaksi, mitä lähempänä standardiva-

rieteettia ne ovat. Tätä hypoteesia kutsutaan samankaltaisuusperusteiseksi hypoteesiksi 

(similarity driven hypothesis). 

 

Asenteiden oppiminen on olennainen osa lapsen ja nuoren sosiaalistumista. Kielellä on 

sosiaalistumisessa keskeinen rooli, ja kielenkäyttöön liittyvät mallit, arvot ja asenteet 

omaksutaan moniaalta: vanhemmilta ja suvulta, koulusta ja työympäristöstä, ystäväpii-

ristä sekä tiedotusvälineistä. (Mielikäisen & Palanderin 2002: 88 mukaan Andersson 

2001: 30.)  
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Sosiaaliset käsitykset, joita ryhmillä ja yksilöillä on toisistaan, vaikuttavat vahvasti kie-

lenkäyttöön (Preston 1999: xxiv). Peter Garrettin mukaan kieliasenteiden tutkimus voi 

paljastaa sekä positiivisia että negatiivisia tuntemuksia, ennakkoluuloja ja stereotypioita 

erilaisia puheen normeja, puhetyylejä ja alueellisia ja sosiaalisia varieteetteja kohtaan 

(Garrett: 2001: 630). Kieliasenteet eivät ole vain teoreettisia rakennelmia, joita on mu-

kava tutkia, vaan niillä voi olla vakavia seurauksia kielten ja kielten varieteettien tule-

vaisuudelle (van Bezooijen 2002: 30). Asenteet siis vaikuttavat voimakkaasti kielellisiin 

valintoihin ja kielen muuttumiseen (Vaattovaara 2009: 15 ja siinä mainitut lähteet; Mie-

likäinen & Palander 2014b: 14).  
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

3.1. Aineistonkeruumenetelmät 

Olen käyttänyt aineistonkeruussa kyselylomakkeen ja kuuntelutestin yhdistelmää. Täl-

laista useamman erilaisen tutkimusmenetelmän käyttämistä samassa tutkimuksessa kut-

sutaan metodiseksi tai metodologiseksi triangulaatioksi (Tuomi & Sarajärvi 2009: 145). 

Sen lisäksi, että olen käyttänyt tutkimuksessani kahta erilaista aineistonkeruumenetel-

mää, olen myös käyttänyt kyselylomakkeessani ja kuuntelutestin vastauslomakkeessani 

erityyppisiä kysymyksiä: suljettuja ja avoimia kysymyksiä sekä asennemittareita. Tut-

kimuksessani metodologinen triangulaatio toteutuu siis sekä metodien välisesti että me-

todin sisäisesti (Tuomi & Sarajärvi 2009: 145). 

 

3.1.1. Kuuntelutesti 

Prestonin 1980-luvulla kehittämiin kansandialektologisen tutkimuksen perustekniikoi-

hin kuuluu murteiden tunnistaminen puhenäytteistä (dialect identification). Informantit 

kuuntelevat murrenäytteitä sekalaisessa järjestyksessä ja ilmaisevat, missä mitäkin mur-

retta heidän mielestään puhutaan. (Preston 1999: xxxiv.) Prestonin mukaan maallikot 

ovat yllättävän hyviä erottamaan murteita murrejatkumolta jopa paikoissa, joissa perin-

teinen murremaantiede ei ole asettanut isoglossia. Informantit kuitenkin ”kuulevat” 

murrerajoja eri tavoin. Usein informantit erottavat tarkemmin paikallismurteensa lähi-

murteet kuin kauempana omasta murteesta puhuttavat murteet. (Preston 1999: xxxv.) 

Murteidentunnistustestin osana tutkimustaan on tehnyt muun muassa Anne-Maria Nup-

ponen kansandialektologisessa väitöskirjatutkimuksessaan (Nupponen 2011: 10–11), 

jossa hän tutki syntyperäisten pohjoissavolaisten sekä Pohjois-Savoon muualta muutta-

neiden murrehavaintoja. 

 

Kuuntelutestini (ks. liite 1) on tarkoitus sekä selvittää kajaanilaisten lukiolaisnuorten 

valikoitujen murteiden tunnistamista että heidän asenteitaan valikoituja murteita koh-

taan. Kuuntelutestin avulla on myös mahdollista selvittää informanttien tiedostamatto-

mia murreasenteita, jotka vaikuttavat opeteltuja ilmiasenteita enemmän kielitilanteeseen 

(Kristiansen 2011). 
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Alkuperäisen suunnitelmani mukaan murrenäytteitä piti olla kahdeksan: neljä näytettä 

Kainuun murteista (Kuhmon murre, Ristijärven murre, Sotkamon murre ja Vuolijoen 

murre) sekä neljä näytettä Kainuun murteiden lähimurteista (Kuusamon murre, Oulun 

murre, Pielaveden murre ja Tervolan murre). Valitettavasti murrenäytteiden nauhoi-

tusajankohtana näytteenantaja Kuusamon murteesta oli sairas, joten en saanutkaan nau-

hoitettua häneltä murrenäytettä. Sekä sotkamolaislähtöistä että ristijärveläislähtöistä 

puhujaa nauhoitin, ja myös kuuntelutin heidän puhettaan informanteilla aineistonkeruu-

tilanteessa, mutta päätin jättää vastaukset näytteistä analysoimatta, sillä näytteissä ei ole 

leimallisia Kainuun murteiden piirteitä. Kainuun murteita paljon tutkinut Räisänen esit-

telee Kainuun murteiden keskeisiä piirteitä kirjassaan Kainuun murteiden ja nimistön 

opas (Räisänen 1982: 15–32), ja mitään näistä Räisäsen kirjassa mainituista piirteistä ei 

ollut tunnistettavissa sotkamolaisen eikä ristijärveläisen puhujan näytteestä. Koska mur-

renäytteiden avulla on myös tarkoitus selvittää, kuinka hyvin kajaanilaiset lukiolaiset 

tunnistavat murteita, leimattomat näytteet on syytä jättää pois tarkastelusta. Nauhoite-

tuista näytteistä tarkastelen tässä tutkimuksessa siis Kuhmon (näyte 1), Tervolan (näyte 

2), Oulun (näyte 3), Pielaveden (näyte 4) ja Vuolijoen (näyte 7) murteiden tunnistamista 

ja arviointia. Kuhmon ja Vuolijoen murteet kuuluvat Kainuun murteisiin. Tervolan mur-

re kuuluu peräpohjalaismurteisiin, Oulun murre pohjoispohjalaisiin murteisiin ja Piela-

veden murre pohjoissavolaisiin murteisiin. Murrenäytteiden litteraatit ovat liitteessä 4. 

Murrenäytteiden litterointimerkkien selitykset ovat liitteessä 3.  

 

Nauhoitin murrenäytteet tammikuun alussa 2016. Verbal guise -tekniikan mukaisesti 

murrenäytteiden antajat saivat kukin vapaasti kuvailla heille antamaani kuvaa (liite 2) 

omalla luontaisella murteellaan muutaman minuutin ajan. Valitsin murrenäytteiden ai-

heeksi kaikille näytteenantajille saman kuvan, jotta murrenäytteiden sisältö olisi mah-

dollisimman samankaltainen. Leikkasin muutaman minuutin mittaisista tallenteista 

kuuntelutestiä varten noin kolmenkymmenen sekunnin mittaisia näytteitä. Informanteil-

la kuunteluttamieni näytteiden kestot olen merkinnyt liitteeseen 4 sekunnin tarkkuudel-

la. Murrenäytteiden antajiksi valikoitui noin 20–30-vuotiaita yliopistossa suomen kieltä 

opiskelevia naisia, jotta murrenäytteiden antajien ikä ja sukupuoli olisivat mahdolli-

simman samankaltaisia. Murrenäytteiden sisällön, murrenäytteiden antajien iän ja suku-

puolen sekä myös yleisvaikutelman puheen selvyydestä on aiemmissa tutkimuksissa 

havaittu vaikuttavan murrenäytteiden arviointiin (Laurila 2008: 57; Bayard & Weathe-
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rall & Gallois & Pittam 2001: 34–40; Garrett & Williams & Evans 2005; Mikkola 

2011). 

 

3.1.2. Kyselylomake 

Valitsin kyselylomakkeen aineistonkeruumenetelmäksi, sillä kyselylomakkeella on 

helppo koota nopeasti laajoja aineistoja. Olen ottanut kyselylomakkeeni teossa mallia ja 

suuntaa Johanna Vaattovaaran väitöskirjatutkimuksen kyselylomakkeen kysymyksistä 

ja tehtävistä (Vaattovaara 2009: 286–300).   

 

Sekä kuuntelutestin vastauslomakkeessa avointen kysymysten että kyselylomakkeessa 

avointen kysymysten ja vaihtoehtokysymysten lisäksi olen käyttänyt Osgoodin semant-

tista differentiaaliasteikkoa, jonka avulla informantit ovat voineet luonnehtia annettuja 

varieteetteja porrastetulla asteikolla, jonka ääripäät ovat toistensa vastakohtia. Osgoodin 

semanttisella differentiaalilla voin mitata varieteettien affektia (esimerkiksi kaunis–

ruma), vahvuutta (esimerkiksi vahva–heikko) ja aktiivisuutta (esimerkiksi nopea–hidas) 

(Mielikäinen & Palander 2002: 89; Osgood & Suci & Tannebaum 1957: 36–39). Kyse-

lylomakkeessa olen käyttänyt myös Likertin asteikkoa, jossa informantti on voinut vali-

ta annetuista väittämistä parhaiten hänen mielipidettään vastaavan vaihtoehdon, ääripäi-

nä ”täysin eri mieltä”–”täysin samaa mieltä” (Mielikäinen & Palander 2014b: 23). 

 

Kuuntelutesti ja asenneskaalat ovat kieliasennetutkimuksessa käytettäviä epäsuoria me-

netelmiä, kun taas suorat kysymykset ovat kansanlingvistiikassa käytettäviä suoria me-

netelmiä. Suorien menetelmien käytön ongelmana on, etteivät niillä saadut vastaukset 

välttämättä aina kerro informanttien todellisista asenteista, vaan vastaukset saattavat 

heijastella yhteiskunnallisesti suotavia mielipiteitä (social desirability bias) (Garrett 

2010: 44). Sekä suoria että epäsuoria menetelmiä käyttämällä informanttien käsityksistä 

ja asenteista saa paljon todenmukaisemman ja kattavamman kuvan kuin vain pelkkiä 

suoria menetelmiä käyttämällä.  

 

Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 23) mukaan kyselymenetelmä ei ehkä ole paras mah-

dollinen menetelmä, kun tutkitaan nuorten informanttien käsityksiä. Nuorilla he kuiten-

kin tarkoittavat kouluikäisiä, joilla sosiaalistuminen on vasta alussa, joiden kokemukset 

kysytyistä asioista ovat vähäisiä ja joille käsitysten kirjallinen ilmaiseminen saattaa 
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tuottaa vaikeuksia. Itse en laske enää lukio-opiskelijoita tällaisiin nuoriin, vaan ajattelen 

kyselylomakkeen soveltuvan oikein hyvin aineistonkeruumenetelmäksi lukiolaisnuorten 

käsitysten ja asenteiden selvittämisessä. Mielikäisen ja Palanderin (2002: 89) mukaan 

kyselylomakkeen käytön ongelmana voi olla myös, että vastausten luotettavuus kärsii, 

jos informantit vastaavat ”puolipakosta” kaikkiin kohtiin, vaikkei heillä edes olisi selvää 

mielipidettä. Mielikäisen ja Palanderin (2002: 89) mukaan informantit saattavat myös 

suhtautua kyselyihin kuin kokeisiin eli ajatella niiden mittaavan osaamista. Lisäksi in-

formantit saattavat hyödyntää kyselyn eri osioita poimimalla esimerkiksi kielimuotojen 

nimityksiä ja kielenpiirteitä eri kohdista. Informanttien hyvällä etukäteisohjeistuksella 

on kuitenkin mahdollista välttää nämä kyselymenetelmän sudenkuopat. 

 

3.2. Tutkimusaineisto 

Teetin kyselylomaketestit sekä kuuntelutestit Kajaanin lukion oppilailla yhden päivän 

aikana 26.1.2016 kolmella eri äidinkielentunnilla. Täytettyjä kyselylomakkeita ja kuun-

telutestin vastauslomakkeita sain molempia 60. Alle 18-vuotiailta tutkimukseen osallis-

tuneilta olen kerännyt heidän vanhempiensa allekirjoittamat Oulun yliopiston viralliset 

tutkimusluvat. Esittelen aineistoani myöhemmin tarkemmin, osittain myös kuvioiden 

(kuvio 2, kuvio 3 ja kuvio 4) avulla.   

 

Kajaanilaiset lukiolaiset sopivat vastaajiksi kansanlingvistiseen tutkimukseeni, koska 

heillä ei vielä voi olla takanaan yliopistotasoista kielitieteellistä koulutusta. He ovat siis 

kansanlingvistien ja kansandialektologien termiä käyttäen maallikoita tai ei-lingvistejä 

(nonlinguists, naive speakers, folk linguists) (Mielikäinen & Palander 2014b: 11). Mur-

teista kajaanilaisilla lukiolaisilla kuitenkin on jo jonkinlainen käsitys, koska Kajaanin 

kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan (Kajaanin kaupungin sivistyslautakun-

ta 2011: 89) kuuluu suomen murteisiin tutustuminen kuudennella luokalla, puhe- ja kir-

jakielen eroihin tutustuminen seitsemännellä luokalla sekä kielen rekistereihin tutustu-

minen yhdeksännellä luokalla. Suomen murteisiin perehtyminen kuuluu myös valtakun-

nalliseen lukion opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2015: 34–35). Lukios-

sa kielen vaihtelua ja Suomen kielellistä moninaisuutta opiskellaan toisella äidinkielen 

ja kirjallisuuden kurssilla ÄI2 ”Kieli, kulttuuri ja identiteetti”. Lukiolaisilla on todennä-

köisesti nuorempiaan enemmän valmiuksia, kuten taitoa ja ymmärrystä, vastata laati-



20 

miini kysymyksiin, joten siitäkin syystä lukiolaiset sopivat hyvin vastaajiksi tutkimuk-

seeni. Lisäksi kieliasenteiden näkökulmasta nuoret aikuiset voivat elää hyvinkin mie-

lenkiintoista kehitysvaihetta, sillä kieliasenteet eivät ilmeisesti ole vielä täysin kehitty-

neet murrosikään mennessä (Williams & Garrett & Coupland 1999: 347). 

 

Tutkimukseeni osallistuneista kuudestakymmenestä kajaanilaisesta lukiolaisesta 57 il-

moittaa äidinkielekseen suomen sekä yksi suomen ja ruotsin. Kaksi vastaajaa jätti äi-

dinkielensä ilmoittamatta. Tutkimukseeni osallistuneista kuudestakymmenestä lukiolai-

sesta 17-vuotiaita on 46, 18-vuotiaita 12 ja 19-vuotiaita 2. Tutkimukseeni osallistuneista 

kuudestakymmenestä lukiolaisesta naisia on 35 ja miehiä 25. Tutkimukseeni osallistu-

neista kuudestakymmenestä lukiolaisesta 59 ilmoittaa asuinpaikkakunnakseen Kajaanin 

ja yksi Sotkamon.  

 

Kuvioon 2 olen koonnut tutkimukseen osallistuneiden syntymäpaikkakunnat, ja kuvioon 

3 olen koonnut maakunnat, joiden alueilla tutkimukseen osallistuneet ovat asuneet vä-

hintään vuoden. Kuvioon 4 olen vielä eritellyt tarkemmin Kainuun kunnat, joissa tutki-

mukseen osallistuneet ovat asuneet vähintään vuoden. Kuviossa 2 luvut kertovat, kuinka 

monen tutkimukseen osallistuneen syntymäpaikkakunta kyseinen kunta on. Kuvioissa 3 

ja 4 luvut kertovat, kuinka monta tutkimukseen osallistunutta on asunut kyseisellä alu-

eella vähintään vuoden.  

 

 

KUVIO 2. Tutkimukseen osallistuneiden syntymäpaikkakunnat. 

Espoo; 1 

Helsinki; 2 

Hyrynsalmi; 2 

Hämeenlinna; 1 

Jyväskylä; 1 

Kainuu; 1 

Kajaani; 40 

Kajaani/Sotkamo; 1 

Kuopio; 2 

Oulu; 4 

Puolanka; 1 

Sotkamo; 1 

Tukholma; 1 

Vieremä; 1 

Ylivieska; 1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
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KUVIO 3. Maakunnat, joiden alueilla tutkimukseen osallistuneet ovat asuneet vähintään 

vuoden.  

 

KUVIO 4. Kainuun kunnat, joissa tutkimukseen osallistuneet ovat asuneet vähintään 

vuoden.  
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3.3. Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Tutkimukseni on laadullista tutkimusta. Analyysimenetelmänäni käytän teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysiä, eli tutkimukseni ei ole mitään valmista teoriaa testaava, vaan selvitän, 

mitä aineistossani on, ja vertaan saamiani tuloksia sopivaan aiempaan tutkimukseen. 

  

3.3.1. Mitä on laadullinen tutkimus? 

Laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan mitä tahansa tutkimusta, joka tuottaa havainto-

ja, joita ei ole saatu tilastomenetelmien tai muiden määrällisten menetelmien avulla. 

Laadullinen tutkimus voi esimerkiksi olla tutkimusta ihmisten elämästä, tarinoista, käyt-

täytymisestä, mutta myös organisaation toiminnasta, sosiaalisista liikkeistä tai vuoro-

vaikutussuhteista. Jotkin tiedot tutkimuksessa voidaan kvantifioida, kuten väestölasken-

tatiedot, mutta analyysi itsessään on laadullinen. (Strauss & Corbin 1990: 17.) 

 

3.3.2. Mitä on sisällönanalyysi? 

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, jonka avulla voi-

daan tehdä monenlaista tutkimusta. Sisällönanalyysiä voidaan pitää yksittäisenä meto-

dina tai väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonai-

suuksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91.) Sisällönanalyysi on menettelytapa, jolla voi-

daan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti (Tuomen ja Sarajärven 

2009: 103 mukaan Kyngäs & Vanhanen 1999). Miltei mikä tahansa kirjalliseen muo-

toon saatettu materiaali voi olla dokumentti (Tuomi & Sarajärvi 2009: 103). Sisällön-

analyysillä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä 

muodossa (Tuomi & Sarajärvi 2009: 103). Sisällönanalyysin avulla järjestetystä aineis-

tosta täytyy myös tehdä mielekkäitä johtopäätöksiä, sillä pelkkä järjestetty aineisto ei 

vielä ole tutkimustulos (Grönfors 1982: 161). Lyhykäisyydessään sisällönanalyysi on 

tekstianalyysiä, jolla etsitään tekstin merkityksiä (Tuomi & Sarajärvi 2009: 104).  

 

Vaikka sisällönanalyysiä ja sisällön erittelyä on pidetty myös erillisinä laadullisen ai-

neiston analyysimenetelminä, tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi sisältää myös sisäl-

lön erittelyn yhdysvaltalaisen laadullisen tutkimuksen perinteen näkökulman mukaisesti 

(Tuomi & Sarajärvi 2009: 105–108; Strauss & Corbin 1990: 18–19). 
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3.3.3. Mitä on teoriaohjaava sisällönanalyysi? 

Teoriaohjaavassa analyysissä on teoreettisia kytkentöjä, mutta ne eivät pohjaudu suo-

raan teoriaan tai teoria voi toimia apuna analyysin etenemisessä. Analyysiyksiköt vali-

taan aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysiä. Analyysistä on tunnis-

tettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole teori-

aa testaava, vaan ennemminkin uusia ajatusuria aukova. Tutkijan ajatteluprosessissa 

aineistolähteisyys ja valmiit mallit vaihtelevat. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 96–97.)  

 

Yhdysvaltalaisessa laadullisen tutkimuksen perinteessä ei puhuta teoriaohjaavasta si-

sällönanalyysistä, vaikka teoriaohjaava sisällönanalyysi eroaa aineistolähtöisestä sisäl-

lönanalyysistä siten, että teoreettisia käsitteitä ei luoda aineistosta, vaan ne tuodaan 

valmiina, ilmiöstä ”jo tiedettynä”. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 117.) Koen, että tutki-

musmenetelmäni on lähinnä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, koska vertaan aineistosta-

ni ilmi tulevia seikkoja aiempaan kansanlingvistiseen ja kansandialektologiseen tutki-

mukseen ja käytän aineistoa esitellessäni kielitieteellisiä käsitteitä.  
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4. ANALYYSIOSA 

Tämän luvun alaluvussa 4.1. käsittelen kuuntelutestin vastauksia. Tämän luvun alalu-

vussa 4.2. käsittelen kyselylomakkeen vastauksia. Olen jakanut luvun 4.1. alalukuihin 

siten, että luvussa 4.1.1. käsittelen murteidentunnistustestin vastauksia, luvussa 4.1.2. 

pohdin murteidentunnistustehtävän tuloksia ja luvussa 4.1.3. käsittelen kuuntelutestin 

Osgoodin skaalojen vastauksia. Luvun 4.2. olen jakanut alalukuihin siten, että luvussa 

4.2.1.  käsittelen kyselylomakkeen vapaatuottotehtävien vastauksia ja luvussa 4.2.2. kä-

sittelen kyselylomakkeen asteikkotehtävien tuloksia. Luvun 4.2.1. olen jakanut alalu-

kuihin 4.2.1.1.–4.2.1.11. siten, että kussakin alaluvussa käsittelen yhden vapaatuottoteh-

tävän vastauksia. Luvun 4.2.2. olen jakanut alalukuihin 4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3. siten, 

että kussakin alaluvussa käsittelen yhden asteikkotehtävän tuloksia.     

 

4.1. Kuuntelutestin vastaukset  

4.1.1. Murteidentunnistustestin vastaukset  

Olen koonnut kuuntelutestin murteidentunnistustehtävän ensimmäisten kysymysten 

”Mitä murretta näytteessä puhuttiin?” vastaukset taulukoihin 1–5. Kunkin taulukon ala-

puolella olen esitellyt, miten vastauksia on perusteltu.  

 

TAULUKKO 1. Murrenäytteen 1 (Kuhmon murre) paikannukset. 

Näytteen 1 (Kuhmon murre) vastaukset: Vastausten lukumäärä 

Elämään kyllästyneen murretta 1 

joku jota puhutaan esim. joensuussa tms.? 1 

Kainuun läheltä 1 

Kainuun murretta 28 

keskisuomen murre 1 

kuopion murre 1 

Lapin murre 2 

Lähellä jotain ”Karjalan” murretta 1 

lähellä pohjoiskarjalaa 1 

Pohjanmaan murre? Oulu 1 

Pohjois-Kainuu 1 
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Savon murre/kajjaanin murre 1 

Savon murre  7 

Turun murre 1 

En tiedä 2 

Tyhjiä 10 

 

Informanteista 28 eli 46,7 % tunnisti murrenäytteen Kainuun murteisiin kuuluvaksi 

(Kainuun murretta). Kainuun murre on paitsi maallikoiden myös kielitieteilijöiden 

käyttämä nimitys (Palander 2011: 110). 32 informanttia eli 53,3 % informanteista ei 

tunnistanut murrenäytettä. 

 

Informantit, jotka tunnistivat Kuhmon murrenäytteen Kainuun murteisiin kuuluvaksi, 

raportoivat tunnistaneensa murteen pääosin yleisgeminaatiosta ja svaavokaalista. Myös 

Marjatta Palanderin (2011) tutkimuksissa maallikot yhdistivät yleisgeminaation ja svaa-

vokaalin Kainuun murteisiin (Palander 2011: 112–113). Yleisgeminaation ja svaavokaa-

lin lisäksi murrenäyte tunnistettiin Kainuun murteisiin kuuluvaksi myös päätteestä -pi, -

kin-liitteen variantista -hi
ˣ
, ”leveästä” puheesta (ks. adjektiivin leveä selitys liitteestä 5) 

sekä prosodisista piirteistä (”Äänteistä”, ”painotuksista”).  

 

(1) -ni ja -pi päätteet ja piirteitä Oulun murteesta, kaksoiskonsonantit jne. 

(2) ’ompi’, kaksinnetaan vokaaleja, kuten ’ilima’, k korvataan h:lla ’jotahi’ 

(3) Puhutaan leveästi  

(4) ’tiijjä’, ’kahtellee’, ’kylymä’  

(5) Sanoihin lisätään kirjaimia, kaksoiskonsonantit yms. 

(6) kaksinkertaisista konsonanteista 

(7) Ylimääräisistä vokaaleista  

(8) Äänteistä 

(9) kahtoo, kelekkaa, kylymä ilima  

(10) jotahi, kahtellee, kylymä ilima eli sanoista tunnistin  

(11) Hieman leveä puhetyyli, painotuksista  

 

Osa informanteista, jotka tunnistivat Kuhmon murrenäytteen Kainuun murteisiin kuulu-

vaksi, vastasi epämääräisesti vain esimerkiksi ”Kuulosti tutulle”, ”omasta kokemukses-

ta” tai ”oli tuttu”. Informantit, jotka eivät tunnistaneet murrenäytettä, perustelivat vasta-
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ustaan myös kuvailemalla svaavokaalia ja yleisgeminaatiota, esimerkiksi: ”paljon kon-

sonantteja” (yleisgeminaatio), ”kaksoiskonsonantit” (yleisgeminaatio), ”kelekka, kyly-

mä” (svaavokaali). Svaavokaali ja yleisgeminaatio ovatkin kaikille suomalaisille var-

masti tuttuja, maantieteellisesti laaja-alaisia puhekielen piirteitä, joiden perusteella ei 

voi tarkasti tunnistaa puhujan kotiseutua (Mantila 2004: 326). ”Savon murre” vastan-

neiden perusteluja olivat ”nopeatahti” ja ”rentous”. Loput todennäköisesti vain arvasivat 

jonkin murteen, koska eivät perustelleet vastauksiaan tai vastasivat epämääräisesti, esi-

merkiksi ”kuullosti semmoiselta”.  

 

Informanttini kuvailevat yleisgeminaatiota ”kaksinkertaisiksi konsonanteiksi” ja ”kak-

soiskonsonanteiksi”. Maallikot ovat kuvailleet yleisgeminaatiota samoilla ilmauksilla 

myös aiemmissa tutkimuksissa (Mielikäinen & Palander 2014b: 154). Mielikäisen ja 

Palanderin (2014b) mukaan juuri yleisgeminaatio on yksi maallikoiden useimmin mai-

nitsemista murrepiirteistä. Heidän mukaansa yleisgeminaation tunnistaminen on help-

poa, sillä geminaatio muuttaa koko sanan äänne- ja tavurakenteen. Lisäksi yleisgemi-

naatio kuuluu puheessa usein, ja sekä geminaatta että konsonantti ovat monille jo kou-

luopetuksesta tuttuja termejä. (Mielikäinen & Palander 2014b: 153–154.)  

 

Svaavokaalia informanttini kuvailevat ”vokaalien kaksintamiseksi”, ”kirjaimien lisää-

miseksi sanoihin” ja ”ylimääräisiksi vokaaleiksi”. Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 

162–163) mukaan maallikot kuvaavat svaavokaalia usein juuri ”ylimääräiseksi vokaa-

liksi”, ja myös ilmauksilla lisäkirjain, lisätä vokaaleja ja ylimääräinen kirjain.  

 

Prestonin (1996) maallikoiden kielitietoisuuden tunnistamisen tasojen mukaisesti in-

formanteilleni yleisgeminaatio ja svaavokaali ovat siis helposti saatavilla olevia kielen-

piirteitä, koska ne havaittiin ja mainittiin useimmin. Vaikka maallikot eivät osanneet 

nimetä yleisgeminaatiota ja svaavokaalia oikeilla kielitieteellisillä termeillä, he kuiten-

kin osasivat kuvailla kielenpiirteitä melko ymmärrettävästi.  

 

Seuraavassa taulukossa esittelen Tervolan murrenäytteen paikannukset ja paikannusten 

lukumäärät. 

 

 

 



27 

TAULUKKO 2. Murrenäytteen 2 (Tervolan murre) paikannukset. 

Näytteen 2 (Tervolan murre) vastaukset: Vastausten lukumäärä 

En ole ihan varma mutta Pohjoisessa ollaan 1 

etelä pohjanmaa 1 

Helsingin murre 1 

hämeen murre 1 

Itä-Suomen murre 2 

Joensuun murre 1 

Joku lapin murre 1 

Joku Savo, Karjala en tiiä Oulu 1 

Jostain Mikkelin lähistöltä 1 

kainuun murre 1 

Karjalan murre 6 

Keski-Suomen 1 

Kouvola 1 

Lapin murre 9 

Oulun murre 3 

Oulunseudun murre 1 

Oulun seutu 1 

Pohjoiskarjalan murre 2 

Pohjoisesta osasta suomea 1 

Pohjoisesta tulevaa muttei ihan lappalaista (tai pohjanmaa-

laista?) 
1 

Savon murre 7 

tampereenmurre 1 

En tiedä 2 

Tyhjiä 13 

 

Informanteista 13 eli 21,7 % tunnisti näytteen peräpohjalaisiin murteisiin kuuluvaksi 

(Lapin murre, En ole ihan varma mutta Pohjoisessa ollaan, Joku lapin murre, Pohjoi-

sesta tulevaa muttei ihan lappalaista (tai pohjanmaalaista?), Pohjoisesta osasta suo-

mea). Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 63–64) mukaan maallikot tarkoittavat Lapin 

murteella peräpohjalaismurteita.  
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47 informanttia eli 78,3 % ei tunnistanut murrenäytettä. Tosin murteen saattaisi tunnis-

taa peräpohjalaismurteisiin kuuluvaksi vain persoonapronominista mie, joka esiintyy 

peräpohjalaismurteiden lisäksi myös kaakkoismurteissa ja on kielenpiirre, joka on le-

vinnyt myös laajemmalle Suomeen (Mantila 2004: 328; Pajarinen 1995: 41; Hurtta 

1999: 82). Tervolan murrenäytteen antajan puheessa ei kuulunut peräpohjalaismurteille 

tyypillisesti jälkitavun vokaalien välistä h:ta (ks. liite 4). Persoonapronomini mie toistui 

perusteluna vastatusta murteesta riippumatta, mikäli ylipäätään perustelua annettiin. 

Erään ”Lapin murre” vastanneen informantin perustelussa mainittiin mie-

persoonapronominin lisäksi myös yksinäis-s:llinen inessiivi: ”’kuvasa’ → toinen kon-

sonantti pudotettu pois”. 

 

Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 185) mukaan persoonapronominit ovat helposti ha-

vaittavia, ja suomalaisten maallikoiden puheessa niistä on tullut yleisin kielenpiirre, 

jonka perusteella aluemurteita erotellaan. Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 199) mu-

kaan persoonapronominit ovat eräissä tapauksissa yleiskielistyneen puheen ainoa piirre, 

josta puhujan kotimurteen voi päätellä.  

 

Seuraavassa taulukossa esittelen Oulun murrenäytteen paikannukset ja paikannusten 

lukumäärät. 

 

TAULUKKO 3. Murrenäytteen 3 (Oulun murre) paikannukset. 

Näytteen 3 (Oulun murre) vastaukset: Vastausten lukumäärä 

Etelä-Suomen murretta 1 

Kainuun murre 3 

kainuun seutu/lappi 1 

mikkelin alueen murre 1 

Oulun murre 16 

Oulun seudun murre 1 

Pohjanmaan murre 4 

Pohjanmaan murre? 1 

Pohjanmaa, Oulu 1 

Pohjois-pohjanmaalaista? 1 

Pohjois, Lappi 1 
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porin murre 1 

Savon murre 1 

Tampereen alueen murre 1 

Tampereen murre 1 

Turun murre 7 

Turun seutu 1 

En tiedä  3 

Tyhjiä 14 

 

19 informanttia eli 31,7 % tunnisti näytteen joko täsmällisesti Oulun murteeksi tai aina-

kin pohjoispohjanmaalaiseksi murteeksi (Oulun murre, Oulun seudun murre, Pohjan-

maa, Oulu, Pohjois-pohjanmaalaista?). Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 64) mukaan 

maallikot sijoittavat Pohjanmaan murteen ensisijaisesti Etelä-Pohjanmaalle, mutta kos-

ka kuitenkin eräs informantti vastasi ”Pohjanmaa, Oulu”, laskin myös hänet murrenäyt-

teen oikein tunnistaneisiin. Tosin Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 68–69) mukaan 

maallikoilla Oulun murre ei välttämättä tarkoita tarkasti juuri Oulun kaupungissa puhut-

tavaa murretta, vaan se vastaa suurin piirtein pohjoispohjalaisia murteita, mihin yhtenä 

syynä on juuri se, että Pohjanmaan murre on maallikoiden käytössä vakiintunut tarkoit-

tamaan Etelä-Pohjanmaan murretta. 41 informanttia eli 68,3 % ei tunnistanut murrenäy-

tettä.  

 

Oulun murre tunnistettiin svaavokaalista ja yksinäis-s:llisestä inessiivistä:  

 

(12) täsä, kelekassa, ihime,  

(13) konsonantteja vähemmän kuin pitäisi 

(14) kirjaimia tiputellaan pois 

(15) täsä kuvasa 

(16) Oulussa → Oulusa 

(17) täsä, ihime (ylim. vokaali)  

(18) ’täsä’ kirjaimia pois, halakoja  

(19) sanottiin misä ja täsä  
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Sanalla ”täsä” perusteltiin myös muita paikannuksia, mutta syytä tähän on vaikea perus-

tella. Osa informanteista perusteli vastaustaan hyvin epämääräisesti, kuten ”kuuntelin 

sanastosta”. Eräs informantti perusteli vastaustaan ”Turun murre” vain adjektiivilla 

rempseä (ks. adjektiivin rempseä selitys liitteestä 5). Osa informanteista ei perustellut 

vastaustaan millään tavalla. 

 

Murteen oikein tunnistaneet informanttini perustelevat paikannuksiaan esimerkiksi to-

teamalla, että näytteessä oli ylimääräisiä vokaaleja. Tällä he tarkoittanevat svaavokaalia, 

sillä myös Mielikäinen ja Palander (2014b: 162–163) ovat todenneet, että maallikot pu-

huvat tyypillisesti ylimääräisistä vokaaleista viitatessaan svaavokaaliin.  

 

Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 158) mukaan maallikot pitävät länsimurteiden yk-

sinäis-s:llisen inessiivin tyyppiä koulusa erityisesti Oulun seudun murteiden tuntomerk-

kinä, vaikka se on mainittu myös muista keski- ja pohjoispohjalaismurteista ja laajem-

min länsimurteista. Myös suurin osa informanteistani yhdisti länsimurteiden yksinäis-

s:llisen inessiivin tyypin koulusa Oulun murteeseen, vaikka piirteellä perusteltiin muita-

kin paikannuksia.  

 

Seuraavassa taulukossa esittelen Pielaveden murrenäytteen paikannukset ja paikannus-

ten lukumäärät. 
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TAULUKKO 4. Murrenäytteen 4 (Pielaveden murre) paikannukset. 

Näytteen 4 (Pielaveden murre) vastaukset: Vastausten lukumäärä 

Etelämpänä kuin Kainuu 1 

Hämeen murre 1 

Jotain mitä Lappeenrannassa ehkä puhutaan 1 

Kainuu 2 

Karjala 1 

Lapin murre 4 

Lapin tai Kainuun 1 

Pohjanmaa 2 

Savon murre 30 

En tiedä 3 

Tyhjiä  14 

 

Informanteista 30 eli 50 % tunnisti näytteen murteen savolaismurteeksi. Mielikäisen ja 

Palanderin (2014b: 64) mukaan maallikot sijoittavat Savon murteen useimmiten Poh-

jois-Savoon. 30 informanttia eli 50 % ei tunnistanut murrenäytettä.   

 

Paikannuksia perusteltiin ensitavun AA:n edustuksella (piässä, tiällä, suattaa), diftongi-

en reduktiolla (aetan), vokaalien assimiloitumisella eli samankaltaistumisella difton-

geissa ei, au, ou, öy, äy (aaki), prosodisilla piirteillä, ”sanojen viäntelyllä” (ks. verbin 

vääntää selitys liitteestä 5), ”leuhkoilla sanoilla” (ks. adjektiivin leuhka selitys liitteestä 

5) ja ”leveällä ja letkeällä” puhetavalla (ks. adjektiivit leveä ja letkeä liitteestä 5):  

 

(20) piässä, aaki, tiällä  

(21) piässä, tiällä  

(22) ’-iä’ -rakenne (esim. ’tiällä’), ’aaki’, ’piässä, suattaa’  

(23) ’piässä’ ’aetan’  

(24) sanojen viäntelystä  

(25) ’piässä’ ja ’tiällä’, leveä ja letkeä  

(26) i-kirjaimen runsaus (Informantti tarkoittanee tällä savolaista diftongiutumis-

ta. Ks. Mielikäinen & Palander 2014b: 215–216.) 

(27) piässä, aaki, tiällä, suattaa  
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(28) leuhkat sanat, sanojen vääntäminen  

(29) ’piässä’ sointuu silleen kuin savon murre  

 

Osa ”Savon murre” vastanneista informanteista perusteli vastaustaan epämääräisesti, 

esimerkiksi kertomalla, että heillä on savolaisia tuttuja. ”Hämeen murre” vastannut in-

formantti perusteli valintaansa puheen hitaudella (ks. adjektiivin hidas selitys liitteestä 

5). Muut perustelut vastauksille olivat epämääräisiä. Osa vastaajista kertoi vain arvan-

neensa jonkin murteen tai vastasi esimerkiksi ”intuitio”. Osa vastaajista ei perustellut 

vastaustaan millään tavalla.  

 

Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 169) mukaan eräs maallikoiden yleisimmin havait-

sema ilmiö savolaismurteiden alueelta on juuri pitkän a:n ja ä:n diftongiutuminen: piäs-

sä, tiällä, suattaa. Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 169) mukaan sen maallikkoter-

minologia keskittyy tavallisimmin vääntää-verbin ympärille, koska itse verbistäkin on 

helppo muodostaa jäljitelmiä: viäntää, viäntää ja kiäntää.  

 

Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 172) mukaan maallikot ovat tutkimuksissa kommen-

toineet savolaismurteiden diftongien muutoksista i, u, y -loppuisten diftongien ääntä-

mystä. Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 172) mukaan diftonginreduktio on savolais-

murteille tyypillinen ilmiö (aeka, poeka, aorinko tai aarinko, käötiin tai käätiin), joka 

antaa puheelle leveän tai venyttävän sävyn. Leveästä puhetavasta maallikot ovat aiem-

missa tutkimuksissa maininneet esimerkkeinä ilmaukset maeto, aaton avvain ja Laakaa 

’Laukaa’, venytyksestä päevvee, sootellaan, koera, voe elämän kevät, taolu ja Kaappa-

halli (Mielikäinen & Palander 2014b: 172).  

 

Seuraavassa taulukossa esittelen Vuolijoen murrenäytteen paikannukset ja paikannusten 

lukumäärät. 
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TAULUKKO 5. Murrenäytteen 7 (Vuolijoen murre) paikannukset. 

Näytteen 7 (Vuolijoen murre) vastaukset:  Vastausten lukumäärä 

Etelä-Karjala 1 

Imatran alue 1 

Itä-Suomen murre 1 

joku Savon ja Kainuun sekotus 1 

jotakin pohjoisen 1 

Junttia 1 

Kainuun murre 5 

Kainuun murre (Kuhmo, Hyrynsalmi) 1 

Karjalan murre 1 

lapinmurre 1 

Lapin murre 5 

Lappi 1 

Pohjanmaan murre 1 

(pohjois) karjalan murre 1 

Savon murre 11 

syvä kainuun murre 1 

En tiedä 4 

Tyhjiä 22 

 

Informanteista 7 eli 11,7 % tunnisti näytteen Kainuun murteisiin kuuluvaksi (Kainuun 

murre, Kainuun murre (Kuhmo, Hyrynsalmi), syvä kainuun murre). 88,3 % informan-

teista ei tunnistanut murrenäytettä. 

 

Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 88) mukaan maallikoiden mielikuvissa aluemurteet 

ovat ”murteellisuudessaan” tai ”murteettomuudessaan” eriasteisia, mikä tarkoittaa sitä, 

että ne eroavat enemmän tai vähemmän vertailukohteena olevasta kielimuodosta. Ad-

jektiivilla syvä (adjektiivien vahva, voimakas, vankka, paksu ja syvällinen lisäksi) maal-

likot ovat kuvanneet leimallista puhetta yleensä, mutta erityisen vahvana, voimakkaana, 

paksuna tai syvänä maallikot ovat pitäneet savolaismurteita ja niiden alaryhmiä sekä 

Rauman ja Etelä-Pohjanmaan murteita (Mielikäinen & Palander 2014b: 88). Kainuun 

murteet ovat osa savolaismurteiden ryhmää. Ainakin erään kajaanilaisen nuoren infor-
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mantin mukaan Vuolijoen murre olisi siis muihin Kainuussa puhuttaviin murteisiin ver-

rattuna ”murteellisempaa” (syvä kainuun murre).   

 

Vuolijoen murre tunnistettiin Kainuun murteisiin kuuluvaksi Kainuun murteille leimaa 

antavasta hakata, kerätä -tyyppisten supistumaverbien taivutuksesta (suojovvaa, nojov-

vaa), diftongien reduktiosta eli i-, u- ja y-loppuisten diftongien muuttumisesta e-, o-, ja 

ö-loppuisiksi (koera, oesi), yleisgeminaatiosta (salattavvaa) sekä ”leveästä puhetyylis-

tä” (ks. adjektiivin leveä selitys liitteestä 5):  

 

(30) suojovvaa  

(31) nojovaa  

(32) oesi  

(33) nojovvaa, salattavvaa, koera  

(34) kaksoiskonsonantit, leveä puhetyyli  

(35) ’koera’ ’nojovvaa’ 

(36) Hyvin leveää puhetta  

 

Samoja kielenpiirteitä käytettiin perusteluina muissakin vastauksissa, mutta syytä tähän 

on vaikea perustella. Osa informanteista kertoi arvanneensa murteen, ja osa informan-

teista ei perustellut vastauksiaan lainkaan. 

 

4.1.2. Pohdintaa murteidentunnistustehtävän tuloksista 

Aiemmassa kansandialektologisessa tutkimuksessa (Preston 1982: 30–34, 1989: 35–40, 

1999: xxxv) on havaittu, että maallikot tunnistavat paremmin oman alueensa murteen 

sekä lähialueiden murteet kuin etäisemmät murteet. Sen vuoksi voisi pitää yllättävänä, 

etteivät kajaanilaiset lukiolaisnuoret tunnistaneet Vuolijoen (vain 11,7 % tunnisti) ja 

Kuhmon (vain 46,7 % tunnisti) murteita kovin hyvin. Itä- ja eteläsuomalaisten maalli-

koiden murrekäsityksiä ja -asenteita tutkineen Palanderin (2011: 169) mukaan maantie-

teellinen välimatka ei kuitenkaan yksistään selitä tietoisuutta murteesta. Hänen tutkimil-

laan maallikoilla naapurimaakunnan murre on voinut jäädä vieraaksi, ja toisaalta monel-

la on saattanut olla selvä, vaikka ei aivan todenmukainen, käsitys aivan eri puolelle 

maata sijoittuvasta murteesta.  
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Tämän tutkimuksen vastauksissa kajaanilaiset lukiolaisnuoret raportoivat muualla Kai-

nuussa puhuttavan leimallisemmin kuin Kajaanissa ja vanhempien kajaanilaisten puhu-

van leimallisemmin kuin nuorten kajaanilaisten (ks. luku 4.2.1.1., luku 4.2.1.3., luku 

4.1.2.4., taulukko 11, taulukko 13). Kajaanissa puhuttavaa kieltä ei kuvailtu kovin lei-

malliseksi, vaan muun muassa selkeäksi, selväksi, ymmärrettäväksi, normaaliksi ja ta-

valliseksi sekä ”ei kovin vahvaksi Kainuun murteeksi”, ”lieväksi Kainuun murteeksi” 

tai ”yleiskieleksi, johon on sekoittunut murretta” (ks. adjektiivien selitykset liitteestä 5). 

Vuolijoen ja Kuhmon murteita puolestaan kuvailtiin leveäksi ja syväksi, jotka viittaisi-

vat leimallisempaan murteeseen. Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 139) mukaan maal-

likot tarkoittavat jonkun puhuvan vahvaa, säilynyttä murretta, kun he kuvailevat jonkun 

puhuvan leveästi tai leveää murretta. (Ks. myös adjektiivien leveä ja syvä selitykset 

liitteestä 5.) Kajaanilaiset lukiolaisnuoret myös kertoivat Kajaaniin muutettavan monilta 

eri paikkakunnilta ja sen myötä Kajaanissa puhuttavan kielen sekoittuvan (ks. luku 

4.2.1.2., luku 4.2.1.3.). Koska Kajaani on Kainuun maakunnan keskuskaupunki, jonne 

tullaan monista suunnista muun muassa töiden ja opiskelun perässä, Kajaanissa puhut-

tavan kielen ”sekoittuminen” ei liene yllättävää. Voi olla, että kajaanilaiset lukiolaisnuo-

ret eivät ole Kajaanissa tottuneet kuulemaan kovin paljon leimallista Kainuun murretta 

(ainakaan omanikäistensä seurassa), eivätkä siksi kovin hyvin osanneet tunnistaa Vuoli-

joen ja Kuhmon murteita Kainuun murteisiin kuuluviksi.  

 

Williamsin, Garrettin ja Couplandin tutkimat walesilaisnuoret tunnistivat kuuntelutes-

tissä puheen eri varieteetteja huonosti: nuoret aikuiset tunnistivat kuulemansa varieteetit 

oikein vain 20–44-prosenttisesti. Oman murteen tunnistamisen tasot vaihtelivat 100 

prosentista 13,8 prosenttiin. Oman murteen tunnistamisen keskiarvo jäi alle 45 prosent-

tiin. (Williams & Garrett & Coupland 1999: 351–352.) Syyksi tähän tutkijat arvelivat, 

ettei nuorilla olisi riittävästi kokemusta ja tietoisuutta juuri niistä varieteeteista. Se, ett-

eivät nuoret tunnistaneet omia murteitaan, joista heillä on kokemusta, saattaisi tutkijoi-

den mukaan viitata siihen, että nuorilla on puutteelliset tiedot oman murteensa sisäisistä 

normeista. Tosin tutkijat arvelivat myös fonologisten ja sisällöllisten syiden osittain 

selittävän varieteettien huonoa tunnistamista (Williams & Garrett & Coupland 1999: 

353). Williamsin, Garrettin ja Couplandin tutkimat nuoret aikuiset tunnistivat murteita 

huonommin kuin heidän aikuiset opettajansa. Tutkijoiden mukaan tämä ennustettavasti 

selittyisi nuorten vähäisemmillä murrekokemuksilla. Nuoret ovat todennäköisesti liik-

kuneet elämänsä aikana vähemmän maantieteellisesti ja kuulleet vähemmän murteiden 
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puhujia kasvokkain tai median kautta kuin heitä vanhemmat opettajat. (Williams & Gar-

rett & Coupland 1999: 357.)  

 

Oman tutkimukseni nuoret informantit tunnistivat kuuntelutestin murrenäytteet oikein 

11,7–50-prosenttisesti, mikä ei poikkea paljon Williamsin, Garrettin ja Couplandin tut-

kimien walesilaisnuorten kuuntelutestin murteidentunnistusprosenteista. Murteiden tun-

nistamisessa oli paljon yksilöllisiä eroja. Eräät informantit eivät tunnistaneet murteita 

lainkaan, kun taas osa informanteista teki hyvinkin tarkkoja havaintoja.  

 

Prestonin (Williamsin, Garrettin ja Couplandin 1999: 354–355 mukaan Preston 1996) 

mukaan kielitietoisuuteen vaikuttavat muun muassa koulutus, media ja populaarikult-

tuuri. Vaikka Suomessa kouluissa murteita opetussuunnitelmien mukaan opiskellaan, 

käytännössä opetuksen taso vaihtelee. Ei ole tietoa, missä määrin ja kuinka tarkasti mur-

teita peruskouluissa ja lukioissa todella opiskellaan. Murteiden opetuksen taso riippunee 

hyvin pitkälti opettajien omista tiedoista ja taidoista sekä mielenkiinnosta. Totta kai 

myös oppilaiden mielenkiinto koulussa murteiden opiskeluun vaikuttaa oppilaiden tie-

toisuuteen murteista ja murteiden tunnistamiseen siinä missä opetuksen tasokin.  

 

Informanttini tunnistivat parhaiten Pielaveden murteen sen leimallisista piirteistä poh-

joissavolaismurteisiin (Savon murre) kuuluvaksi. Tunnistamista on todennäköisesti hel-

pottanut se, että pohjoissavolaismurteita on saatettu kuulla televisiossa imitoitavan ja 

pilkattavan esimerkiksi kuopiolaislähtöisen Ilari Johanssonin stand upissa, mainoksissa 

tai vanhojen sketsisarjojen uusinnoissa. Voi olla, että populaarikulttuurilla on ollut vai-

kutusta pohjoissavolaismurteen tunnistamisessa. Mediassa ja populaarikulttuurissa kuul-

tavat (tai imitoitavat) murteet ovat ”Savon murretta” lukuun ottamatta omien havainto-

jeni mukaan pääosin eteläisestä tai hyvin pohjoisesta osasta Suomea (esimerkiksi Duud-

sonit, useat sketsihahmot, pop-tähti Antti Tuisku, Napapiirin sankarit -elokuvasarja), 

joten mediasta ja populaarikulttuurista tuskin on muutoin ollut kovin paljon apua tämän 

kuuntelutestin murteiden tunnistamisessa.  

 

Todellisia syitä informanttien tämän kuuntelutestin murrenäytteiden tunnistamiselle ja 

tunnistamattomuudelle on vaikea esittää. Murretietoisuuteen vaikuttavat niin monet 

seikat: informanttien erilaiset taustat, suhteet, koulutus (ja koulutuksen taso), kiinnostus 

kieltä kohtaan, maantieteellinen liikkuvuus sekä median käyttö. 
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4.1.3. Kuuntelutestin Osgoodin skaalojen vastaukset  

Taulukoihin 6–10 olen koonnut kuuntelutestin vastauslomakkeista kunkin murrenäyt-

teen Osgoodin skaalojen tulokset. Osgoodin skaalojen adjektiivit olen selittänyt liittees-

sä 5. Taulukoiden alapuolelle olen laskenut, millaisia murrenäytteiden arvioinnit ovat, 

kun ääripääasteikon keskikohdan vastaukset ja vastaamattomat jätetään huomiotta.  

Ääripääasteikot lämmin–kylmä, ruma–kaunis ja totinen–hyväntuulinen mittaavat va-

rieteettien affektia, ääripääasteikko vaikeaselkoinen–ymmärrettävä varieteettien ymmär-

rettävyyttä, ääripääasteikko tuttu–vieras varieteettien tunnettuutta, ääripääasteikko no-

pea–hidas varieteettien aktiivisuutta ja ääripääasteikko leuhka–juntti varieteettien ”kau-

punkilaisuutta” tai ”maalaisuutta”. 

 

Maaseudulla murteet ovat säilyneet paremmin, mutta niihin on myös aikaisemmin saa-

tettu suhtautua vähättelevästi (Mielikäinen & Palander 2014b: 93). Vaikka Mielikäisen 

ja Palanderin (2014b: 46) mukaan maalaisuus ei enää ole väheksyttävää, vanhat asetel-

mat kuultavat yhä nykysuomalaisten maalaisista ja kaupunkilaisista käyttämästä ter-

minologiasta. Esimerkiksi vaikka maalaisuuden ja kaupunkilaisuuden ero on loiventu-

nut aiemmista vuosikymmenistä, maallikot liittävät usein maalaismaiseen kieleen van-

hanaikaisuuden tai takapajuisuuden sekä hitauden (Mielikäinen & Palander 2014b: 93). 

Itäsuomalaisten, erityisesti savolaisten, kieli on monien maallikoiden mielestä junttia, 

kun taas pääkaupunkiseudun puhetta pidetään usein leuhkana (Mielikäinen & Palander 

2014b: 93 ja 105–106). 

 

Yleisesti arvioijan tausta vaikuttaa murteiden vertailuun ja luonnehdintaan. Sama murre 

on vastaajasta riippuen hauskaa tai ärsyttävää tai hidasta tai nopeaa ja niin edelleen. 

Tunnevaltaiset asenteet, kuten jonkin varieteetin pitäminen ärsyttävänä, liittyvät usein 

kielenkäyttäjiin, ja niiden taustalla voi stereotypioiden lisäksi olla vastaajan omia yksi-

löllisiä kokemuksia. Neutraaleissa vertailuissa puolestaan kuulohavainnoilla on keskei-

nen asema. Varieteetin arviointiin vaikuttaa aina vastaajan kokonaiskäsitys murteista ja 

se, mihin arvioitavaa varieteettia verrataan. (Mielikäinen & Palander 2014b: 80; Mieli-

käinen 2005: 111; Nupponen 2011: 258.)  

 

Seuraavassa taulukossa esittelen Kuhmon murrenäytteen Osgoodin skaalojen vastauk-

set. 
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TAULUKKO 6. Murrenäytteen 1 (Kuhmon murre) Osgoodin skaalojen vastaukset. 

Murre on mielestäni Näyte 1: Kuhmon murre 

Lämmin 
3  

(5 %) 

28  

(46,7 %) 

16  

(26,7 %) 

11  

(18,3 %) 

2  

(3,3 %) 
Kylmä 

Ruma 
5  

(8,3 %) 

12 

(20 %) 

33 

(55 %) 

9 

(15 %) 

1 

(1,7 %) 
Kaunis 

Vaikeaselkoinen 0 
4 

(6,7 %) 

10 

(16,7 %) 

18 

(30 %) 

28 

(46,7 %) 
Ymmärrettävä 

Tuttu 
25 

(41,7 %) 

27 

(45 %) 

4 

(6,7 %) 

3 

(5 %) 

1 

(1,7 %) 
Vieras 

Nopea 
2 

(3,3 %) 

4 

(6,7 %) 

21 

(35 %) 

29 

(48,3 %) 

4 

(6,7 %) 
Hidas 

Leuhka 0 
5 

(8,3 %) 

24 

(40 %) 

21 

(35 %) 

10 

(16,7 %) 
Juntti 

Totinen 
5 

(8,3 %) 

17 

(28,3 %) 

17 

(28,3 %) 

19 

(31,7 %) 

2 

(3,3 %) 
Hyväntuulinen 

 

Kuhmon murrenäytteen arvioinneista valtaosa (31 informanttia eli 51,7 %) on lämmin–

kylmä-ääripääasteikolla lämpimän puolella. Ääripääasteikolla ruma–kaunis Kuhmon 

murrenäytteen arvioinneista valtaosa (17 informanttia eli 28,3 %) on ruman puolella. 

Ääripääasteikolla vaikeaselkoinen–ymmärrettävä valtaosa Kuhmon murrenäytteen arvi-

oinneista (46 informanttia eli 76,7 %) on ymmärrettävän puolella. Ääripääasteikolla 

tuttu–vieras Kuhmon murrenäytteen arvioinneista valtaosa (52 informanttia eli 86,7 %) 

on tutun puolella. Nopea–hidas-ääripääasteikolla valtaosa Kuhmon murrenäytteen arvi-

oinneista (33 informanttia eli 55 %) on hitaan puolella. Leuhka–juntti-ääripääasteikolla 

valtaosa Kuhmon murrenäytteen arvioinneista (31 informanttia eli 51,7 %) on juntin 

puolella. Ääripääasteikolla totinen–hyväntuulinen valtaosa Kuhmon murrenäytteen ar-

vioinneista (22 informanttia eli 36,7 %) on totisen puolella.  

 

Seuraavassa taulukossa esittelen Tervolan murrenäytteen Osgoodin skaalojen vastauk-

set. 
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TAULUKKO 7. Murrenäytteen 2 (Tervolan murre) Osgoodin skaalojen vastaukset. 

Murre on mielestäni Näyte 2: Tervolan murre 

Lämmin 0 
25 

(41,7 %) 

25 

(41,7 %) 

7 

(11,7 %) 

1 

(1,7 %) 
Kylmä 

Ruma 0 
14 

(23,3 %) 

32 

(53,3 %) 

12 

(20 %) 
0 Kaunis 

Vaikeaselkoinen 0 
6 

(10 %) 

11 

(18,3 %) 

28 

(46,7 %) 

13 

(21,7 %) 
Ymmärrettävä 

Tuttu 
3 

(5 %) 

28 

(46,7 %) 

14 

(23,3 %) 

13 

(21,7 %) 
0 Vieras 

Nopea 0 
3 

(5 %) 

25 

(41,7 %) 

24 

(40 %) 

6 

(10 %) 
Hidas 

Leuhka 0 
2 

(3,3 %) 

26 

(43,3 %) 

25 

(41,7 %) 

5 

(8,3 %) 
Juntti 

Totinen 
1 

(1,7 %) 

10 

(16,7 %) 

27 

(45 %) 

16 

(26,7 %) 

4 

(6,7 %) 
Hyväntuulinen 

Tervolan murteen näytteeseen 2 informanttia jätti vastaamatta. 

 

Tervolan murrenäytteen arvioinneista valtaosa (25 informanttia eli 41,7 %) on lämmin–

kylmä-ääripääasteikolla lämpimän puolella. Ääripääasteikolla ruma–kaunis Tervolan 

murrenäytteen arvioinneista valtaosa (14 informanttia eli 23,3 %) on ruman puolella. 

Ääripääasteikolla vaikeaselkoinen–ymmärrettävä valtaosa Tervolan murrenäytteen ar-

vioinneista (41 informanttia eli 68,3 %) on ymmärrettävän puolella. Ääripääasteikolla 

tuttu–vieras Tervolan murrenäytteen arvioinneista valtaosa (31 informanttia eli 51,7 %) 

on tutun puolella. Nopea–hidas-ääripääasteikolla valtaosa Tervolan murrenäytteen arvi-

oinneista (30 informanttia eli 50 %) on hitaan puolella. Leuhka–juntti-ääripääasteikolla 

valtaosa Tervolan murrenäytteen arvioinneista (30 informanttia eli 50 %) on juntin puo-

lella. Ääripääasteikolla totinen–hyväntuulinen valtaosa Tervolan murrenäytteen arvi-

oinneista (20 informanttia eli 33,3 %) on hyväntuulisen puolella.      

 

Seuraavassa taulukossa esittelen Oulun murrenäytteen Osgoodin skaalojen vastaukset. 
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TAULUKKO 8. Murrenäytteen 3 (Oulun murre) Osgoodin skaalojen vastaukset. 

Murre on mielestäni Näyte 3: Oulun murre 

Lämmin 
5 

(8,3 %) 

38 

(63,3 %) 

12 

(20 %) 

3 

(5 %) 

1 

(1,7 %) 
Kylmä 

Ruma 
2 

(3,3 %) 

6 

(10 %) 

32 

(53,3 %) 

16 

(26,7 %) 

3 

(5 %) 
Kaunis 

Vaikeaselkoinen 0 
4 

(6,7 %) 

9 

(15 %) 

30 

(50 %) 

16 

(26,7 %) 
Ymmärrettävä 

Tuttu 
9 

(15 %) 

27 

(45 %) 

11 

(18,3 %) 

12 

(20 %) 
0 Vieras 

Nopea 
1 

(1,7 %) 

14 

(23,3 %) 

29 

(48,3 %) 

15 

(25 %) 
0 Hidas 

Leuhka 0 
10 

(16,7 %) 

31 

(51,7 %) 

14 

(23,3 %) 

4 

(6,7 %) 
Juntti 

Totinen 
1 

(1,7 %) 

5 

(8,3 %) 

12 

(20 %) 

34 

(56,7 %) 

7 

(11,7 %) 
Hyväntuulinen 

Oulun murteen näytteeseen 1 informantti jätti vastaamatta. 

 

Oulun murrenäytteen arvioinneista valtaosa (43 informanttia eli 71,7 %) on lämmin–

kylmä-ääripääasteikolla lämpimän puolella. Ääripääasteikolla ruma–kaunis Oulun mur-

renäytteen arvioinneista valtaosa (19 informanttia eli 31,7 %) on kauniin puolella. Ääri-

pääasteikolla vaikeaselkoinen–ymmärrettävä valtaosa Oulun murrenäytteen arvioinneis-

ta (46 informanttia eli 76,7 %) on ymmärrettävän puolella. Ääripääasteikolla tuttu–

vieras Oulun murrenäytteen arvioinneista valtaosa (36 informanttia eli 60 %) on tutun 

puolella. Nopea–hidas-ääripääasteikolla ääripääasteikon keskikohdan vastauksia ja vas-

taamattomia huomioimatta sekä nopean että hitaan puolella on yhtä monta arviota (15 

informanttia eli 25 %). Leuhka–juntti-ääripääasteikolla valtaosa Oulun murrenäytteen 

arvioinneista (18 informanttia eli 30 %) on juntin puolella. Ääripääasteikolla totinen–

hyväntuulinen valtaosa Oulun murrenäytteen arvioinneista (41 informanttia eli 68,3 %) 

on hyväntuulisen puolella.      

 

Seuraavassa taulukossa esittelen Pielaveden murrenäytteen Osgoodin skaalojen vasta-

ukset. 

 

 

 

 

 



41 

TAULUKKO 9. Murrenäytteen 4 (Pielaveden murre) Osgoodin skaalojen vastaukset. 

Murre on mielestäni Näyte 4: Pielaveden murre 

Lämmin 
7 

(11,7 %) 

19 

(31,7 %) 

19 

(31,7 %) 

14 

(23,3 %) 

1 

(1,7 %) 
Kylmä 

Ruma 
4 

(6,7 %) 

24 

(40 %) 

21 

(35 %) 

8 

(13,3 %) 

3 

(5 %) 
Kaunis 

Vaikeaselkoinen 
1 

(1,7 %) 

11 

(18,3 %) 

11 

(18,3 %) 

25 

(41,7 %) 

12 

(20 %) 
Ymmärrettävä 

Tuttu 
11 

(18,3 %) 

23 

(38,3 %) 

15 

(25 %) 

10 

(16,7 %) 

1 

(1,7 %) 
Vieras 

Nopea 
1 

(1,7 %) 

7 

(11,7 %) 

13 

(21,7 %) 

27 

(45 %) 

12 

(20 %) 
Hidas 

Leuhka 0 
5 

(8,3 %) 

13 

(21,7 %) 

21 

(35 %) 

21 

(35 %) 
Juntti 

Totinen 
5 

(8,3 %) 

16 

(26,7 %) 

13 

(21,7 %) 

18 

(30 %) 

8 

(13,3 %) 
Hyväntuulinen 

 

Pielaveden murrenäytteen arvioinneista valtaosa (26 informanttia eli 43,3 %) on läm-

min–kylmä-ääripääasteikolla lämpimän puolella. Ääripääasteikolla ruma–kaunis Piela-

veden murrenäytteen arvioinneista valtaosa (28 informanttia eli 46,7 %) on ruman puo-

lella. Ääripääasteikolla vaikeaselkoinen–ymmärrettävä valtaosa Pielaveden murrenäyt-

teen arvioinneista (37 informanttia eli 61,7 %) on ymmärrettävän puolella. Ääripääas-

teikolla tuttu–vieras Pielaveden murrenäytteen arvioinneista valtaosa (34 informanttia 

eli 56,7 %) on tutun puolella. Nopea–hidas-ääripääasteikolla valtaosa Pielaveden mur-

renäytteen arvioinneista (39 informanttia eli 65 %) on hitaan puolella. Leuhka–juntti-

ääripääasteikolla valtaosa Pielaveden murrenäytteen arvioinneista (42 informanttia eli 

70 %) on juntin puolella. Ääripääasteikolla totinen–hyväntuulinen valtaosa Pielaveden 

murrenäytteen arvioinneista (26 informanttia eli 43,3 %) on hyväntuulisen puolella.      

 

Seuraavassa taulukossa esittelen Vuolijoen murrenäytteen Osgoodin skaalojen vastauk-

set. 

 

 

 

 

 

 

 



42 

TAULUKKO 10. Murrenäytteen 7 (Vuolijoen murre) Osgoodin skaalojen vastaukset. 

Murre on mielestäni Näyte 7: Vuolijoen murre 

Lämmin 
2 

(3,3 %) 

27 

(45 %) 

16 

(26,7 %) 

10 

(16,7 %) 

1 

(1,7 %) 
Kylmä 

Ruma 
5 

(8,3 %) 

16 

(26,7 %) 

26 

(43,3 %) 

9 

(15 %) 
0 Kaunis 

Vaikeaselkoinen 
1 

(1,7 %) 

10 

(16,7 %) 

13 

(21,7 %) 

16 

(26,7 %) 

16 

(26,7 %) 
Ymmärrettävä 

Tuttu 
8 

(13,3 %) 

19 

(31,7 %) 

14 

(23,3 %) 

11 

(18,3 %) 

4 

(6,7 %) 
Vieras 

Nopea 0 
4 

(6,7 %) 

15 

(25 %) 

27 

(45 %) 

10 

(16,7 %) 
Hidas 

Leuhka 
1 

(1,7 %) 

2 

(3,3 %) 

17 

(28,3 %) 

25 

(41,7 %) 

11 

(18,3 %) 
Juntti 

Totinen 
2 

(3,3 %) 

12 

(20 %) 

23 

(38,3 %) 

15 

(25 %) 

4 

(6,7 %) 
Hyväntuulinen 

Vuolijoen murteen näytteeseen 4 informanttia jätti vastaamatta. 

 

Vuolijoen murrenäytteen arvioinneista valtaosa (29 informanttia eli 48,3 %) on läm-

min–kylmä-ääripääasteikolla lämpimän puolella. Ääripääasteikolla ruma–kaunis Vuoli-

joen murrenäytteen arvioinneista valtaosa (21 informanttia eli 35 %) on ruman puolella. 

Ääripääasteikolla vaikeaselkoinen–ymmärrettävä valtaosa Vuolijoen murrenäytteen 

arvioinneista (32 informanttia eli 53,3 %) on ymmärrettävän puolella. Ääripääasteikolla 

tuttu–vieras Vuolijoen murrenäytteen arvioinneista valtaosa (27 informanttia eli 45 %) 

on tutun puolella. Nopea–hidas-ääripääasteikolla valtaosa Vuolijoen murrenäytteen ar-

vioinneista (37 informanttia eli 61,7 %) on hitaan puolella. Leuhka–juntti-

ääripääasteikolla valtaosa Vuolijoen murrenäytteen arvioinneista (36 informanttia eli 60 

%) on juntin puolella. Ääripääasteikolla totinen–hyväntuulinen valtaosa Vuolijoen mur-

renäytteen arvioinneista (19 informanttia eli 31,7 %) on hyväntuulisen puolella.      

 

Kuuntelutestin Osgoodin skaalan vastausten perusteella informanttini arvioivat murre-

näytteistä hitaimmaksi ja junteimmaksi Pielaveden murteen, hyväntuulisimmaksi, kau-

neimmaksi ja lämpimimmäksi Oulun murteen ja tutuimmaksi Kuhmon murteen. Kuun-

telutestin murrenäytteistä Oulun murre ja Kuhmon murre arvioitiin ymmärrettävimmik-

si. Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 93) mukaan erityisesti savolaisten kieltä maallikot 

pitävät maalaisena ja junttina. Maalaismaiseen kieleen puolestaan liitetään hitaus (Mie-

likäinen & Palander 2014b: 93). Ei siis ole yllättävää, että pohjoissavolaisiin murteisiin 

kuuluva Pielaveden murre arvioitiin kuuntelutestin murrenäytteistä hitaimmaksi ja jun-
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teimmaksi murteeksi. Kainuun murteisiin kuuluvan Kuhmon murteen informanttini ar-

vioivat kuuntelutestin murrenäytteistä tutuimmaksi ja ymmärrettävimmäksi todennäköi-

sesti siksi, että informanttini asuvat Kainuun murteiden alueella. Oulun murteen positii-

viset arviot voivat johtua siitä, että Oulun murretta on Kainuussa pidetty omaa murretta 

arvostetumpana (Räisänen 1982: 13).    

 

Kuuntelutestin Osgoodin skaalan vastausten perusteella informanttini arvioivat murre-

näytteistä kylmimmäksi, rumimmaksi ja vaikeaselkoisimmaksi Pielaveden murteen, 

leuhkimmaksi ja nopeimmaksi Oulun murteen, totisimmaksi Kuhmon murteen ja vie-

raimmaksi Vuolijoen murteen. Pidän yllättävänä, että informanttini arvioivat Vuolijoen 

murrenäytteen murrenäytteistä vaikeaselkoisimmaksi, sillä Vuolijoen murre kuuluu 

Kainuun murteisiin ja Vuolijoki on nykyään osa Kajaania.  

 

4.2. Kyselylomakkeen vastaukset  

4.2.1. Kyselylomakkeen vapaatuottotehtävien vastaukset  

4.2.1.1. Puhutaanko Kajaanissa mielestäsi murretta? 

Kyselylomakkeen avointen kysymysten ensimmäinen kysymys on: ”Puhutaanko Kajaa-

nissa mielestäsi murretta?”. Vastausvaihtoehdot ovat ”Kyllä”, ”Ei” ja ”Muu vastaus”, 

johon olen toivonut selvennystä.  

 

Seuraavassa kuviossa esittelen lukumääräisesti, kuinka monen informantin mielestä 

Kajaanissa puhutaan murretta, kuinka monen informantin mielestä Kajaanissa ei puhuta 

murretta sekä kuinka moni informantti on valinnut kohdan ”Muu vastaus”. 

 

KUVIO 5. Kyselylomakkeen ensimmäisen avoimen kysymyksen vastausjakauma. 

Kyllä ; 50 

Ei; 5 

Muu; 5 
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Kuudestakymmenestä vastaajasta 50 eli 83,3 % vastasi Kajaanissa puhuttavan murretta. 

Kuudestakymmenestä vastaajasta 5 eli 8,3 % vastasi, ettei Kajaanissa puhuta murretta. 

Kuudestakymmenestä vastaajasta 5 eli 8,3 % vastasi vaihtoehdon ”Muu vastaus”. ”Muu 

vastaus” -vaihtoehdon vastanneiden tarkempia vastauksia ovat: 

 

(37) sekalaista murretta 

(38) kevyttä murretta, vahvempaa vanhemmilla kajaanilaisilla 

(39) Jonkin verran, mutta ei selkeästi ja puhtaasti. 

(40) Vanhat ukot ja akat. 

(41)  erityisesti vanhemmat ihmiset puhuvat perinteistä Kainuun murretta, nuoret 

ei niin paljon. 

 

”Muu vastaus” -vaihtoehdon vastanneiden mukaan Kajaanissa vanhemmat ihmiset pu-

huisivat leimallisempaa Kainuun murretta kuin nuoret.  

 

Hanna Lappalaisen (2001: 77) mukaan iän merkittävyyteen sosiaalisena taustamuuttu-

jana on sosiolingvistiikassa kiinnitetty alusta lähtien huomiota. Tutkimusten perusteella 

ikä onkin osoittautunut tärkeimmäksi kielellisten erojen selittäjäksi. Tutkimuksissa 

nuorten ja aikuisten välisiä kielellisiä eroja on perusteltu nuorten haluna irrottautua van-

hemmistaan ja osoittaa yhteenkuuluvuutta ikäryhmäänsä. Nuorten on havaittu pääosin 

saavan kielelliset mallinsa omilta ikätovereiltaan, mutta on myös viitteitä siitä, että van-

hempien alueellisella ja sosiaalisella taustalla voi olla merkitystä nuorten puheen keski-

näisiin eroihin. (Lappalainen 2001: 77; Chambers 1995: 167–176; Kananen 1944; Mie-

likäinen 1981: 109–111; Paunonen 1982: 146–149, Paunonen [1982] 1995: 82–83; The-

lander 1979: 106–107.)        

 

Informanttieni käyttämät adjektiivit kevyt, perinteinen, puhdas, sekalainen, selkeä ja 

vahva olen selittänyt Kansanlingvistisen sanakirjan (Mielikäinen & Palander 2014a) 

mukaan liitteessä 5. 

 



45 

4.2.1.2. Kajaanilaisten lukiolaisten kokemukset omasta puheesta 

Kyselylomakkeen avointen kysymysten toisessa kysymyksessä vastaajat saivat kertoa, 

puhuvatko he mielestään Kainuun murretta, murresävytteistä yleiskieltä vai jotakin 

muuta. Viimeisen vaihtoehdon vastanneilta olen kaivannut jälleen tarkennuksia.  

 

Seuraavassa kuviossa esittelen lukumääräisesti, kuinka moni informanteista puhuu 

omasta mielestään Kainuun murretta, kuinka moni informanteista puhuu omasta mieles-

tään murresävytteistä yleiskieltä sekä kuinka moni informanteista puhuu omasta mieles-

tään jotain muuta kuin Kainuun murretta tai murresävytteistä yleiskieltä. 

 

 

KUVIO 6. Kyselylomakkeen toisen avoimen kysymyksen vastausjakauma. 

 

Kuudestakymmenestä vastaajasta 48 eli 80 % vastasi puhuvansa murresävytteistä yleis-

kieltä. Kuudestakymmenestä vastaajasta 8 eli 13,3 % vastasi puhuvansa Kainuun mur-

retta ja 4 eli 6,7 % jotakin muuta. ”Muuta, mitä?” -vaihtoehdon vastanneiden vastausten 

tarkennuksia ovat:  

 

(42)  murresävytteistä puhekieltä 

(43)  Sekaisin kaikenlaisia murteita 

(44)  Kieltä, joka saa vaikutteita muistakin murteista kuin vain Kainuun murtees-

ta ja muista kielistä. 

(45)  sekä Kainuun että Oulun murretta. 

 

Kainuun 

murretta; 8 

Murresävytteistä 

yleiskieltä; 48 

Muuta; 4 
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4.2.1.3. Puhuvatko kaikki kajaanilaiset samalla tavalla? 

Kyselylomakkeen kolmannessa kysymyksessä vastaajien tuli vastata kysymykseen ”Pu-

huvatko kaikki kajaanilaiset samalla tavalla?”. Vastaajan täytyi valita joko ”Kyllä” tai 

”Ei”. Mikäli vastaaja vastasi ”Ei”, täytyi hänen kuitenkin perustella, keiden välillä ja 

millaisia eroja hänen mielestään on.  

 

Seuraavassa kuviossa esittelen lukumääräisesti, kuinka monen informantin mielestä 

kaikki kajaanilaiset puhuvat samalla tavalla ja kuinka monen informantin mielestä kaik-

ki kajaanilaiset eivät puhu samalla tavalla. 

 

 

KUVIO 7. Kyselylomakkeen kolmannen avoimen kysymyksen vastausjakauma. 

 

Kuudestakymmenestä vastaajasta 49 eli 81,7 % vastasi ”Ei” ja 11 eli 18,3 % ”Kyllä”. 

Eniten eroja kajaanilaisten puheessa vastaajat ovat havainneet vanhempien ja nuorten 

ihmisten välillä. Nuorten raportoitiin saavan ja ottavan paljon vaikutteita muun muassa 

Internetistä, ”stadin slangista” sekä muista kielistä, kuten englannista, kun taas vanhem-

pien ihmisten raportoitiin puhuvan ”enemmän” ja ”rankemmalla” murteella ja käyttävän 

vanhoja murresanoja: 

 

(46) Nuoret ja vanhat ihmiset puhuvat eri tavalla, vanhukset enemmän murteel-

la ja nuoret vähemmän. 

(47) Nuorten ja vanhempien ihmisten puhetavoissa on eroja: nuoret käyttävät  

vähemmän ns. "perinteisiä" murresanoja ja enemmän yleis-/slangikieltä. 

(48)  Vaihtelua eri ikäisten välillä. 70-vuotiaista ylöspäin selkeimmin kuultavissa. 

(49)  Vanhemmat ihmiset puhuvat rankemmalla murteella. 

Kyllä ; 11 

Ei; 49 
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(50)  Nuorten ja vanhemman väestön välillä on eroja, nuorten kieli saa sävyjä 

helpommin esim. englannista ja mm. internetistä, jossa on omanlaisensa 

slangi. 

(51)  Vanhemmat ihmiset puhuvat enemmän Kainuun murteen mukaisesti kuin 

nuoret, jotka kokevat 'stadin slangin' cooliksi ja keräävät väkisten sieltä 

vaikutteita omaan kieleen. Miksi ihmiset eivät voi puhua niin kuin sanat 

omassa suussa mukautuvat ilman väkisten väännettyä etelän murretta? 

(52)  Vanhat ihmiset, kuten isovanhemmat, puhuvat enemmän murteella ja 

käyttävät murreperäisiä sanoja, joita nuoret eivät käytä tai edes ymmärrä. 

(53)  Vanhojen ja nuorien. Vanhat käyttävät vanhahtavia/murresanoja. Nuoret 

käyttävät enemmän lainasanoja, koska ei osaa kääntää englannista suomek-

si joitain sanoja. 

 

Lisäksi vastaajat raportoivat havainneensa eroja Kajaanissa asuvien ja syrjemmällä Kai-

nuussa asuvien puheen välillä sekä Kajaaniin muilta murrealueilta muuttaneiden ja ka-

jaanilaisten välillä: 

 

(54) Jos esim. paljon sukulaisia ja itsekkin on kotoisin perukasta eli maalaiskun-

nista, on murre leveämpää, kuin esim. Kajaanissa syntyneillä ja asuneilla. 

(55)  Vanhojen ja nuorten välillä, syrjässä ja lähempänä keskustaa/kaupunkia 

asuvien välillä 

(56)  Vanhat ihmiset puhuu vahvempaa murretta + ne jotka on alunperin jostain 

syrjemmästä esim. Suomussalmelta tai Kuhmosta. Nuoret joskus yrittää pei-

tellä Kainuun murretta ja vääntää väkisin jonkinlaista muunnosta stadin 

slangista. 

(57)  Kajaaniin eripaikkakunnilta tulevat puhuvat erilailla. Monet murteet on 

mielestäni sekoittuneet. 

(58)  Huomaa selkeän eron, jos esimerkiksi vanhemmat ovat muualta. 

(59)  Vanhojen ja nuorten välillä, syrjässä ja lähempänä keskustaa/kaupunkia 

asuvien välillä 

(60)  Nuorten ja vanhojen välillä eroja, Kajaaniin muualta muuttavat puhuvat eri 

murteilla. 
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Muutamat yksittäiset vastaajat esittävät myös väittämiä, kuten: 

 

(61)  miesten ja naisten välillä: miehet puhuu enemmän murretta kuin naiset 

(62)  esimerkiksi sosiaalinen media tuo muita murteita ja sekoittaa niitä keske-

nään 

(63)  Puhetyyli voi olla erilainen, sillä myös äänentuotto vaikuttaa. 

  

Suurimmat erot Kajaanissa kuultavassa puheessa ovat kyselyyni vastanneiden havainto-

jen mukaan iästä (ks. myös 4.2.1.1.) ja asuinpaikasta tai entisestä asuinpaikasta johtuvia.  

Harri Mantilan (2004: 326) mukaan kaupungeissa nuoret ja naiset karttavat svaavokaa-

lin (esim. kahavi) ja yleisgeminaation (esim. tekkee) käyttöä. Sekä svaavokaali että 

yleisgeminaatio kuuluvat olennaisesti myös leimalliseen Kainuun murteeseen, vaikka 

piirteet ovat nykyään maantieteellisesti laaja-alaisesti levinneitä puhekielen piirteitä. 

Itämurteille ominaista pitkän a:n (ja ä:n) diftongiutumista (esim. Kainuun murteissa 

moa, peä) esiintyy Mantilan (2004: 328) mukaan lähinnä vain vanhoilla ihmisillä ja 

silloinkin useimmiten miehillä. Ylipäätään leimautuneet puhekielen piirteet edustuvat 

Mantilan (2004: 328) mukaan enemmän miesten kuin naisten kielessä, sillä leimautu-

neiden puhekielen piirteiden kulttuurinen merkitys sopii nykyään maskuliinisen identi-

teetin korostamiseen. Siksi erään informanttini havainto, että miehet puhuisivat ”enem-

män murretta” (leimallisemmin) kuin naiset, voi pitää paikkansa. 

 

4.2.1.4. Näkemykset siitä, miten Kajaanin puhekieli eroaa lähialueiden puhekielistä 

Kyselylomakkeen neljännessä avoimessa kysymyksessä tutkimukseen osallistuvien tuli 

vastata kysymykseen ”Eroaako Kajaanin puhekieli mielestäsi muiden lähialueiden pu-

hekielistä?”. Vastausvaihtoehtoina olivat taas ”Kyllä”, ”Ei” ja ”Muu vastaus”. Jos vas-

tasi ”Kyllä”, täytyi myös luonnehtia muutamia erottavia piirteitä, ja jos vastasi ”Muu 

vastaus”, täytyi vastausta tarkentaa. 

  

Seuraavassa kuviossa esittelen lukumääräisesti, kuinka monen informantin mielestä 

Kajaanin puhekieli eroaa muiden lähialueiden puhekielestä, kuinka monen informantin 

mielestä Kajaanin puhekieli ei eroa muiden lähialueiden puhekielestä sekä kuinka moni 

informantti on antanut vastauksen ”Muu vastaus”. 
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KUVIO 8. Vastausten jakauma kysymykseen ”Eroaako Kajaanin puhekieli mielestäsi 

muiden lähialueiden puhekielistä?”. 

 

Kuudestakymmenestä vastaajasta 38 eli 63,3 % vastasi ”Ei”, 16 eli 26,7 % ”Kyllä” ja 6 

eli 10 % antoi vastaukseksi ”Muu vastaus”. ”Muu vastaus” -vaihtoehdon vastanneiden 

tarkennuksia ovat: "jonkun verran", "Kainuun murre on ehkä vahvempaa muissa osis-

sa", "Hieman enemmän arkikielistä", "Ei merkittävästi, hyvin vähän", "vähän" ja "en 

osaa sanoa". 

 

”Kyllä”-vaihtoehdon vastanneet luonnehtivat Kajaanin puhekielen ja muiden lähialuei-

den puhekielten eroja muun muassa seuraavasti: 

 

(64) Kainuun murre muuttuu pohjoisempana ja kuulostaa enemmän "oikealta" 

Kainuun murteelta. 

(65)  muualla on enemmän murretta siinä puhumisessa 

(66)  Joillakin alueilla puhe "juntimman" kuuloista. 

(67)  Kajaanissa puhutaan helpommin ymmärrettävää Kainuun murretta, johon 

on saattanut sekoittua muitakin murteita. Muualla Kainuussa, esim. Suo-

mussalmella ja Hyrynsalmella puhutaan enemmän itse Kainuun murretta. 

(68)  Sotkamosta tulleet vääntävvät kyllä joka sanan. 

(69)  Kuhmossa murretta puhutaan enemmän kuin Kajaanissa 

(70)  Lähialueilla murre on voimakkaammin esillä puheessa.  

 

Lisäksi muutamista vastauksista esille tulivat yksikön ensimmäisen ja toisen persoonan 

pronominien vaihtelu sekä ”kaksoiskonsonanttien käyttö” eli yleisgeminaatio. Mielikäi-

Kyllä; 16 

Ei; 38 

Muu vastaus; 6 



50 

sen ja Palanderin (2014b: 185) mukaan persoonapronominit ovatkin maallikoille hel-

posti havaittavia kielenpiirteitä: 

 

(71) Kajaanissa käytetään mielestäni eniten sä ja mä sanoja, mutta myös kuulee 

sää ja määtä ja miksei myös mietä ja sietä. Mutta sinä ja minä sanan lau-

suminen on siis erottavia piirteitä. 

(72)  Täällä käytetään enemmän "mä" ja "sä" -sanoja. 

(73)  Useissa sanoissa puhuttaessa kaksoiskonsonantti esim. ’Kajjaaniin’ 

(74)  kaksoiskonsonantin käyttö, j-kirjain d:n sijasta. (Oletan ”j-kirjain d:n sijas-

ta” -vastauksessa tarkoitettavan itämurteista yleiskielen d:n vastinetta, jossa ta-

vunrajalle on kehittynyt siirtymä-äänteeksi puolivokaali j: hidas → hijas.) 

 

”Kyllä”-vaihtoehdon vastanneiden mukaan muualla Kainuussa puhutaan leimallisem-

malla Kainuun murteella kuin Kajaanissa, ja monet mainitsivat esimerkkipaikkakuntia 

(Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Hyrynsalmi), joihin vertaavat kajaanilaista puheen-

partta. Mantilan (2004: 328) mukaan puhekielen leimalliset maakuntapiirteet alkavat 

kaupunkien murteista olla kadonneita. Maaseudulla leimalliset puhekielen piirteet ovat 

vielä käytössä, mutta sielläkin ne osoittavat jo sosiaalista variaatiota (Mantila 2004: 

328). Kuhmo, Hyrynsalmi, Sotkamo ja Suomussalmi ovat Kajaaniin, Kainuun maakun-

nan kaupunkikeskukseen, verrattuna maaseutua, joten informanttieni havainnot vaikut-

taisivat pitävän paikkansa.  

 

Esimerkin (67) mukaan Kajaanissa puhutaan ”helpommin ymmärrettävää” Kainuun 

murretta, johon on sekoittunut myös muita murteita. Suurin osa vastaajista ei kuitenkaan 

vastannut havainneensa ainakaan kovin merkittäviä eroja kajaanilaisten ja lähialueiden 

asukkaiden puheessa.  

 

Informanttieni mainitsemat adjektiivit arkikielinen, juntti, oikea, vahva ja ymmärrettävä 

sekä verbin vääntää olen selittänyt liitteessä 5. 
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4.2.1.5. Tilanteinen vaihtelu 

Kyselylomakkeen viidennessä avoimessa kysymyksessä tutkimukseen osallistuvien 

täytyi vastata, muuttavatko he mielestään omaa puhetapaansa eri tilanteissa ja jos muut-

tavat, heidän täytyi lisäksi kertoa, millaisissa tilanteissa he muuttavat puhetapaansa.  

Kuudestakymmenestä vastaajasta 37 eli 61,7 % vastasi ”Kyllä” ja 23 eli 38,3 % vastasi 

”En”. ”Kyllä”-vastausvaihtoehdon vastanneet raportoivat muuttavansa puhetapaansa 

eniten silloin, kun kyseessä on jollakin tavalla virallisempi tilanne: 

 

(75) Murteen käyttö loppuu ei niin arkisissa tilanteissa 

(76)  virallisissa tilanteissa puhun enemmän kirjakieltä. 

(77)  Esim. puhun hieman eri tavalla opettajille kuin kavereille. Viralliset tilan-

teet vaativat erilaisen puhetavan ja sanavalinnat. 

(78)  Jos menen vaikka kysymään työpaikkaa tai hoidan virallisia asioita, vältän 

liiallista murteella puhumista, koska pelkään antavani juntin vaikutelman. 

Myös etelämpänä tavatessa uusia ihmisiä koitan puhua neutraalisti. Tämä 

on tyhmää, sillä murre on jokaisen ihmisen persoonallinen ominaisuus, joka 

ei kerro ÄO:tasi. 

(79)  Murteella puhuminen & murresanat ainakin yritän pitää pois asiallisis-

sa/virallisissa yhteyksissä. 

 

Lisäksi keskusteluseuran raportoitiin usein vaikuttavan omaan puheeseen: 

 

(80) En muuta tietoisesti, mutta kun käyn Pohjois-Karjalassa sukulaisten luona 

puhetapani muuttuu. 

(81) Mummon kanssa helposti puhuu enemmän murteella. Kavereiden kanssa ju-

tellessa, kun keskustelun tempo on nopeampi, ei ole aikaa puhua leveästi. 

(82) Riippuu kelle puhuu. Huomaan, että kanssakeskustelian puhetyyli kiikuttaa 

omaani. → alan puhumaan samalla tavalla 

(83) jos on kauan vahvasti murretta puhuvan kanssa, se tarttuu 

(84) Sukulaisten kanssa murre voi olla vahvasti esillä, mutta nuorten keskuudes-

sa se saattaa häivetä. 

(85) Esim. vanhojen ihmisten seurassa puhun hitaammin enkä käytä niin paljon 

laina-/puhekielen sanontoja. 
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(86) Kajaanilaisten kanssa puhun enemmän Kajaanin murteella. Jos espoolais-

ten kanssa niin sana bussi → dösä ja jos tamperelaisten niin bussi → nysse 

(87) Asiallisissa tilanteissa sekä usein ulkopaikkakuntalaisten kanssa vältän 

murretta. 

(88) Puhuessani jollekkin uudelle. 

 

Myös Mielikäisen ja Palanderin (2014b) mukaan maallikot ovat tutkimuksissa usein 

raportoineet tilanteen virallisuusasteen vaikuttavan omaan puheeseen: ”kirjakieli” kuu-

luu tiettyihin yhteyksiin, ”murre”, ”slangi” tai muu vapaa puhekieli toisiin. Mielikäisen 

ja Palanderin mukaan maallikoiden havainnot koskevat joko omaa puhekieltä tai niitä 

käsityksiä ja odotuksia, joita muiden puheeseen kohdistetaan. Yleiskielistä puhetapaa 

odotetaan tiedostusvälineiltä, opettajilta, kouluja käyneiltä ja johtavassa asemassa ole-

vilta. Oman puhekielen maallikot ovat puolestaan havainneet muuttuvan joko tietoisesti 

tai tiedostamatta oppitunnilla, työpaikalla tai työssä, kokouksissa, esiintymistilanteissa 

ja virastoasioinnissa. Etenkin nuoret vastaajat ovat nostaneet esiin puhekumppanin vai-

kutuksen omaan puheeseen: vanhempien, isovanhempien ja vieraiden ihmisten kanssa 

ei puhuta samalla tavalla kuin omassa kaveripiirissä. (Mielikäinen & Palander 2014b: 

232.) Mielikäisen ja Palanderin mukaan maallikoiden tilanteisesta ja sosiaalisesta vaih-

telusta puhuminen keskittyy pääasiassa muutamiin sanapesyeisiin, ja sanoilla kuvataan 

enemmän yleis- ja kirjakieltä lähenevää puhetapaa tai siihen pyrkimistä kuin epävirallis-

ta rekisteriä. Maallikot vertaavat virallisemmissa tilanteissa käytettävää kieltä jokapäi-

väiseen puhekieleensä tai murteeseensa. Mielikäisen ja Palanderin mukaan maallikot 

käyttävät ilmaisuja asiallinen ja asiakieli murteellisen tai slangimaisen kielenkäytön 

vastakohtana. Asiallisuuteen vaikuttaa tilanne (esimerkiksi työ) tai puhekumppani (esi-

merkiksi puhekumppanin ikä). (Mielikäinen & Palander 2014b: 232–233.) 

 

Puheenmukauttamisteorian (speech accommodation theory) mukaan (ks. Kunnas 2007: 

100–101 ja mainitut lähteet) puhujat muuttavat puhetapaansa vastaanottajan mukaan. 

Kielen mukauttaminen koskee kaikkia kielen tasoja prosodiikasta puhenopeuteen ja 

ilmausten muotoon. Puhujan sosiaaliset motiivit vaikuttavat hänen kielelliseen käyttäy-

tymiseensä. Puheen mukauttamisen tarkoitus on tehdä oma persoona hyväksyttäväm-

mäksi puhekumppanin silmissä, mutta puheen mukauttamisella voidaan myös pyrkiä 

rakentavaan vuorovaikutukseen. Useiden tutkimusten mukaan ihmiset todella suhtautu-

vat myönteisesti sellaisiin puhekumppaneihin, jotka muuttavat puhettaan vastaanottajan 
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murteen suuntaan. Puheen mukauttaminen voi olla sekä tiedostettua että tiedostamaton-

ta. (Kunnas 2007: 100–101; Bell 1984, 1997: 244, 2001; Edwards 1985: 152; Giles 

1973; Giles & Powesland 1997 [1975]: 233–234; Giles & Smith 1979: 46–47 ja 49; 

Giles & Taylor & Bourhis 1973; Schilling-Estes 2002: 383–384, 388; Trudgill 1986: 2.)  

Informanttieni käyttämien adjektiivien asiallinen, arkinen, juntti, leveä, neutraali, vah-

va ja virallinen selitykset olen koonnut Kansanlingvistisestä sanakirjasta (Mielikäinen 

& Palander 2014a) liitteeseen 5. 

 

4.2.1.6. Millaista suomen kieltä Kajaanissa yleisesti puhutaan? 

Kyselylomakkeen kysymys ”Millaista suomen kieltä Kajaanissa yleisesti puhutaan?” 

ymmärrettiin monilla tavoilla. Vastauksissa otettiin kantaa Kajaanissa puhuttavan kielen 

leimallisuuteen, kuvailtiin Kajaanissa puhuttavaa kieltä adjektiiveilla ja muutamissa 

vastauksissa mainittiin myös kajaanilaisen puheen tyypillisiä kielenpiirteitä. Käsittelen 

leimallisuutta, adjektiiveja ja kielenpiirteitä erikseen.  

 

Kajaanilaisen puheen leimallisuutta koskevat vastaukset jaottelin aineistolähtöisesti 

taulukkoon 11 kolmeen eri ryhmään: Kajaanissa puhutaan Kainuun murretta, Kajaanis-

sa puhutaan murresävytteisesti ja Kajaanissa puhutaan eri murteiden, yleiskielen ja 

slangin sekoitusta. Eniten Kajaanissa raportoitiin puhuttavan murresävytteisesti, eli ka-

jaanilaisten puheessa kuuluu yleispuhekielen tai yleiskielen lisäksi jonkin verran Kai-

nuun murteiden piirteitä, muttei siinä määrin kuin jossakin muualla Kainuussa. Osa niis-

täkin informanteista, jotka vastasivat Kajaanissa puhuttavan murretta, mainitsivat, että 

Kajaanissa puhuttava murre ei ole kovin vahvaa murretta tai että Kajaanissa puhuttava 

murre on lievää Kainuun murretta. (Ks. Kansanlingvistisen sanakirjan selitykset adjek-

tiiveille lievä ja vahva liitteestä 5.) Vastauksissa toistuvat aiemmissa kysymyksissä Ero-

aako Kajaanin puhekieli mielestäsi muiden lähialueiden puhekielistä? (ks. luku 4.2.1.4.) 

ja Puhutaanko Kajaanissa mielestäsi murretta? (ks. luku 4.2.1.1.) vastauksissa ilmi tul-

leet havainnot kaupungin ja maaseudun välisistä murre-eroista sekä eroista vanhan ja 

nuoren väestön puheen välillä. Nuorten kerrottiin ottavan vaikutteita omaan puheeseen-

sa myös muista aluemurteista, slangista, sosiaalisesta mediasta ja englannin kielestä. 

Kysymyksen Millaista suomen kieltä Kajaanissa yleisesti puhutaan? vastaukset siis 

vahvistavat tämän tutkimuksen aiempien kysymysten tuloksia siitä, että kajaanilaisten 

lukiolaisnuorten havaintojen mukaan vanhemmat ihmiset puhuvat leimallisemmin kuin 
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nuoret ja siitä, että kajaanilaisten lukiolaisnuorten mukaan Kainuun syrjäseuduilla puhu-

taan leimallisemmin kuin Kajaanissa. Eräässä esimerkissä mainittiin myös Oulun mur-

teen vaikutus kajaanilaiseen puheeseen: Nuoret saavat vaikutteita kaikista murteista ja 

slangista mm. somen kautta. Kajaanissa kummiski puhutaan aika yleiskieltä, vaikutteita 

Oulusta jonkun verran. Jo Alpo Räisäsen (1982: 13) mukaan Oulun seudulla puhuttava 

pohjalaismurre on Kainuussa ollut omaa murretta arvostetumpaa. Sitä on tosin vaikea 

sanoa, johtuuko Oulun murteen vaikutus kajaanilaisessa puheessa Pohjois-Pohjanmaalta 

Kainuuseen muuttaneen väestön puheesta vai siitä, että kajaanilaiset ottavat pohjoispoh-

jalaisista murteista vaikutteita omaan puhetapaansa. Kenties molemmista.   

 

Seuraavassa taulukossa esittelen lukumääräisesti, kuinka monen informantin mielestä 

Kajaanissa puhutaan Kainuun murretta, kuinka monen informantin mielestä Kajaanissa 

puhutaan murresävytteisesti sekä kuinka monen informantin mielestä Kajaanissa puhu-

taan eri murteiden, yleiskielen ja slangin sekoitusta. Lisäksi olen koonnut taulukkoon 

esimerkkejä aineistosta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

TAULUKKO 11. Kajaanissa puhuttavan kielen leimallisuudesta. 

 Vastausten 

lukumäärät 

Esimerkkejä aineistosta 

 

Kajaanissa puhu-

taan Kainuun mur-

retta 

 

8 

 

”Kainuun murretta”, ”Kajaanissa puhutaan yleisesti Kai-

nuun murretta, mutta ei niin vahvasti kuin pienemmillä 

paikkakunnilla.”, ”Ei ole mikään kovin vahva murre”, 

”lievää Kainuun murretta”, ”Hyvää? Siis luulisi kyllä 

kaikkien muiden suomalaisten ymmärtävän Kajjaanin 

murretta”, ”Kainuun murretta”, ”Ei kovin vahvaa murretta 

sisältävää kieltä”, ”Aika ymmärrettävää verrattuna muihin 

murteisiin.” 

 

 

Kajaanissa puhu-

taan murresävyt-

teisesti 

 

15 

 

”yleiskieli, jossa on sekaisin eri murteita mutta eniten 

kainuun murretta”, ”Melko ymmärrettävää, ns. tasapaksua 

yleiskieltä. Jotkin sanat ovat murteisia - - ”, ”Enemmän 

murresävytteistä yleiskieltä - -”, ”Hieman murresävytteis-

tä, mutta kuitenkin selkeää.”, ”Keski-ikäiset murresävyt-

teistä, nuoret vähemmän, ehkä riippuu yksilöstä”, ”puhe-

kielen ja kajaanin murteen sekoitusta”, ”Normaalia, jossa 

on vähän murresanoja.”, ”murresävytteistä puhekieltä”, 

”ymmärrettävää ja melko kirjakielistä. Kajaanissa käyte-

tään kuitenkin murresanoja.”, ”Kajaanissa puhutaan mur-

resävytteistä yleiskieltä”, ”Kajaanissa puhutaan yleiskiel-

tä, johon on sekoittunut murretta.”, ”Yleiskieltä, jossa on 

mukana kaksoiskonsonantteja Jotkut puhuvat vahvempaa 

murretta kuin toiset”, ”Tunnustaa, että aikalailla yleiskiel-

tä johon on sitten sekoitettu murretta.”, ”Melko normaalia 

puhekieltä, mutta sanojen ’leveästi’ lausuminen luo suu-

rimman eron normaaliin puhekieleen. Itse vasta muutama 

vuosi sitten tajusin puhuvani murretta, joten varsinkin 

nuorten keskuudessa murteen painoarvo on vähentynyt ja 

puhumme yhä enemmän ns. normaalisti.”, ”Muistuttaa 

yleiskieltä, mutta jotkin sanat ovat murresävytteisiä.” 

 

 

Kajaanissa puhu-

taan eri murteiden, 

yleiskielen ja slan-

gin sekoitusta 

 

3 

 

”Nuoret saavat vaikutteita kaikista murteista ja slangista 

mm. somen kautta. Kajaanissa kummiski puhutaan aika 

yleiskieltä, vaikutteita Oulusta jonkun verran.”, ”Kohtuul-

lisen selvää yleiskieltä, jossa kaksoisvokaalit painottuvat. 

Nuoret käyttävät kielessään jonkin verran lainasanoja 

englannista.”, ”Enemmän murresävytteistä yleiskieltä, 

koska kun kuulee ihmisten puhetta on selvää, että tänne 

on muutettu eri paikkakunnilta, joissa puhutaan eri taval-

la” 
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Taulukkoon 12 olen listannut informanttien mainitsemat kajaanilaisen puheen kielen-

piirteet. Yleisin havaittu kielenpiirre on yleisgeminaatio, mutta myös svaavokaali, dif-

tongien reduktio ja erikoisgeminaatio mainittiin.   

 

TAULUKKO 12. Kajaanilaisen puheen kielenpiirteistä. 

Vastauksissa havaitut kajaa-

nilaisen puheen kielenpiirteet 

Esimerkkejä aineistosta 

 

yleisgeminaatio 

 

”Konsonantteja painotetaan - -” (Ks. Mielikäinen & Palander 

2014b: 154.) 

”- - Sanoihin lisätään kaksoiskonsonantteja. - -” 

”- - konsonantteja lisätään” 

”- - mukana kaksoiskonsonantteja - -” 

”- - sanoihin lisätään vain kirjaimia mm kaksoiskonsonantteja 

jne.”  

”- - Sanonta ’kolmen j:n Kajjjaani’ kertoo hyvin puhetavas-

ta.” 

”- - Kaksoiskonsonantti esiintyy usein sanoihin” 

”- - Kielessä kuuluu kaksinkertaiset konsonantit selvästi 

(’Kajjaani’). - -” 

 

 

svaavokaali 

 

”- - Myös ylimääräisiä vokaaleja laitetaan sanoihin, esim. 

’kylymä’.”  

”- - Tavanomaisin piirre on vaikka ’näläkä, kylymä’ yms.” 

 

 

diftongien reduktio  

 

”- - jotkut muuttavat i:n e:ksi joissakin sanoissa.” 

 

 

erikoisgeminaatio 

 

 

”- - Mää, sää ja kaksoiskonsonantit (leippää, leipää) XD” 

(Samassa vastauksessa maininta Oulun murteen vaikutukses-

ta, joten todennäköisesti persoonapronominit mää ja sää mai-

nittu sen vuoksi.) 

 

  

Kuvioon 9 olen koonnut informanttien kajaanilaiseen puheeseen yhdistämiä adjektiive-

ja. Sanapilven olen tehnyt WordArt-sovelluksella (https://wordart.com/), joka laskee 

automaattisesti sovellukseen syötetystä tekstitiedostosta sanat. Adjektiivit, joita mainit-

tiin eniten, näkyvät kuviossa suurimpina. Adjektiivien selityksiä olen koonnut Kansan-
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lingvistisestä sanakirjasta (Mielikäinen & Palander 2014a) ja Kielitoimiston sanakirjasta 

liitteeseen 5.  

 

 

KUVIO 9. Kajaanilaiseen puheeseen yhdistettyjä adjektiiveja. 

 

Kajaanilaiset lukiolaisnuoret kuvailevat Kajaanissa puhuttavaa kieltä pääosin selkeäksi, 

selväksi, normaaliksi, tavalliseksi ja ymmärrettäväksi. Adjektiiveja normaali, tavallinen 

ja neutraali maallikot käyttävät Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 90) mukaan leimat-

tomasta puheesta, ja ensisijaisesti niin luonnehditaan omaa puhekieltä tai tutuinta mur-

retta. Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 82) mukaan maallikoille oma murre on luonnol-

lisesti muihin murteisiin verrattuna ymmärrettävää, selkeää, selvää ja helppoa. Mikä 

tahansa murre voi siis olla maallikoille helppoa, kun se vain on tuttua tai kun sitä voi-

daan verrata johonkin vieraampaan murteeseen. Toisaalta aikaisemmissa tutkimuksissa 

maallikot ovat myös vertailleet vieraita murteita keskenään, ja tärkeä vertailukohde on 

ollut yleiskieli: mitä lähempänä murre on yleiskieltä, sitä ymmärrettävämpää se on. 

(Mielikäinen & Palander 2014b: 82.) 

 

4.2.1.7. Millaista suomen kieltä Kainuussa yleisesti puhutaan? 

Kysymys siitä, miten Kainuussa yleisesti puhutaan, ymmärrettiin monilla tavoilla. Vas-

tauksissa otettiin kantaa Kainuussa puhuttavan kielen leimallisuuteen, kuvailtiin Kai-
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nuussa puhuttavaa kieltä adjektiiveilla ja mainittiin kainuulaisen puheen tyypillisiä kie-

lenpiirteitä. Käsittelen leimallisuutta, adjektiiveja ja kielenpiirteitä erikseen, kuten edel-

lisessä luvussakin.  

 

Kainuulaisen puheen leimallisuutta koskevat vastaukset jaottelin aineistolähtöisesti tau-

lukkoon 13 neljään eri ryhmään: Kainuussa puhutaan murretta, Muualla Kainuussa pu-

hutaan murteellisemmin kuin Kajaanissa, Muualla Kainuussa puhutaan melko samalla 

tavalla kuin Kajaanissa ja Murteellisuus vaihtelee. 

 

Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 88) mukaan maallikoiden mielikuvissa aluemurteet 

ovat ”murteellisuudessaan” tai ”murteettomuudessaan” eriasteisia, mikä tarkoittaa sitä, 

että ne eroavat enemmän tai vähemmän vertailukohteena olevasta kielimuodosta.  

 

Seuraavassa taulukossa esittelen lukumääräisesti, kuinka monen informantin mielestä 

Kainuussa puhutaan murretta, kuinka monen informantin mielestä muualla Kainuussa 

puhutaan murteellisemmin kuin Kajaanissa, kuinka monen informantin mielestä muual-

la Kainuussa puhutaan melko samalla tavalla kuin Kajaanissa ja kuinka monen infor-

mantin mielestä Kainuussa kielen murteellisuus vaihtelee. Lisäksi olen koonnut tauluk-

koon esimerkkejä aineistosta. 
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TAULUKKO 13. Kainuussa puhuttavan kielen leimallisuudesta. 

 
Vastausten 

lukumäärät 
Esimerkkejä aineistosta 

 

Kainuussa puhutaan 

murretta 

 

(Kainuun murretta, 

mutta myös maininnat 

Oulun murteesta ja 

Savon murteesta.) 

 

8 

 

”Kainuun murretta ja hieman savon murretta. Jos van-

hempi suku on asunut samassa kunnassa monia vuosia, 

tuskin kieli on paljonkaan muuttunut.”, ”Erittäin mur-

rerikasta suomen kieltä. Lähes kaikki puhuu edes vä-

hän Kainuun murretta tai Oulun murretta.”, ”Kainuun 

murretta.”, ”Juntihkoa, mutta yksi murteista josta saa 

selvää.”, ”Kainuussa yleisesti puhutaan vahvasti Kai-

nuun murteella”, ”Omanlaista murrettansa hyödyntä-

vää kieltä”, ”Hidasta ja käytetään paljon murteita.”, 

”Murtaen. Aina ei tiedä mitä muut tarkoittavat, jos he 

ovat pohjoisemmasta.” 

 

 

Muualla Kainuussa 

puhutaan murteelli-

semmin kuin Kajaa-

nissa 

 

13 

 

”- - murre ehkä vahvistuu, mitä kauemmaksi Kajaanis-

ta mennään.”, ”Vähä Kajaanin ulkopuolella puhutaan 

enemmän Kainuun murretta ja junttikieltä”, ”Hieman 

erottuvampaa kuin pelkästään Kajaanissa - -”, ”Pie-

nemmillä paikoilla vahvempaa kainuun murretta - -”, 

”Mitä syvemmälle Kainuuseen mennään, sen mehtäläi-

sempää - -”, ”Kajaanissa on vähän normaalimpaa kuin 

muualla kainuussa - -”, ”Kainuun murre on vahvem-

min esillä muualla kuin Kajaanissa.”, ”Kainuussa 

muualla kuin Kajaanissa hieman enemmän murretta 

mukana”, ”Itä-Kainuussa, kuten Kuhmossa puhutaan 

todella murteella. - -”, ”Oikein syrjästä tulevat puhuu 

mielestäni vähän juntisti - -”, ”Pienemmissä paikoissa 

murre ottaa enemmän haltuun.”, ”- - murre tyypilli-

sempää pienemmissä kunnissa. Esim. Hyrynsalmi. - -”, 

”- - pienillä paikkakunnilla enemmän murteella” 

 

 

Muualla Kainuussa 

puhutaan melko sa-

malla tavalla kuin 

Kajaanissa 

 

 

5 

 

”Mielestäni ei kauheesti eroa siitä, miten Kajaanissa 

puhutaan”, ”Kainuussa puhutaan samanlaista kuin 

Kajaanissakin.”, ”Samanlaista kuin kajaanissa”, ”Ku-

ten Kajaanissa, en osaa erotella alueiden eroja.”, ”Sa-

manlaista kuin Kajaanissa” 
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Murteellisuus vaihte-

lee 

 

(Murteellisuus vaihte-

lee alueittain, Kai-

nuussa puhutaan yleis-

kielen ja murteen se-

koitusta tai sekoitusta 

yleiskielestä, murtees-

ta ja slangista.) 

 

 

5 

 

”Kielen murteisuus ja puhuttavuus vaihtelee hieman 

alueittain, mutta yleisesti sanottuna ns laiskaa yleis-

kieltä. Puhe on harkitsevaa ja joitakin sanoja saatetaan 

venyttää tai ’pitkittää’”, ”Joidenkin alueiden kieli on 

murteellisempaa, toisten ei.”, ”Murteen ja yleiskielen 

välistä. Murteet ovat sekoittuneet jonkinverran kun 

tänne on muutettu eri murteiden alueelta” 

”Kohtuullisen selvää yleiskieltä, jossa kaksoisvokaalit 

painottuvat. Nuoret käyttävät kielessään jonkin verran 

lainasanoja englannista.”, Koko Kainuun alueella vaih-

telee paljon - -” 

 

 

Eniten informantit raportoivat muualla Kainuussa puhuttavan leimallisemmin kuin Ka-

jaanissa. Tämä havainto tulee esille aiempien kysymystenkin vastauksissa. Hyrynsalmi 

ja Kuhmo toistuvat informanttien vastauksissa esimerkkinä kunnista, joissa puhutaan 

hyvin leimallisesti. Kainuun murteen lisäksi muista Kainuussa kuultavista aluemurteista 

mainitaan ”Oulun” (pohjoispohjalaiset murteet) ja ”Savon” (pohjoissavolaiset murteet) 

murteet, jotka ovat molemmat maantieteellisesti Kainuun murteen naapurimurrealueita 

ja lähellä Kajaania. Oulun murteen vaikutus tuli esille jo edellisenkin kysymyksen vas-

tauksissa (ks. 4.1.2.6.). 

 

Kainuussa puhuttavan kielen piirteenä havaittiin usein yleisgeminaatio, joka myös tuli 

jo esille informanttien kajaanilaista kieltä koskevissa vastauksissa edellisessä luvussa:  

 

(89)  aika normaalia sanoihin lisätään vaan kirjaimia mm kaksoiskonsonantteja 

jne. 

(90)  Kieliopista ei välitetä puhuessa, ”kolmen j:n Kajjjaani” 

(91)  Kaksoiskonsonantti esiintyy usein sanoihin Mutta eri vivahteilla rytmissä ja 

sanoissa 

(92)  Konsonantteja lisäillään sanoihin esim. lissäillään 

 

Kansanlingvistisen sanakirjan (Mielikäinen & Palander 2014a) mukaan j-kirjain tarkoit-

taa maallikoiden mukaan muun muassa geminaatiota, ja esimerkitkin geminaatiosta 

ovat samanlaisia kuin omassa tutkimuksessani: ”Kajjaani kahella j:llä” ja ”Kol-

men j:n Kajjjaani”.  



61 

Yleisgeminaation lisäksi Kainuussa puhuttavan kielen piirteinä havaittiin usein myös 

sanojen ”venyttäminen” ja ”pitkittäminen”: 

 

(93) joitakin sanoja saatetaan venyttää tai ”pitkittää” 

(94)  Käytämme paljon puhe-energiaa sanojen venyttämiseen 

(95)  Kainuun murteessa tyypillisesti venytetään sanoja ja lisätään väliin ylimää-

räisiä konsonantteja. 

 

Kansanlingvistisen sanakirjan (Mielikäinen & Palander 2014a) mukaan verbillä venyt-

tää maallikot ovat aikaisemmissa kansanlingvistisissä tutkimuksissa tarkoittaneet gemi-

naatiota ja muita konsonanttien pidennyksiä, vokaalien pidennyksiä ja assimilaatiota 

sekä mää ja sää -persoonapronominien käyttöä. Tarkemmin on hankala sanoa, mitä 

informanttini sanojen venyttämisellä tarkoittavat. Kansanlingvistisen sanakirjan (Mieli-

käinen & Palander 2014a) mukaan verbillä pitkittää maallikot ovat aikaisemmissa kan-

sanlingvistisissä tutkimuksissa tarkoittaneet geminaatiota, mutta myös muita murrepiir-

teitä, kuten esimerkiksi jälkitavujen vokaalinpidennyksiä (Turun murteessa). Vaikka 

sanojen ”venyttämisestä” ja ”pitkittämisestä” informanttini eivät ole antaneet tarkempia 

esimerkkejä, on selvää, että ainakin yleisgeminaatio kuuluu vahvasti kainuulaiseen pu-

heeseen.  

 

Kuvioon 10 olen koonnut informanttien kainuulaiseen puheeseen yhdistämiä adjektiive-

ja. Sanapilven olen tehnyt WordArt-sovelluksella (https://wordart.com/), joka laskee 

automaattisesti sovellukseen syötetystä tekstitiedostosta sanat. Adjektiivit, joita mainit-

tiin eniten, näkyvät kuviossa suurimpina. Adjektiivien selityksiä olen koonnut Kansan-

lingvistisestä sanakirjasta (Mielikäinen & Palander 2014a) ja Kielitoimiston sanakirjasta 

liitteeseen 5.  
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KUVIO 10. Kainuulaiseen puheeseen yhdistettyjä adjektiiveja. 

 

Kajaanilaiset lukiolaisnuoret kuvailivat kainuulaisen puheen pääosin olevan ”melko 

samanlaista/samankaltaista kuin Kajaanissa” (ks. luku 4.2.1.6.), hidasta, selvää, ymmär-

rettävää, selkeää, normaalia ja harkitsevaa. Palanderin (2011) tutkimuksissa itä- ja ete-

läsuomalaiset maallikot puolestaan kuvailivat Kainuun murretta hitaaksi, harkitsevaksi, 

totiseksi, lyhytsanaiseksi, enempi töksäyttelemiseksi, täräkäksi ja kovaksi kieleksi (ver-

rattuna Pohjois-Karjalassa puhuttavaan murteeseen), ohueksi, neutraaliksi, ystävällisek-

si ja aidoksi vanhaksi murteeksi ja vanhojen ihmisten suomeksi (Palander 2011: 114). 

Sekä kainuulaiset että ei-kainuulaiset nuoret maallikot ovat siis kiinnittäneet huomiota 

kainuulaisessa puheessa hitauteen, harkitsevuuteen ja neutraaliuteen. 

 

Seuraavassa alaluvussa tarkastelen, kuinka kajaanilaiset lukiolaiset kääntävät valitse-

miani yleiskielen sanoja kajaanilaisiksi sanoiksi. 

 

4.2.1.8. Yleiskielisten sanojen kääntäminen kajaanilaisiksi  

Olen koonnut kyselylomakkeen tehtävän h) vastaukset taulukoihin 14–26. Analysoin 

vastauksia taulukon 26 alapuolella. Tehtävään h) olen valinnut 13 yleiskielen sanaa ja 

pyytänyt informantteja kääntämään ne sellaisiin muotoihin kuin ne heidän mielestään 
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kajaanilaisittain kuuluisivat. Mikäli sana heidän mielestään on jo kajaanilaisessa muo-

dossa, pyysin heitä merkitsemään vastauksen -merkillä. 

 

TAULUKKO 14. Sanan nälkä vastaukset. 

Sanan nälkä saamat vastaukset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

nälkä 31 51,7 % 

näläkä 28 46,7 % 

huiko 1 1,7 % 

 

TAULUKKO 15. Sanan katsomaan vastaukset. 

Sanan katsomaan saamat vastaukset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

kattoo 3 5 % 

kattommaan 5 8, 3 % 

kattomaan 18 30 % 

kahtomaan 13 21,7 % 

katsomaa 1 1,7 % 

kahtommaan 6 10 % 

katsommaan 2 3,3 % 

kahtommaa 1 1,7 % 

katsomaan 9 15 % 

katsomaan/kahtomaan 1 1,7 % 

1 informantti jätti vastaamatta. 

 

TAULUKKO 16. Sanan siiliä vastaukset. 

Sanan siiliä saamat vastaukset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

siilie  1 1,7 % 

siiltä 2 3,3 % 

siilijä 1 1,7 % 

siiliä 53 88,3 % 

1 informantti vastasi: ”En ymmärrä sanaa” 

2 informanttia jätti vastaamatta. 
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TAULUKKO 17. Sanan kehdata vastaukset. 

Sanan kehdata saamat vastaukset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

kehata 35 58,3 % 

kehttaa 2 3,3 % 

kehtaa 3 5 % 

kehedata 1 1,7 % 

kehtoo 1 1,7 % 

kehtaat 1 1,7 % 

kehtaakko 1 1,7 % 

kehdata 14 23,3 % 

2 informanttia jätti vastaamatta. 

 

TAULUKKO 18. Sanan pääsee vastaukset. 

Sanan pääsee saamat vastaukset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

piäsee  1 1,7 % 

päässee  7 11.7 % 

pääse 1 1,7 % 

päästä 1 1,7 % 

pääsee 48 80 % 

2 informanttia jätti vastaamatta. 

 

TAULUKKO 19. Sanan täällä vastaukset. 

Sanan täällä saamat vastaukset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

tääl 3 5 % 

tiällä  2 3,3 % 

täälä 4 6,7 % 

täällä 51 85 % 

 

TAULUKKO 20. Sanan kelkka vastaukset. 

Sanan kelkka saamat vastaukset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

kelekka 30 50 % 

kelkka 29 48,3 % 

1 informantti jätti vastaamatta. 
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TAULUKKO 21. Ilmauksen puhua joutavia vastaukset. 

Ilmauksen puhua joutavia saamat vastaukset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

puhhuu joutavvie  1 1,7 % 

höpistä 1 1,7 % 

puhhuu joutavvii  2 3,3 % 

puhhuu joutavia  8 13,3 % 

puhhuu jonninjoutavia 1 1,7 % 

puhhua joutavvia 1 1,7 % 

jaaritella 1 1,7 % 

höpöttää 3 5 % 

puhhuu joutavii 1 1,7 % 

puhua joutavie 1 1,7 % 

puhua joutavia 37 61,7 % 

3 informanttia jätti vastaamatta. 

 

TAULUKKO 22. Sanan asiaa vastaukset. 

Sanan asiaa saamat vastaukset Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

assieta 1 1,7 % 

asijaa 5 8,3 % 

asivat 1 1,7 % 

asiata  1 1,7 % 

assiata  1 1,7 % 

asiaa 50 83,3 % 

1 informantti jätti vastaamatta. 

 

TAULUKKO 23. Sanan vääntää vastaukset. 

Sanan vääntää saamat vastaukset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

väänttää  4 6,7 % 

viäntää  2 3,3 % 

vääntää 53 88,3 % 

1 informantti jätti vastaamatta. 

 

 

 

 

 

 



66 

TAULUKKO 24. Sanan minä vastaukset. 

Sanan minä saamat vastaukset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

mä 25 41,7 % 

mie 3 5 % 

mää 2 3,3 % 

minä 26 43,3 % 

4 informanttia jätti vastaamatta. 

 

TAULUKKO 25. Sanan pää vastaukset. 

Sanan pää saamat vastaukset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

peä 1 1,7 % 

piä 2 3,3 % 

pää 55 91,7 % 

2 informanttia jätti vastaamatta. 

 

TAULUKKO 26. Sanan metsä vastaukset. 

Sanan metsä saamat vastaukset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

mehtä 36 60 % 

mettä 15 25 % 

metsä 9 15 % 

 

Palanderin (2011: 171) mukaan nuorten murremuotojen imitoinnit osoittavat, etteivät 

vanhan polven käyttämät murteellisuudet tule kotimurteesta ensimmäisinä mieleen, 

vaan jäljittelyn kohteena on lähinnä oman ikäluokan murre (ks. myös Holopainen 2003, 

Jantunen 2004, Hylkilä 2005, Alpia 2005). Näin vaikuttaisi olevan hyvin pitkälti myös 

oman aineistoni kohdalla, kun vertaa informanttieni tuottamia murremuotoja leimallisiin 

Kainuun murteiden piirteisiin (Räisänen 1982: 15–32). Aikaisemmissa tämän tutkimuk-

sen kyselylomakkeen kysymysten vastauksissa informanttini raportoivat vanhempien 

ihmisten puhuvan leimallisempaa Kainuun murretta kuin nuoret (ks. esim. 4.2.1.3.).   

 

Leimallisella Kainuun murteella sanat olisivat näläkä, kahtommaan, siillie, kehata, 

peässöö, teällä, kelekka, puhhuo joutavvie, assieta, veänteä, minä, peä ja mehtä. Pää-

osin informanttieni tuottamat muodot ovat yleiskielisiä, mikä viittaa siihen, etteivät in-

formanttieni kuvaukset kajaanilaisesta puhekielestä ”melko yleiskielisenä” (ainakaan 
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nuorten keskuudessa) olisi aivan tuulesta temmattu. Ainoastaan sanakohtaisesti eniten 

tuotetut muodot kelekka, mehtä ja kehata ovat leimallisen Kainuun murteen mukaisia 

muotoja. Mielenkiintoista on, että informanttini tuottivat ts:n vastineena sekä ht:llisiä 

että tt:llisiä muotoja. Pääosin informanttini tuottivat itämurteisen ht:n ts:n vastineena 

sanassa metsä, mutteivät kuitenkaan sanassa katsomaan, vaan enemmistö informanteis-

tani tuotti länsimurteisen tt:llisen, muodon kattomaan. Mantilan (2004: 326–327) mu-

kaan tt:n käyttö ts-yhtymän vastineena (kattoo, mettä) on yleistyvä puhekielen piirre, 

joka nopeasti valtaa alaa sekä maantieteellisesti että sosiaalisesti.  

 

Yksikön ensimmäisen persoonan pronominista tuotettiin lähes sama määrä sekä minä-

varianttia että mä-varianttia. Mantilan (2004: 325–326) mukaan mä-persoonapronomini 

on yleinen ja neutraali nykypuhekielen piirre, jolla tutkimuksissa ei ole havaittu olevan 

suurta ikä- eikä sukupuoliryhmittäistä variaatiota. Mä-persoonapronomini on tunnettu 

kaikkialla puhutussa suomessa sekä alueellisesti että sosiaalisesti.  

 

Mielenkiintoisinta on, että informanttini tuottivat tehtävässä sekä ensi- että jälkitavuissa 

diftongiutuneita muotoja: piäsee (ää > iä), tiällä (ää > iä), viäntää (ää > iä), siilie (iA > 

ie), joutavvie (iA > ie). Muotojen siilie ja joutavvie havaitseminen ja tuottaminen kieli-

vät hyvästä kyvystä hallita ja imitoida Kainuun murretta (control) (Williams, Garrett, 

Coupland 1999: 354–355; Mielikäinen & Palander 2014b: 18–19). Havainnot siilie ja 

joutavvie muodoista ovat myös tarkkoja (accuracy) (Williams, Garrett, Coupland 1999: 

354–355; Mielikäinen & Palander 2014b: 18–19).  

 

Mielenkiintoista on myös, että osa informanteistani tiedostaa erikoisgeminaation (pääs-

see, väänttää, joutavvii). Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 152) mukaan vähittäisten 

foneettisten aste-erojen havaitseminen ja kuvailu on maallikoille vaikeaa. Mielikäisen ja 

Palanderin mukaan (2014b: 152) nykysuomalaiset ovat tehneet tutkimuksissa niukasti 

havaintoja ja matkimuksia erikoisgeminaatiosta. Erikoisgeminaatio on siis maallikoille 

usein vaikeasti saatavilla oleva kielenpiirre, mutta informanttini kuitenkin olivat ha-

vainneet ja osanneet tuottaa piirteen. Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 152) mukaan 

maallikoille on vielä vaikeampaa hahmottaa ja vertailla suomen kielen mutkikkaan tai-

vutusjärjestelmän pääteaineksia. Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 152) mukaan heidän 

laajasta aineistostaan puuttuvat lähes kokonaan havainnot informanttieni tuottamista tA-

päätteellisistä partitiivimuodoista (asiata, assiata). Edellä mainittujen lisäksi informant-
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tini tiedostavat tehtävän vastausten perusteella hyvin myös svaavokaalin (näläkä, kelek-

ka) ja yleisgeminaation (puhhuu).  

 

4.2.1.9. Kainuulaisten murreilmausten kääntäminen yleiskielelle 

Kyselylomakkeen kysymykseen i) olen valinnut 12 Kainuun murteen ilmaisua. Olen 

pyytänyt informantteja kirjoittamaan yleiskielellä, mitä ilmaisut tarkoittavat. Kyselylo-

makkeen kysymyksen i) ilmaisujen valinnassa tutkijanpositioni tulee olennaiseksi, sillä 

olen valinnut tehtävän ilmaisut itse oman leimallisen Kainuun murteen tuntemukseni 

pohjalta. Ennen kyselylomakkeen tehtävän i) tuloksia ja analyysiä kerron siis omasta 

suhteestani leimalliseen Kainuun murteeseen tai murteisiin.   

 

Isovanhempani ovat lähtöisin Raja-Karjalasta Suojärveltä ja Pohjois-Savosta Rauta-

lammilta sekä Iisalmesta Pohjois-Savosta. Toinen vanhemmistani on asunut koko ikän-

sä Kajaanissa ja toinen vanhemmistani on muuttanut opiskeluikäisenä Iisalmesta Kajaa-

niin. Itse olen asunut Kajaanissa 19 vuotta ja Oulussa 7 vuotta. Itse en puhu leimallista 

Kainuun murretta, eikä perhepiirissäni kukaan puhu leimallista Kainuun murretta. Elos-

sa olevista isovanhemmistani kaksi puhuu leimallista pohjoissavolaista murretta, samoin 

toinen vanhemmistani puhuu leimallista pohjoissavolaista murretta. Leimallista pohjois-

savolaista murretta puhuu lähes koko toinen puoli suvustani. Leimallinen Kainuun mur-

re on minulle kuitenkin suhteellisen tuttua, sillä olen Kajaanissa asumani 19 vuoden 

aikana kuullut joidenkin perhetuttujen ja koulu- ja opiskelukavereideni puhuvan leimal-

lista Kainuun murretta. Vielä Oulun yliopistossa opiskellessani opiskelutovereissani on 

ollut henkilöitä, jotka puhuvat leimallisella Kainuun murteella. Leimallisella Kainuun 

murteella puhuvat tuttuni ovat lähtöisin Kuhmosta, Suomussalmelta ja Vuolijoelta. 

 

Olen valinnut kyselylomakkeen tehtävän i) ilmaisut juuri leimallista Kainuun murretta 

puhuvien perhetuttujeni ja koulu- ja opiskelutoverieni arkisessa puheessaan käyttämistä 

ilmaisuista, joiden merkityksen itsekin tunnen. Valitsemieni ilmaisujen täsmällisyyttä 

voi toki arvioida Räisäsen (1982: 15–32) pohjalta.  

 

Olen koonnut kyselylomakkeen tehtävän i) vastaukset taulukoihin 27–38. Analysoin 

vastauksia kunkin taulukon alapuolella.  
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TAULUKKO 27. Ilmauksen joutuin raittiisseen ilimmaan selitykset. 

Ilmauksen joutuin raittiisseen ilimmaan ’pian raittii-

seen/raikkaaseen ilmaan’ saamat selitykset 

Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

jouduin raithiseen ilmaan 1 1, 7 % 

jouduin raittiiseen ilmaan 24 40 % 

jouduin raittiseen ilmaan 1 1,7 % 

äkkiä raittiiseen ilmaan 3 5 % 

jou’uin raittisee ilmaa 1 1,7 % 

nopeasti ulos 2 3,3 % 

nopeasti raikkaaseen ilmaan 4 6,7 % 

jouduin viileään ilmaan 1 1,7 % 

nopeasti pihalle 1 1,7 % 

joutua ulos 1 1,7 % 

jouduin raikkaaseen ilmaan 2 3,3 % 

ulkoilmaan 1 1,7 % 

joutui ulos 1 1,7 % 

äkkiä ulos 1 1,7 % 

jouduin pihalle kylmään 1 1,7 % 

joutu ulos 1 1,7 % 

joutua pihalle 1 1,7 % 

mennä ulos 2 3,3 % 

nopeasti raittiiseen ilmaan 6 10 % 

joutua raittiiseen ilmaan 1 1,7 % 

raitis ilma 1 1,7 % 

joutua raikkaaseen ilmaan 1 1,7 % 

äkkiä raikkaaseen ilmaan 1 1,7 % 

1 informantti jätti vastaamatta. 

 

Ilmauksen joutuin raittiisseen ilimmaan ’pian raittiiseen/raikkaaseen ilmaan’ täsmälli-

siin käännöksiin laskin seuraavat: äkkiä raittiiseen ilmaan (3 informanttia eli 5 %), no-

peasti ulos (2 informanttia eli 3,3 %), nopeasti raikkaaseen ilmaan (4 informanttia eli 

6,7 %), nopeasti pihalle (1 informantti eli 1,7 %), äkkiä ulos (1 informantti eli 1,7 %), 

nopeasti raittiiseen ilmaan (6 informanttia eli 10 %) ja äkkiä raikkaaseen ilmaan (1 

informantti eli 1,7 %). Yhteensä murreilmauksen yleiskielelle täsmällisesti kääntäneitä 

informantteja on siis 18 eli 30 %, mikä tarkoittaa, että 42 informanttia eli 70 % ei osan-

nut kääntää murreilmausta yleiskielelle täsmällisesti tai lainkaan. Suurin osa informan-

teista (24 informanttia eli 40 %) käänsi ilmauksen ’jouduin raittiiseen ilmaan’.      
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TAULUKKO 28. Sanan aenae selitykset. 

Sanan aenae ’aina’, ’ainakin’ saamat selitykset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

aina 43 71,7 % 

aina/ainainen 2 3,3 % 

ainainen 6 10 % 

ainoa 1 1,7 % 

ainakin 1 1,7 % 

ikuinen 1 1,7 % 

aina ei  2 3,3 % 

ainaki 1 1,7 % 

3 informanttia jätti vastaamatta.  

 

Sanan aenae ’aina’, ’ainakin’ täsmällisiin käännöksiin laskin seuraavat: aina (43 infor-

manttia eli 71,7 %) ja ainakin (1 informantti eli 1,7 %). Yhteensä täsmällisiä käännöksiä 

on siis 44 eli 73,3 %, mikä tarkoittaa, että 16 informanttia eli 26,7 % ei puolestaan 

osannut kääntää sanaa yleiskielelle täsmällisesti tai lainkaan.  

 

TAULUKKO 29. Sanan uuvahtoa selitykset. 

Sanan uuvahtoa ’uupua’, ’väsyä’ saamat selitykset Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

väsyä 12 20 % 

uupua  8 13,3 % 

väsähtää 8 13,3 % 

uuvahtaa/väsähtää 4  6,7 % 

uuvahtaa 8 13,3 % 

väsynyt 1 1,7 % 

uuvahtaa/väsyä 1 1,7 % 

nukahtaa 2 3,3 % 

väsähtää/väsyä 1 1,7 % 

uupua/väsähtää 1 1,7 % 

uuvahtaa = alkaa väsyttää 1 1,7 % 

kuivahtaa 1 1,7 % 

ulvahtaa 2 3,3 % 

väsyä/uupua 1 1,7 % 

väsyä nopeasti 1 1,7 % 

uuvahtaa = väsyi 1 1,7 % 

1 informantti vastasi ”EN TIEDÄ”. 

6 informanttia jätti vastaamatta. 
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Sanan uuvahtoa ’uupua’, ’väsyä’ täsmällisiin käännöksiin laskin seuraavat: väsyä (12 

informanttia eli 20 %), uupua (8 informanttia eli 13,3 %), väsähtää (8 informanttia eli 

13,3 %), uuvahtaa/väsähtää (4 informanttia eli 6,7 %), uuvahtaa (8 informanttia eli 

13,3 %), uuvahtaa/väsyä (1 informantti eli 1,7 %), väsähtää/väsyä (1 informantti eli 1,7 

%), uupua/väsähtää (1 informantti eli 1,7 %), väsyä/uupua (1 informantti eli 1,7 %) ja 

väsyä nopeasti (1 informantti eli 1,7 %). Yhteensä täsmällisiä käännöksiä on siis 45 eli 

75 %, mikä tarkoittaa, että 15 informanttia eli 25 % ei osannut kääntää sanaa yleiskielel-

le täsmällisesti tai lainkaan.  

 

TAULUKKO 30. Sanan ahnehtie selitykset. 

Sanan ahnehtie ’ahnehtia’ saamat selitykset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

ahnehtia 52 86,7 % 

ahnetia 2 3,3 % 

ahnehtien 2 3,3 % 

olla ahne 1 1,7 % 

ahmia 1 1,7 % 

2 informanttia jätti vastaamatta.  

 

Sanan ahnehtie ’ahnehtia’ täsmällisiin käännöksiin laskin seuraavat: ahnehtia (52 in-

formanttia eli 82,7 %) ja olla ahne (1 informantti eli 1,7 %). Yhteensä täsmällisiä kään-

nöksiä on siis 53 eli 88,3 %, mikä tarkoittaa, että 7 informanttia eli 11,7 % ei osannut 

kääntää sanaa yleiskielelle täsmällisesti tai lainkaan.  

 

TAULUKKO 31. Sanan unneottoa selitykset. 

Sanan unneottoa ’unohtaa’ saamat selitykset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

väsyttää 4 6,7 % 

unenottoa 5 8,3 % 

unohtaa 9 15 % 

unettaa 5 8,3 % 

nukkua 12 20 % 

nukkumista 1 1,7 % 

unettaa/väsyttää 1 1,7 % 

nukahtamista 1 1,7 % 

1 informantti vastasi ”EN TIEDÄ”. 

21 informanttia jätti vastaamatta. 
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Sanan unneottoa ’unohtaa’ täsmällisiin käännöksiin laskin unohtaa-vastaukset (9 in-

formanttia eli 15 %). 51 informanttia eli 85 % ei osannut kääntää sanaa yleiskielelle 

täsmällisesti tai lainkaan.  

 

TAULUKKO 32. Sanan van selitykset.  

Sanan van ’mutta’, ’vaan’ saamat selitykset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

käytetään: ”van en minä tiedä”, voivottelussa 1 1,7 % 

van/vaan 1 1,7 % 

varmasti 1 1,7 % 

vain 3 5 % 

vaan 33 55 % 

no, johan on 1 1,7 % 

mutta 1 1,7 % 

kyllä 3 5 % 

yritetään vakuuttaa, esim. kyllä on = van on. 1 1,7 % 

kun 1 1,7 % 

vaan/vain 1 1,7 % 

ei tarkoita mitään? turha sana 1 1,7 % 

vain tai ”van kyllä” = ns. todellakin 1 1,7 % 

vaan, jopas 1 1,7 % 

vaan, kun 1 1,7 % 

kas 1 1,7 % 

No kyllä 1 1,7 % 

no 1 1,7 % 

6 informanttia jätti vastaamatta. 

 

Sanan van ’mutta’, ’vaan’ täsmällisiin käännöksiin laskin seuraavat: vaan (33 infor-

manttia eli 55 %) ja mutta (1 informantti eli 1,7 %). Yhteensä täsmällisiä käännöksiä on 

siis 34 eli 56,7 %, mikä tarkoittaa, että 26 informanttia eli 43,3 % ei osannut kääntää 

sanaa täsmällisesti yleiskielelle tai lainkaan.   
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TAULUKKO 33. Sanan öykästä selitykset. 

Sanan öykästä ’laulaa/karjaista isosti’ saamat  

selitykset 

Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

tehdä jotain 1 1,7 % 

öykäistä 1 1,7 % 

kulkea nopeasti 1 1,7 % 

öykätä 2 3,3 % 

huutaa 3 5 % 

tehdä jotain nopeasti 1 1,7 % 

vahvaa 1 1,7 % 

laittaa jokin liikkeelle tai tehdä jotain 1 1,7 % 

karjaista 1 1,7 % 

oksentaa 1 1,7 % 

yskäistä 2 3,3 % 

riehua 1 1,7 % 

lyödä 1 1,7 % 

vetäistä joku asia äkkiä jostain/tyhjästä 1 1,7 % 

esim. käynnistää, liikkua paikasta toiseen, suorittaa jtk 1 1,7 % 

öykkäröidä 1 1,7 % 

aukaista 1 1,7 % 

yökaste 1 1,7 % 

mölystä 1 1,7 % 

tulla, liikkua paikasta toiseen 1 1,7 % 

mennä 1 1,7 % 

sanoa törkeästi 1 1,7 % 

huudahtaa, karjaista lujasti 1 1,7 % 

rykästä 1 1,7 % 

köykästä 1 1,7 % 

1 informantti vastasi ”EN TIEDÄ”. 

30 informanttia jätti vastaamatta. 

 

Sanan öykästä ’laulaa/karjaista isosti’ täsmällisiin käännöksiin laskin seuraavat: huutaa 

(3 informanttia eli 5 %), karjaista (1 informantti eli 1,7 %) ja huudahtaa, karjaista lu-

jasti (1 informantti eli 1,7 %). Yhteensä täsmällisiä käännöksiä on siis 5 eli 8,3 %, mikä 

tarkoittaa, että 55 eli 91,7 % ei osannut kääntää sanaa yleiskielelle täsmällisesti tai lain-

kaan.  
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TAULUKKO 34. Sanan töpeksie selitykset.  

Sanan töpeksie ’epäonnistua’, ’syljeskellä’ saamat  

selitykset 

Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

epäonnistua 5 8,3 % 

tunaroida 3 5 % 

töpeksiä 13 21,7 % 

hölmöillä 1 1,7 % 

joku asia menee pieleen 1 1,7 % 

sylkeä 2 3,3 % 

tehdä väärin/tyhmästi 1 1,7 % 

töpeksiä, että vahingossa tekee jonkun asian  

väärin/joku menee pieleen 
1 1,7 % 

kävellä 2 3,3 % 

törttöillä 1 1,7 % 

tehdä jotain väärin 1 1,7 % 

sylkäistä 1 1,7 % 

töpeksiä = tehdä hölmösti 1 1,7 % 

olla huolimaton 1 1,7 % 

töppäillä/mokailla 1 1,7 % 

mokata 4 6,7 % 

tehdä virhe 2 3,3 % 

tehdä virhe/kömmähdys 1 1,7 % 

hidastella 4 6,7 % 

kiirehtiä 1 1,7 % 

töpeksiä, töppäillä, mokailla/epäonnistua 1 1,7 % 

tyriä 1 1,7 % 

töpeksiä, mokata 1 1,7 % 

töppäillä 1 1,7 % 

toilaillen 1 1,7 % 

”pilata”, ”epäonnistua”, (töpeksiä) 1 1,7 % 

töppäillä, tehdä asiat niin, että ne menee pieleen 1 1,7 % 

mareksia 1 1,7 % 

5 informanttia jätti vastaamatta. 

 

Sanan töpeksie ’epäonnistua’, ’syljeskellä’ täsmällisiin käännöksiin laskin seuraavat: 

epäonnistua (5 informanttia eli 8,3 %), tunaroida (3 informanttia eli 5 %), töpeksiä (13 

informanttia eli 21,7 %), hölmöillä (1 informantti eli 1,7 %), sylkeä (2 informanttia eli 

3,3 %), tehdä väärin/tyhmästi (1 informantti eli 1,7 %), törttöillä (1 informantti eli 1,7 

%), tehdä jotain väärin (1 informantti eli 1,7 %), töpeksiä = tehdä hölmösti (1 infor-

mantti eli 1,7 %), töppäillä/mokailla (1 informantti eli 1,7 %), mokata (4 informanttia 
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eli 6,7 %), tehdä virhe (2 informanttia eli 3,3 %), tehdä virhe/kömmähdys (1 informantti 

eli 1,7 %), töpeksiä, töppäillä, mokailla/epäonnistua (1 informantti eli 1,7 %), tyriä (1 

informantti eli 1,7 %), töpeksiä, mokata (1 informantti eli 1,7 %), töppäillä (1 infor-

mantti eli 1,7 %), ”pilata”, ”epäonnistua”, (töpeksiä) (1 informantti eli 1,7 %). Yh-

teensä täsmällisiä käännöksiä on siis 41 eli 68,3 %. 19 informanttia eli 31,7 % ei osan-

nut kääntää sanaa yleiskielelle täsmällisesti tai lainkaan. 

 

TAULUKKO 35. Sanan retostoa selitykset. 

Sanan retostoa ’kehuskella’ saamat selitykset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

tehostaa 1 1,7 % 

rötöstellä 1 1,7 % 

rehvastella 1 1,7 % 

riehua 9 15 % 

rettelöidä 2 3,3 % 

retostella 5 8,3 % 

retostaa 4 6,7 % 

rehvastella tai riehua 1 1,7 % 

retostella, ”olla villi” 1 1,7 % 

varastaa 1 1,7 % 

rellestää 1 1,7 % 

kehua 1 1,7 % 

retostella (esim. ”tehdä rikoksia”) 1 1,7 % 

tehdä rikos 1 1,7 % 

rehennellä 1 1,7 % 

retostella/käyttäytyä huonosti 1 1,7 % 

retostella = isotella 1 1,7 % 

risotto 1 1,7 % 

meluta 1 1,7 % 

leuhkia/elvistellä 1 1,7 % 

24 informanttia jätti vastaamatta. 

 

Sanan retostoa ’kehuskella’ täsmällisiin käännöksiin laskin seuraavat: rehvastella (1 

informantti eli 1,7 %), retostella (5 informanttia eli 8,3 %), retostaa (4 informanttia eli 

6,7 %), kehua (1 informantti eli 1,7 %), rehennellä (1 informantti eli 1,7 %), retostella 

= isotella (1 informantti eli 1,7 %), leuhkia/elvistellä (1 informantti eli 1,7 %). Yhteensä 

täsmällisiä käännöksiä on siis 14 eli 23,3 %, mikä tarkoittaa, että 46 informanttia eli 

76,7 % ei osannut kääntää sanaa yleiskielelle täsmällisesti tai lainkaan. 
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TAULUKKO 36. Sanan peäassie selitykset. 

Sanan peäassie ’pääasia’ saamat selitykset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

pääasia 31 51,7 % 

pääsipä 1 1,7 % 

pääsetkö sinä 1 1,7 % 

pääasiassa 2 3,3 % 

päässä 2 3,3 % 

perässä 1 1,7 % 

päästä 3 5 % 

pääsee 4 6,7 % 

päissään 2 3,3 % 

perässäsi 1 1,7 % 

12 informanttia jätti vastaamatta. 

 

Sanan peäassie ’pääasia’ täsmällisiin käännöksiin laskin pääasia-vastaukset (31 infor-

manttia eli 51,7 %), mikä tarkoittaa, että 29 informanttia eli 48,3 % ei osannut kääntää 

sanaa yleiskielelle täsmällisesti tai lainkaan.  

 

TAULUKKO 37. Sanan oamu selitykset.  

Sanan oamu ’aamu’ saamat selitykset 
Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

aamu 59 98,3 % 

1 informantti jätti vastaamatta. 

 

Sanan oamu ’aamu’ osasi täsmällisesti kääntää yleiskielelle 59 informanttia eli 98,3 %. 

1 informantti eli 1,7 % ei osannut kääntää sanaa yleiskielelle.  

 

TAULUKKO 38. Sanan möyrötteä selitykset. 

Sanan möyrötteä ’murjottaa pahantuulisena’ saamat 

selitykset 

Vastaukset 

lukumäärinä 

Vastaukset 

prosentteina 

mököttää 14 23,3 % 

möytöttää 1 1,7 % 

märehtiä 1 1,7 % 

mäyrä 1 1,7 % 

mököttää, murnottaa omissa oloissaan 1 1,7 % 

möyröttää, mököttää 2 3,3 % 

mököttää, olla vihainen 1 1,7 % 

meluta 1 1,7 % 



77 

möyröttää 3 5 % 

makoilla 1 1,7 % 

möyrytä, vaikka koira lumessa, pyöriä, kieriskellä 1 1,7 % 

möyrytä 1 1,7 % 

murjottaa 1 1,7 % 

olla paikallaan tekemättä mitään 1 1,7 % 

maata 1 1,7 % 

1 informantti vastasi ”EN TIEDÄ”. 

28 informanttia jätti vastaamatta. 

  

Sanan möyrötteä ’murjottaa pahantuulisena’ täsmällisiin käännöksiin laskin seuraavat: 

mököttää (14 informanttia eli 23,3 %), mököttää, murnottaa omissa oloissaan (1 infor-

mantti eli 1,7 %), möyröttää, mököttää (2 eli 3,3 %), mököttää, olla vihainen (1 infor-

mantti eli 1,7 %), murjottaa (1 informantti eli 1,7 %). Yhteensä täsmällisiä käännöksiä 

on siis 19 eli 31,7 %, mikä tarkoittaa, että 41 informanttia eli 68,3 % ei osannut kääntää 

sanaa yleiskielelle tai lainkaan. 

 

4.2.1.10.  Missä puhutaan kauneinta suomen murretta? 

Olen koonnut informanttien vastaukset suomen kauneimmasta murteesta taulukkoon 39. 

Analysoin vastauksia taulukon alapuolella. 

 

TAULUKKO 39. Vastaukset suomen kauneimmasta murteesta. 

Missä päin Suomea mielestä-

si puhutaan kauneinta suo-

men murretta? -kysymyksen 

vastaukset 

Vastausten 

lukumäärä 
Aineistoesimerkkejä perusteluista 

 

”En osaa sanoa… Ehkä Kar-

jalan murre, Joensuun tie-

noilla, tai Kainuun murre” 

 

1 

 

”Mie ja sie ovat mukavan pehmeitä sanoja.” 

 

 

”Oolu”, ”Oulussa”, ”Oulussa 

Pohjanmaalla” 

4 

 

”tykkään sen murteesta koska asuin siellä pit-

kään”, ”Kivan kuuloisia sanoja.”, ”Hyvän kuu-

losta kun esim. -ssa-päätteistä on otettu toinen 

s pois. ’Oulusa, kaupungisa’”, ”kuulostaa kau-

niilta” 

 

 

”Minun mielestäni kaikki 

suomen murteet kuulostavat 

yhtä kauniilta omalla taval-

laan. Paitsi savon murre” 

1  
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”Etelä-Pohjanmaalla” 1 

 

”se kuulostaa todella hienolta ja olisi mahtavaa 

osata puhua sitä” 

 

 

”Minun mielestä ei ole kau-

neinta murretta. Jokainen 

murre on hyvin omalaatui-

nen.” 

 

 

1 
”Kunnioitus kaikki kaikessa.” 

 

”Turku” 

 

2 

 

”ketä-sana on jees”, ”murre eroaa paljon yleis-

kielestä” 

 

 

”Kainuussa”, ”Tietysti 

tiällä Kaenuussa!”, ”Kai-

nuussa tietenkin!”, ”Ka-

jaanissa”, ”Pohjois-

Kainuu” 

 

14 

 

”koska en tiedä oikein muita murteita”, ”Se on 

selkeää ja persoonallista. Murre ei näy liikaa.”, 

”koska olen koko ikäni kuunnellut sitä ja se on 

minulle tuttu”, ”Oma murre on tutuin ja kaikis-

ta miellyttävin kuunnella, siksi kaunein.”, 

”Koska Kainuu on paras”, ”Asun täällä.” 

”koska se on ymmärrettävintä ja hyvin yksin-

kertaista”, ”En osaa perustella, minusta se on 

vain nätti.”, ”tottunut kuulemaan sita”, ”koska 

kotipaikka”, ”Ehkä koska se on niin tuttu ja 

sopii omaan suuhun ja korvaan.”, ”koska se on 

oma”, ”muut kuulostavat oudoilta omaan kor-

vaan. Meillä selkein puhetyyli”, ”Kuulostaa 

Kotoisimmalta” 

 

 

”Savon murre (Lappalainen 

murre on kiva myös)” 
1 

 

”Savon murre kuulostaa hyvältä omaan kor-

vaan. Se on lämmintä, rempseää ja hyväntuu-

lista eikä ainakaan liian hidasta.” 

 

”Yli-Iissä” 1 

 

”Serkut puhuu mie ja sia ja täsä ja tuosa. 

Hauskan kuulosta, mutta ärsyttävän tarttuvaa” 

 

 

”Stadin slangi” 

 

1 

 

”on hauskan kuuloista Pehmeä ja nopeaa” 

 

”Lapissa”, ”En osaa sanoa, 

ehkä Lapin murre (?)”, ”Pi-

dän savon ja Turun ja Lapin 

murteesta. Ehkä kaunein on 

Lapin murre.” 

 

 

7 

 

”se on rentoa ja hyväntuulista ja kuulostaa 

kauniilta”, ”h on erilainen kuin muualla. Murre 

kuulostaa kivalta.”, ”Se on positiivisen ja let-

keän kuuloista”, ”Se kuulostaa sympaattiselta, 

kun h-kirjainta on sanojen keskellä.”, ”koska 

se kuulostaa rennolta”, ”(mie, sie…). se kuu-

lostaa sympaattiselta ja ystävälliseltä”, ”Niitä 

on kiva ja hassu kuunnella.” 

 

”Joensuussa” 1  
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”mie ja sie on varsin valloittava” 

 

”Rovaniemi” 1 

 

”siellä puhutaan kivan kuulosesti, hieman lap-

pityylillä” 

 

”Savon murre”, ”Savossa”, 

”Pohjois-Savossa”, ”Kuopi-

ossa” 

6 

 

”Siellä osataan viännellä sanoja”, ”se kuulos-

taa rennolta”, ”se on selkeää, mutta kuitenkin 

hyväntuulista.”, ”ne venyttää sanoja ärsyttä-

västi”, ”siellä murre on leppoisan kuuloista ja 

ihmisten juttelua on mukava kuunnella”, ”kos-

ka samalla ymmärrettävää ja rentoa” 

 

 

 

”Etelässä, Etelä” 2 

 

”Ymmärrän parhaiten ja pidän lainasanojen 

käytöstä.”, ”Kuulostaa parhaalta.” 

 

 

”jossain missä puhe on sel-

keää” 

 

1  

 

”En osaa sanoa” 

 

3 

 

”En tunne murteita kovin hyvin.” 

 

 

”Kajaanin murre tai savon 

murre” 

 

1 

 

”koska ne ovat niin lepposia Ja rauhallisia 

murteita” 

 

 

”Pk-seudulla” 

 

1 ”Kuulostaa normaalilta.” 

 

” – ” [ei vastausta] 

 

9  

 

”Jossain missä vaan puhu-

taan.” 

 

1 

 

”Ei väännetä, eikä lisätä mitään.” 

 

 

Aikaisemman tutkimuksen (Palander 2011) valossa ei ole yllättävää, että kajaanilaiset 

lukiolaisnuoret arvioivat Kainuun murteen suomen kauneimmaksi murteeksi. Myös 

Marjatta Palanderin tutkimat itä- ja eteläsuomalaiset nuoret maallikot arvioivat oman 

alueensa murteen kaikkein kauneimmaksi murteeksi (Palander 2011: 133). Sara Holman 

(2018: 62) pro gradu -tutkielman mukaan myös oululaislukiolaiset pitävät omaa murret-

taan suomen kauneimpana murteena. Informanttieni suomen kauneimman murteen ar-
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vioinnissa toteutuu siis vahvimmin van Bezooijenin (2002: 14–15) tuttuushypoteesi 

(familiarity driven hypothesis): tuttu ja läheinen varieteetti arvioidaan kauniiksi.  

 

Tosin informanttieni valinnoilleen antamien perustelujen mukaan myös kaikki muut van 

Bezooijenin (2002: 14–15) kuullun kielen arvioinnin hypoteesit vaikuttaisivat ainakin 

joissain määrin toteutuvan aineistoni kohdalla, esimerkiksi: ”se kuulostaa todella hie-

nolta ja olisi mahtavaa osata puhua sitä” (sound driven hypothesis eli kuulohavaintohy-

poteesi), ”kuulostaa kauniilta” (sound driven hypothesis eli kuulohavaintohypoteesi), 

”Ei väännetä, eikä lisätä mitään.” (norm driven hypothesis eli normihypoteesi tai simila-

rity driven hypothesis eli samankaltaisuusperustainen hypoteesi), ”koska ne ovat niin 

lepposia Ja rauhallisia murteita” (context driven hypothesis eli kontekstihypoteesi), 

”jossain missä puhe on selkeää” (intelligibility hypothesis eli ymmärrettävyyshypotee-

si). 

 

Toiseksi kauneimmaksi suomen murteeksi informanttini arvioivat ”Lapin murteen”. 

Myös oululaislukiolaiset arvioivat ”Lapin murteen” suomen toiseksi kauneimmaksi 

murteeksi, jos yhdistää Etelä-Suomen ja pääkaupunkiseudun maininnat (Holma 2018: 

62). Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 63–64) mukaan maallikot tarkoittavat Lapin 

murteella yleensä suomen peräpohjalaismurteiden aluetta eli suunnilleen nykyistä Lapin 

maakuntaa. Maallikoiden käsityksissä Lapin murre, lappi tai lappalaismurre saattaa 

myös olla osittain saamen kieltä (Mielikäinen & Palander 2014b: 63–64).  

 

Kolmanneksi kauneimmaksi suomen murteeksi informanttini arvioivat ”Savon mur-

teen” (”Savon murre”, ”Savossa”, ”Pohjois-Savossa”, ”Kuopiossa”). Mielikäisen ja Pa-

landerin (2014b: 64) mukaan maallikot useimmiten sijoittavat Savon murteen juuri Poh-

jois-Savoon. 

 

Sekä peräpohjalaiset että pohjoissavolaiset murteet ovat maantieteellisesti Kainuun 

murteiden naapurimurteita. Voi olla, että kajaanilaisnuorten mielestä peräpohjalaiset ja 

pohjoissavolaiset murteet ovat kauniita, koska ne ovat tutumpia kuin kauempana puhut-

tavat murteet. Peräpohjalaismurteet kauneimmaksi suomen murteeksi arvioineiden pe-

rusteluissa toteutuvat van Bezooijenin (2002: 14–15) kuullun kielen arvioinnin hypo-

teeseista mahdollisen tuttuushypoteesin (familiarity driven hypothesis) lisäksi kuuloha-

vaintohypoteesi (sound driven hypothesis) ja kontekstihypoteesi (context driven hypot-
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hesis). Pohjoissavolaismurteet kauneimmaksi suomen murteeksi arvioineiden peruste-

luissa toteutuvat van Bezooijenin (2002: 14–15) kuullun kielen arvioinnin hypoteeseista 

mahdollisen tuttuushypoteesin (familiarity driven hypothesis) lisäksi kuulohavaintohy-

poteesi (sound driven hypothesis), kontekstihypoteesi (context driven hypothesis) ja 

ymmärrettävyyshypoteesi (intelligibility hypothesis).  

 

Mielenkiintoista on, että eräs informantti arvioi Kainuun murteen suomen kauneimmak-

si murteeksi vastaamalla ”Tietenkin tiällä Kaenuussa!”. Leimallisen Kainuun murteen 

mukainen muoto adverbista täällä on teällä. Tiällä-muoto kuuluu muihin savolaismur-

teisiin. Joko tiällä-muoto kuuluu informantin idiolektiin tai informantti ei osaa imitoida 

aluemurrettaan oikein.  

 

4.2.1.11.  Missä puhutaan ruminta suomen murretta? 

Olen koonnut informanttien vastaukset suomen kauneimmasta murteesta taulukkoon 40. 

Analysoin vastauksia taulukon alapuolella. 

 

TAULUKKO 40. Vastaukset suomen rumimmasta murteesta. 

Missä päin Suomea mielestä-

si puhutaan ruminta suomen 

murretta? -kysymyksen vas-

taukset. 

Vastausten 

lukumäärät 
Aineistoesimerkkejä perusteluista 

 

”Lapissa/Oulussa” 

 

1 

 

”Sanat äännetään hölmösti” 

 

 

”Itä-Suomessa päin” 

 

1  

 

”Turussa”, ”Turussa! (ja 

muualla Lounais-

Suomessa)”, ”Mielestäni ei 

ole rumia murteita, mutta 

Turun murre on vähän outo”, 

”Kaikki murteet, joita puhu-

taan todella vahvasti, ei ole 

mitään yksittäistä ja tiettyä. 

(Paitsi ehkä hyvin vahva 

Turun murre)” 

 

13 

 

”Kuulostaa vaan niin ärsyttävältä, outo into-

naatio ja sanat jätetään kesken.”, ”kuulostaa 

oudolta”, ”kuulosta liioitellulta”, ”koska siitä 

ei saa kunnolla selvää”, ”epäselvää”, ”Se ei 

vaan kuulosta kivalta”, ”Kauhean kuulosta”, 

”se kuulostaa vieraalta ja sitä on vaikea ym-

märtää”, ”sanat jää kesken ja puhe ei kuulosta 

luontevalta tai miellyttävältä”, ”koska Turun 

murteessa menee joskus kielioppi väärin”, 

”omituisen kuuloista eikä siitä saa selvää”, 

”murre on leuhkan kuuloista ja murre tulee 

esiin liikaa”, ”koska Turun murteessa sanoja 

katkotaan” 
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”Savossa”, ”savo”, ”Ehkä 

joku Savon kaakatus” 

 

8 

 

”se kuulostaa todella ärsyttävältä, kun siellä 

sanat ovat hölmön kuuloisia”, ”Se vaan kuu-

lostaa tosi juntilta.”, ”koska sanat kuulostavat 

oudolta ja välillä täysin vieraalta Vaikea ym-

märtää ja laiskan kuuloista”, ”en pidä viäntä-

mällä puhumisesta se vain kuulostaa pahalta”, 

”koska en muista muita murteita nimeltään 

kuin Kainuun ja Savon murteet”, ”Se vain 

kuulostaa tyhmältä.”, ”Ei kuulosta hyvälle ja 

on vanhahtavaa” 

 

”Helsingissä”, ”Pääkau-

punkiseudulla”, ”Helsinki”, 

”Stadissa”, ”Stadin slangi”, 
”Etelä-Suomessa”, ”Etelän 

murteet” 

16 

 

”siitä ei saa selvää monissa tilanteissa ja siihen 

on sekottunut vierasperäisiä sanoja”, ”kaikki 

lyhenteet, lainaukset yms”, ”slangisanat ärsyt-

tävät”, ”Se kuulostaa vetelältä.”, ”liikaa slangi-

sanoja”, ”hirveän vaikea ymmärtää mitä ne 

juntit yrittää sulle kertoa”, ”siitä ei saa mitään 

selvää ja sen on kauheaa mongerrusta”, ”koska 

liian paljon ruotsin kieltä muistuttavaa”, ”on 

kaikkein ärsyttävintä”, ”Kuulostaa ’sielutto-

malta’”, ”koska se on niin leuhkaa ja turhaa”, 

”Jotkut sanat on vaan niin typerän kuulosia.”, 

”raastaa välillä minun hermojani, koska se saa 

aikaan mielikuvan ärsyttävistä, leuhkista, lais-

koista ja pinnalisista ihmisistä.”, ”siellä käyte-

tään paljon ketä sanaan ja sanat ovat muuten-

kin outoja”, ”koska kaikkia tyhmiä sanoja 

Ruotsin ja Venäjän kielestä” 

 

 

”Mikään murre ei sinänsä ole 

ruma, mutta eniten ehkä 

Rauman-murre”, ”Raumalla” 

 

3 

 

”Rauman murteesta ei saa selvää.”, ”Siitä ei 

saa mitään selvää jos et ole asunut Raumalla.”, 

”siitä ei saa mitään selvää” 

 

 

”Lappi/Savo” 

 

1 ”Sekalaista, junttimaista” 

”Lapissa, about Rovaniemel-

la” 
1 

 

”Ne turhat h.t sun muut ihme äänet kuulostaa 

ärsyttävältä” 

 

”Kainuussa” 1 

 

”kuulostaa tylsältä” 

 

 

”Arkadianmäellä” 

 

1  

 

”Turussa, Porissa ja Raumal-

la” 

 

 

1 

 

”Siitä ei saa selvää. Jotkut sanat ihan outoja, 

esim kuka on ketä. Ei ole ’Kuka oot?’ vaan 

’Ketä oot?’” 

 



83 

 

”Ei missään kieli mielestäni 

ole rumaa” 

 

1  

 

”Hesassa ja Turussa” 

 

1 ”Ärsyttäviä” 

 

”En ole varma, mutta ehkä 

Tampereella/Turussa” 

 

1 ”Niiden murteet kuulostavat junteilta.” 

 

”Oulussa” 

 

1 ”Kuulostaa tönköltä” 

”Lapissa”, ”leveet ja juntit 

murteet, Lapin murre” 

 

2 

 

”Siitä ei saa mitään selvää ja ei kuulosta muu-

tenkaan erityisen hyvältä” 

 

 

”Pohjois-Pohjanmaalla” 

 

1 

 

 

”sanojen venyttäminen ei kuulosta kivalta” 

 

 

”joko lappi tai ihan etelä-

suomi” 
1 

 

”Puheesta ei saa selvää välttämättä tai sitä ei 

ymmärrä.” 

 

 

” – ” [ei vastausta] 

 

5  

 

Informanttieni mukaan Etelä-Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla (”Pääkau-

punkiseudulla”, ”Helsinki”, ”Stadissa”, ”Stadin slangi”, ”Etelä-Suomessa”, ”Etelän 

murteet”) puhutaan suomen ruminta murretta. Vaattovaaran (2009: 147) väitöstutki-

muksen mukaan tornionlaaksolaisnuoret pitävät myös Helsingin puhekieltä suomen 

rumimpana murteena. Holman (2018: 63, 65) pro gradu -tutkielman mukaan oululaislu-

kiolaiset pitävät pääkaupunkiseutua ja Etelä-Suomea sekä toisiksi rumimpana suomen 

murteena että Oulun murteen ohella kauneimpana suomen murteena. Palanderin (2011: 

133) mukaan sekä pohjois- että eteläkarjalaiset nuoret maallikot pitävät Helsingin seu-

dun puhekieltä suomen toiseksi rumimpana murteena.  

 

Palanderin (2011: 136) mukaan negatiivinen suhtautuminen Helsingin seudun puhekie-

leen johtuu osittain pääkaupunkiseudun asukkaisiin kohdistuvista asenteista. Palanderin 

(2011: 136) mukaan taloudellinen ja hallinnollinen valta herättää ihailun lisäksi myös 

päinvastaisia tunteita ja asenteita. Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 105) mukaan ”sta-
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dilaisten” ja ”landelaisten” keskinäiset asenteet ovat vahvoja: Pääkaupunkiseutulaiset 

korostavat muualla Suomessa asuvien maalaisuutta, ja muualla kuin pääkaupunkiseu-

dulla asuvat pitävät pääkaupunkiseudulla asuvia leuhkoina.  

 

Helsingin seudun puhekielen suomen rumimmaksi murteeksi arvioineiden informanttie-

ni perusteluissa toteutuvat vahvimmin van Bezooijenin (2002: 14–15) kontekstihypo-

teesi (context driven hypothesis) ja ymmärrettävyyshypoteesi (intelligibility hypothesis), 

esimerkiksi: ”siitä ei saa selvää monissa tilanteissa ja siihen on sekottunut vierasperäisiä 

sanoja” (intelligibility hypothesis), ”siitä ei saa mitään selvää ja sen on kauheaa monger-

rusta” (intelligibility hypothesis), ”koska se on niin leuhkaa ja turhaa” (context driven 

hypothesis), ”raastaa välillä minun hermojani, koska se saa aikaan mielikuvan ärsyttä-

vistä, leuhkista, laiskoista ja pinnalisista ihmisistä.” (context driven hypothesis). 

 

Informanttieni mukaan suomen toiseksi rumin murre on Turun murre. Aikaisemman 

tutkimuksen (Palander 2011) valossa ei ole yllättävää, että informanttieni mielestä Tu-

run murre on ruma murre. Palanderin tutkimat itä- ja eteläsuomalaiset nuoret maallikot 

arvioivat Turun murteen kaikkein rumimmaksi suomen murteeksi (Palander 2011: 133). 

Turun murteen suomen rumimmaksi murteeksi arvioineiden informanttieni perusteluis-

sa toteutuu vahvimmin Renée van Bezooijenin (2002: 14–15) ymmärrettävyyshypoteesi 

(intelligibility hypothesis): kielen kauneutta arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin 

varieteettia ymmärretään ja hallitaan. Turun murteen suomen rumimmaksi murteeksi 

vastanneet informanttini raportoivat Turun murteen olevan vaikeasti ymmärrettävää ja 

epäselvää, esimerkiksi: ”koska siitä ei saa kunnolla selvää”, ”epäselvää”, ”se kuulostaa 

vieraalta ja sitä on vaikea ymmärtää”, ”omituisen kuuloista eikä siitä saa selvää”.  

 

Informanttieni valinnoilleen antamien perustelujen mukaan kontekstihypoteesin (con-

text driven hypothesis) ja ymmärrettävyyshypoteesin (intelligibility hypothesis) lisäksi 

myös kaikki muut van Bezooijenin (2002: 14–15) kuullun kielen arvioinnin hypoteesit 

vaikuttaisivat ainakin joissain määrin toteutuvan aineistoni kohdalla, esimerkiksi: ”Sa-

nat äännetään hölmösti” (sound driven hypothesis eli kuulohavaintohypoteesi), ”sanojen 

venyttäminen ei kuulosta kivalta” (sound driven hypothesis eli kuulohavaintohypoteesi), 

”kuulostaa tönköltä” (sound driven hypothesis eli kuulohavaintohypoteesi), ”Kaikki 

murteet, joita puhutaan todella vahvasti, ei ole mitään yksittäistä ja tiettyä. (Paitsi ehkä 

hyvin vahva Turun murre)” (norm driven hypothesis eli normihypoteesi tai similarity 
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driven hypothesis eli samankaltaisuusperustainen hypoteesi, mutta vastakkaisena), ”le-

veet ja juntit murteet, Lapin murre” (norm driven hypothesis eli normihypoteesi tai simi-

larity driven hypothesis eli samankaltaisuusperustainen hypoteesi, mutta vastakkaisena), 

”koska kaikkia tyhmiä sanoja Ruotsin ja Venäjän kielestä” (familiarity driven hypot-

hesis eli tuttuushypoteesi, mutta käänteisenä).  

 

4.2.2. Kyselylomakkeen asteikkotehtävien tulokset 

4.2.2.1. Likertin asteikon vastaukset  

Asteikkotehtävässä a) informanttien on täytynyt vastata yhdeksään väittämään murteilla 

puhumisesta. Väittämät ovat samoja kuin Vaattovaaran väitöstutkimuksen kyselylo-

makkeessa (Vaattovaara 2009: 286–300). Olen pyytänyt informantteja valitsemaan vas-

tausvaihtoehdoista parhaiten omaa mielipidettä vastaavan vaihtoehdon.  

 

Asteikkotehtävän a) vastauksia havainnollistavaan taulukkoon 41 olen ottanut mallia 

Heidi Niemelän pro gradu -tutkielmasta Oululaisopiskelijoiden asenteet maahanmuutta-

jien puhumaa suomea kohtaan (Niemelä 2016: 174–179). Analysoin vastauksia taulu-

kon 41 alapuolella.   
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TAULUKKO 41. Likertin asteikon vastaukset. 

 Täysin  

samaa miel-

tä 

Jokseenkin 

samaa miel-

tä  

Jokseenkin 

eri mieltä  

Täysin eri 

mieltä  

Muu  

vastaus 

Ihmisten pitäisi olla 

ylpeitä omasta mur-

teestaan 

33 

(55 %) 

17 

(28,3 %) 

8 

(13,3 %) 

2 

(3,3 %) 
0 

On rikkaus, että eri 

alueilla puhutaan 

eri tavalla  

35 

(58,3 %) 

18 

(30 %) 

4 

(6,7 %) 

3 

(5 %) 
0 

Minua ärsyttää, jos 

joku matkii murret-

tani 

2 

(3,3 %) 

13 

(21,7 %) 

30 

(50 %) 

15 

(25 %) 
0 

Kaupunkilaisten 

puhe on ”hienom-

paa” kuin maalais-

ten 

8 

(13,3 %) 

19 

(31,7 %) 

20 

(33,3 %) 

12 

(20 %) 

1 

(1,7 %) 

(Informantti 

oli tehnyt 

merkinnän 

vaihtoehtojen 

”jokseenkin 

samaa miel-

tä” ja ”jok-

seenkin eri 

mieltä” vä-

liin.) 

Murre on tärkeä 

osa ihmisen per-

soonallisuutta 

22 

(36,7 %) 

27 

(45 %) 

9 

(15 %) 

2 

(3,3 %) 
0 

On samantekevää, 

säilyvätkö murteet 

vai eivät  

2 

(3,3 %) 

8 

(13,3 %) 

20 

(33,3 %) 

30 

(50 %) 
0 

Se, miten ihminen 

puhuu, vaikuttaa 

siihen, millaisen 

kuvan hänestä saa 

20 

(33,3 %) 

31 

(51,7 %) 

8 

(13,3 %) 

1 

(1,7 %) 
0 

Ihmisten pitäisi 

pyrkiä puhumaan 

kaikille yhteistä, 

neutraalia yleiskiel-

tä oman murteen 

sijaan 

2 

(3,3 %) 

4 

(6,7 %) 

31 

(51,7 %) 

23 

(38,3 %) 
0 

Pyrin peittämään 

murteeni matkusta-

essani muualle 

Suomeen  

3 

(5 %) 

5 

(8,3 %) 

20 

(33,3 %) 

32 

(53,3 %) 
0 
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Informanteistani enemmistö on enemmän sen kannalla, että ihmisten pitäisi olla ylpeitä 

omasta murteestaan (50 informanttia eli 83,3 %). Informanteistani enemmistö on 

enemmän sen kannalla, että on rikkaus, että eri alueilla puhutaan eri tavalla (53 infor-

manttia eli 88,3 %). Informanteistani enemmistö on enemmän sen kannalla, ettei heidän 

murteensa matkiminen ärsytä (45 informanttia eli 75 %). Informanteistani enemmistö 

on enemmän sen kannalla, ettei kaupunkilaisten puhe ole ”hienompaa” kuin maalaisten 

(32 informanttia eli 53,3 %). Informanteistani enemmistö on enemmän sen kannalla, 

että murre on tärkeä osa ihmisen persoonallisuutta (49 informanttia eli 81,7 %). Infor-

manteistani enemmistö on enemmän sen kannalla, ettei ole samantekevää, säilyvätkö 

murteet vai eivät (50 informanttia eli 83,3 %). Informanteistani enemmistö on enemmän 

sen kannalla, että se, miten ihminen puhuu, vaikuttaa siihen, millaisen kuvan hänestä 

saa (51 informanttia eli 85 %). Informanteistani enemmistö on enemmän sen kannalla, 

ettei ihmisten pitäisi pyrkiä puhumaan kaikille yhteistä, neutraalia yleiskieltä oman mur-

teen sijaan (54 informanttia eli 90 %). Informanteistani enemmistö on enemmän sen 

kannalla, etteivät he pyri peittämään murrettaan matkustaessaan muualle Suomeen (52 

informanttia eli 86,7 %). Likertin asteikon vastausten perusteella vaikuttaisi siis siltä, 

että informanttini suhtautuvat positiivisesti sekä omaan murteeseensa että murteisiin 

yleensä ja että heidän mielestään murteet ovat säilyttämisen arvoisia.  

 

Kuitenkin vaikka Likertin asteikon vastausten perusteella informanteistani 86,7 % on 

enemmän sen kannalla, etteivät he pyri peittämään murrettaan matkustaessaan muualle 

Suomeen, kyselylomakkeen kysymyksessä e) 61,7 % informanteistani vastasi muutta-

vansa puhettaan eri tilanteissa, useimmiten virallisissa tilanteissa sekä keskusteluseuran 

mukaan. Tosin esimerkin (78) mukaan puheen muuttaminen etelämpänä ”neutraalim-

maksi” on ”tyhmää” ja esimerkin (80) mukaan puheen muuttaminen pohjoiskarjalaisten 

sukulaisten luona käydessä ei hänellä ole tietoista. On siis vaikea sanoa, ovatko kysely-

lomakkeen avointen kysymysten kysymyksen e) ja kyselylomakkeen asteikkotehtävän 

a) vastaukset keskenään ristiriidassa vai eivät. Voi olla, että vaikka valtaosa informan-

teistani ei pyri muuttamaan puhettaan muualle matkustaessaan, he kuitenkin tiedosta-

mattaan muuttavat puhettaan. Positiivinen asenne omaa murretta kohtaan ei siis kuiten-

kaan aina näkyisi informanttieni käyttäytymisessä. 
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4.2.2.2. Kajaanilaisten lukiolaisten arviot Kainuun murteesta 

Taulukkoon 42 olen koonnut Osgoodin skaalan tulokset. Taulukon alapuolella ana-

lysoin, millaisia tulokset ovat, kun ääripääasteikon keskikohdan vastaukset jätetään 

huomiotta. Osgoodin skaalojen adjektiivit olen selittänyt Kansanlingvistisestä sanakir-

jasta (Mielikäinen & Palander 2014a) ja Kielitoimiston sanakirjasta liitteeseen 5. 

 

TAULUKKO 42. ”Kainuun murre on mielestäni…” vastaukset. 

Kainuun murre on mielestäni 

Lämmin 
10 

(16,7 %) 

30 

(50 %) 

17 

(28,3 %) 

3 

(5 %) 
0 Kylmä 

Ruma 
2 

(3,3 %) 

6 

(10 %) 

30 

(50 %) 

21 

(35 %) 

1 

(1,7 %) 
Kaunis 

Vaikeaselkoinen 0 
2 

(3,3 %) 

5 

(8,3 %) 

22 

(36,7 %) 

31 

(51,7 %) 
Ymmärrettävä 

Tuttu 
45 

(75 %) 

9 

(15 %) 

3 

(5 %) 

2 

(3,3 %) 

1 

(1,7 %) 
Vieras 

Nopea 
2 

(3,3 %) 

9 

(15 %) 

27 

(45 %) 

20 

(33,3 %) 

2 

(3,3 %) 
Hidas 

Leuhka 0 
3 

(5 %) 

27 

(45 %) 

23 

(38,3 %) 

7 

(11,7 %) 
Juntti 

Totinen 0 
10 

(16,7 %) 

17 

(28,3 %) 

24 

(40 %) 

9 

(15 %) 
Hyväntuulinen 

 

Kainuun murteen arvioinneista valtaosa (40 informanttia eli 66,7 %) on lämmin–kylmä-

ääripääasteikolla lämpimän puolella. Ääripääasteikolla ruma–kaunis Kainuun murteen 

arvioinneista valtaosa (22 informanttia eli 36,7 %) on kauniin puolella. Ääripääasteikol-

la vaikeaselkoinen–ymmärrettävä valtaosa Kainuun murteen arvioinneista (53 infor-

manttia eli 88,3 %) on ymmärrettävän puolella. Ääripääasteikolla tuttu–vieras Kainuun 

murteen arvioinneista valtaosa (54 informanttia eli 80 %) on tutun puolella. Nopea–

hidas-ääripääasteikolla valtaosa Kainuun murteen arvioinneista (22 informanttia eli 36,7 

%) on hitaan puolella. Leuhka–juntti-ääripääasteikolla valtaosa Kainuun murteen arvi-

oinneista (30 informanttia eli 50 %) on juntin puolella. Ääripääasteikolla totinen–

hyväntuulinen valtaosa Kainuun murteen arvioinneista (33 informanttia eli 55 %) on 

hyväntuulisen puolella.  
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4.2.2.3. Kajaanilaisten lukiolaisten arviot suomen yleispuhekielestä   

Taulukkoon 43 olen koonnut Osgoodin skaalan tulokset. Taulukon alapuolella ana-

lysoin, millaisia tulokset ovat, kun ääripääasteikon keskikohdan vastaukset jätetään 

huomiotta. Osgoodin skaalojen adjektiivit olen selittänyt Kansanlingvistisestä sanakir-

jasta (Mielikäinen & Palander 2014a) ja Kielitoimiston sanakirjasta liitteeseen 5. 

 

TAULUKKO 43. ”Suomen yleispuhekieli on mielestäni…” vastaukset. 

Suomen yleispuhekieli on mielestäni 

Lämmin 
3 

(5 %) 

6 

(10 %) 

23 

(38,3 %) 

22 

(36,7 %) 

6 

(10 %) 
Kylmä 

Ruma 
1 

(1,7 %) 

9 

(15 %) 

33 

(55 %) 

14 

(23,3 %) 

3 

(5 %) 
Kaunis 

Vaikeaselkoinen 0 
1 

(1,7 %) 

6 

(10 %) 

14 

(23,3 %) 

39 

(65 %) 
Ymmärrettävä 

Tuttu 
29 

(48,3 %) 

18 

(30 %) 

9 

(15 %) 

2 

(3,3 %) 

2 

(3,3 %) 
Vieras 

Nopea 
2 

(3,3 %) 

15 

(25 %) 

34 

(56,7 %) 

7 

(11,7 %) 

2 

(3,3 %) 
Hidas 

Leuhka 
2 

(3,3 %) 

12 

(20 %) 

41 

(68,3 %) 

4 

(6,7 %) 

1 

(1,7 %) 
Juntti 

Totinen 
11 

(18,3 %) 

16 

(26,7 %) 

24 

(40 %) 

9 

(15 %) 
0 Hyväntuulinen 

 

Suomen yleispuhekielen arvioinneista valtaosa (28 informanttia eli 46,7 %) on lämmin–

kylmä-ääripääasteikolla kylmän puolella. Ääripääasteikolla ruma–kaunis Suomen yleis-

puhekielen arvioinneista valtaosa (17 informanttia eli 28,3 %) on kauniin puolella. Ää-

ripääasteikolla vaikeaselkoinen–ymmärrettävä valtaosa Suomen yleispuhekielen arvi-

oinneista (53 informanttia eli 88,3 %) on ymmärrettävän puolella. Ääripääasteikolla 

tuttu–vieras Suomen yleispuhekielen arvioinneista valtaosa (47 informanttia eli 78,3 %) 

on tutun puolella. Nopea–hidas-ääripääasteikolla valtaosa Suomen yleispuhekielen ar-

vioinneista (17 informanttia eli 28,3 %) on nopean puolella. Leuhka–juntti-

ääripääasteikolla valtaosa Suomen yleispuhekielen arvioinneista (14 informanttia eli 

23,3 %) on leuhkan puolella. Ääripääasteikolla totinen–hyväntuulinen valtaosa Suomen 

yleispuhekielen arvioinneista (27 informanttia eli 45 %) on totisen puolella.  

 

Kyselylomakkeen Osgoodin skaalan vastausten perusteella informanttini arvioivat suo-

men yleispuhekielen Kainuun murretta kylmemmäksi, leuhkemmaksi, nopeammaksi, 
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rumemmaksi, totisemmaksi ja vieraammaksi. Informanttini kuitenkin arvioivat suomen 

yleispuhekielen ja Kainuun murteen yhtä ymmärrettäviksi.  
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5. PÄÄTÄNTÖ 

Pro gradu -tutkielmassani olen tutkinut kajaanilaisten lukiolaisnuorten suhtautumista 

suomen murteisiin. Tutkimukseni pääpaino on ollut kajaanilaisten lukiolaisnuorten Kai-

nuun murteisiin ja Kainuun murteiden naapurimurteisiin liittyvissä murrekäsityksissä ja 

-asenteissa.  

 

Tutkimukseni kuuluu maallikoiden kielikäsityksiä tutkivaan kansanlingvistiikkaan (folk 

linguistics), tarkemmin sen maallikoiden murrekäsityksiä tutkivaan haaraan, kansan-

dialektologiaan tai havaintodialektologiaan (perceptual dialectology). Koska tutkin 

murrekäsitysten lisäksi myös murreasenteita, tutkimukseni kuuluu osittain myös kie-

liasennetutkimuksen (language attitude studies) alaan.  

 

Aineistonkeruumenetelmänä käytin kyselylomakkeen ja kuuntelutestin yhdistelmää. 

Informantteinani olivat 60 16–19-vuotiasta lukiolaista Kajaanin lukiosta. Kuuntelutes-

tissä kajaanilaiset lukiolaisnuoret saivat tunnistaa ja luonnehtia murrenäytteitä sekä 

Kainuusta että myös Kainuun murteiden naapurimurteista. Tutkimukseeni murrenäyt-

teiksi päätyivät lopulta Kuhmon, Tervolan, Oulun, Pielaveden ja Vuolijoen murrenäyt-

teet. Kyselylomakkeessa käytin avoimia kysymyksiä, vaihtoehtokysymyksiä ja asteik-

kotehtäviä.  

 

Tämän tutkimuksen puitteissa pidin maallikkoinformanttieni tärkeinä kriteereinä, että 

kaikki puhuvat suomea, käyvät lukiota Kajaanissa (eli kainuulainen puhe on omien kor-

vien kautta edes jokseenkin tuttua) ja ovat keskenään melko samanikäisiä. Jatkossa ai-

neiston tarkemmalla luokittelulla voisi saada tarkempia tuloksia siitä, mikä vaikutus 

kuuntelutestin ja kyselylomakkeen vastauksiin on vastaajan sukupuolella ja sillä, millä 

muilla eri murrealueilla vastaaja on tähänastisen elämänsä aikana asunut. 

 

Analyysimenetelmäni on ollut teoriaohjaava sisällönanalyysi. Tutkielmassani en siis 

testannut mitään valmista teoriaa, vaan vertasin aineistostani saamiani tuloksia sopiviin 

aiempiin tutkimuksiin. 

 

Tutkimustuloksia sain paljon, koska aineistoakin kertyi paljon lähinnä laajan kyselyn 

vuoksi. Analyysiä tuloksista olisi voinut jatkaa ja laajentaa vielä pidemmälle kuin mi-
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nulla tämän tutkielman puitteissa oli mahdollista, mutta ainakin tulosten pääpiirteet tu-

levat tutkielmassani esille.  

 

Informanttieni mukaan muualla Kainuussa puhutaan leimallisemmin kuin Kajaanissa. 

Kuhmo, Hyrynsalmi, Sotkamo ja Suomussalmi mainittiin esimerkkeinä kunnista, joissa 

puhutaan leimallista Kainuun murretta. 

 

Informanttieni mukaan vanhemmat ihmiset puhuvat leimallisemmin kuin nuoret. Nuor-

ten raportoitiin ottavan vaikutteita omaan puhekieleensä Internetistä, sosiaalisesta medi-

asta, ”Helsingin slangista”, muista aluemurteista sekä myös muista kielistä, kuten eng-

lannista. Enemmistö informanteistani raportoi puhuvansa ”murresävytteistä puhekieltä”. 

Informanttini myös raportoivat muuttavansa puhetapaansa vähemmän leimalliseksi pu-

heseuran sekä tilanteen virallisuuden mukaan.  

 

Leimallisella Kainuun murteella kirjoitettuja ilmaisuja informanttini tunnistivat vaihte-

levasti. Ilmausten tunnistaminen vaihteli 8,3 prosentista 98,3 prosenttiin. Informanteil-

leni helpoin tunnistettava ilmaus oli sana oamu ’aamu’ ja vaikein tunnistettava ilmaus 

sana öykästä ’laulaa/karjaista isosti’. 

 

Kajaanilaiseen puhetapaan informanttini yhdistivät yleisgeminaation, svaavokaalin, 

diftongien reduktion ja erikoisgeminaation. Kainuulaiseen puhetapaan informanttini 

yhdistivät yleisgeminaation.  

 

Kajaanilaista puhetta kuvailtiin normaaliksi, selkeäksi, selväksi ja ymmärrettäväksi. 

Kainuulaista puhetta kuvailtiin harkitsevaksi, melko samanlaiseksi kuin Kajaanissa, 

normaaliksi, selkeäksi, selväksi ja ymmärrettäväksi. Mielikäisen ja Palanderin (2014b: 

82) mukaan se onkin luonnollista, että omaa murretta pidetään muihin murteisiin verrat-

tuna selkeänä, selvänä ja ymmärrettävänä.  

 

Osgoodin skaalalla Kainuun murretta arvioitiin enemmän lämpimäksi kuin kylmäksi, 

enemmän kauniiksi kuin rumaksi, enemmän ymmärrettäväksi kuin vaikeaselkoiseksi, 

enemmän tutuksi kuin vieraaksi, enemmän hitaaksi kuin nopeaksi, enemmän juntiksi 

kuin leuhkaksi ja enemmän hyväntuuliseksi kuin totiseksi.  
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Informanttini tunnistivat murrenäytteitä kuuntelutestissä melko huonosti. Murteet tun-

nistettiin 11,7–50-prosenttisesti. Parhaiten informanttini tunnistivat Pielaveden murteen 

”Savon murteeksi” eli pohjoissavolaiseksi murteeksi. Huonoiten informanttini tunnisti-

vat Vuolijoen murteen.  

 

Kuuntelutestin Osgoodin skaalan vastausten perusteella informanttini arvioivat murre-

näytteistä hitaimmaksi, junteimmaksi, kylmimmäksi, rumimmaksi ja vaikeaselkoisim-

maksi Pielaveden murteen, hyväntuulisimmaksi, kauneimmaksi, leuhkimmaksi, lämpi-

mimmäksi ja nopeimmaksi Oulun murteen, totisimmaksi ja tutuimmaksi Kuhmon mur-

teen ja vieraimmaksi Vuolijoen murteen. Kuuntelutestin murrenäytteistä Oulun murre ja 

Kuhmon murre arvioitiin ymmärrettävimmiksi.  

 

Informanttini arvioivat Kainuun murteen suomen kauneimmaksi murteeksi. Suomen 

rumimmaksi murteeksi informanttini arvioivat Helsingin seudun puhekielen. Kuten ai-

kaisemmissakin tutkimuksissa (Palander 2011: 134; Preston 1989: 82; Giles & Nied-

zielski 1998: 87–88) on havaittu, arviot varieteettien esteettisyydestä vaikuttavat kyt-

keytyvän paljolti siihen, miten ymmärrettävänä ja tuttuna murteita pidetään. Vaikka 

kaikki van Bezooijenin (2002: 14–15) kuullun kielen arvioinnin hypoteesit vaikuttaisi-

vat ainakin joissain määrin toteutuvan aineistoni kohdalla, tuttuushypoteesi (familiarity 

driven hypothesis), ymmärrettävyyshypoteesi (intelligibility hypothesis) ja kontekstihy-

poteesi (context driven hypothesis) toteutuvat kaikkein selkeimmin informanttieni arvi-

oissa suomen kauneimmasta ja rumimmasta murteesta.  

 

Huolimatta siitä, että joitakin murteita pidetään rumempina ja joitakin kauniimpina kuin 

toisia, Likertin asteikon vastausten perusteella informanttini kuitenkin suhtautuvat mur-

teisiin yleisesti pääosin positiivisesti ja pitävät murteita säilyttämisen arvoisina.  

 

Tutkielmani tuloksia pidän melko luotettavina, sillä informanttini vastasivat kyselylo-

makkeeseen ja kuuntelutestin vastauslomakkeeseen pääosin asiallisesti. Aineistonkeruu-

tilanteet olivat tunnelmaltaan rauhallisia ja keskittyneitä. Ainoastaan kyselylomakkeen 

kysymykseen ”Missä päin Suomea mielestäsi puhutaan ruminta suomen murretta?” yksi 

informantti vastasi humoristisesti ”Arkadianmäellä”. Kaikki informantit eivät kuiten-

kaan vastanneet kuuntelutestin vastauslomakkeessa ja kyselylomakkeessa kaikkiin ky-

symyksiin.  
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Kyselylomakkeestani sain palautetta antaneilta informanteiltani pääosin positiivista pa-

lautetta, esimerkiksi: ”monipuolisista kysymyksistä plussaa ”, ”Kivaa oli. Pidä lippu 

korkeella! ”, ”Lomake oli mukava! Ei ole ikinä tullut puettua tällaisia ajatuksia sa-

noiksi. Aihe on mielenkiintoinen.”, ”Kiva kysely, alkoi miettimään enemmän omaa 

murrettaan ja puhetyyliä.”.  

 

Kolme palautteenantajaa kirjoitti palauteosioon kuuntelutestin- ja kyselylomakkeenke-

hitysehdotuksia: ”Mielenkiintoinen aihe, kiinnostavaa varmasti myös nähdä tämän ikä-

luokan vastauksia (itse ainakin olin kuuntelunäytteissä aivan pihalla, ehkä näytteet oli-

sivat voineet olla puhuttuna vahvemmalla murteella?) Lomakkeen kysymykset olivat 

hyviä ja monipuolisia.”, ”Ääripää-asteikkoa voisi laajentaa. Ainakin pari pykälää.”, 

”Muuten hyvä, mutta äänitteet olivat aika vaikeita, kun niistä ei erottanut murteita kun-

nolla.”. Tervolan murrenäytteessä ei kuulu peräpohjalaismurteille tyypillistä jälkitavu-

jen vokaalienvälistä h:ta, josta murre oletettavasti olisi useimmille informanteilleni ollut 

helppo tunnistaa. Tervolan murrenäytteessä olisi voinut olla enemmän peräpohjalaisen 

murteen leimallisia piirteitä, mutta mielestäni Kuhmon, Oulun, Pielaveden ja Vuolijoen 

murrenäytteissä murteiden leimallisia piirteitä kuuluu riittävästi murteiden tunnistami-

seen. Murrenäytteistä palautetta antaneet informantit saattavat viitata palautteissaan 

myös tutkimuksesta pois jättämiini Sotkamon ja Ristijärven näytteisiin, jotka olivat lei-

mattomia. 

 

Kajaanilaisten, ja ylipäätään kainuulaisten, maallikoiden murrekäsityksiä ja -asenteita ei 

ole kovin paljon tutkittu, joten sen vuoksi tutkielmani tuo varmasti uutta tietoa suoma-

laiseen kansandialektologiaan ja murreasennetutkimukseen. Toivottavasti tutkielmani 

innostaisi tutkimaan enemmänkin kainuulaisten kielikäsityksiä ja -asenteita. 
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LIITE 1. Kuuntelutestin vastauslomake ja kyselylomake. 

 

KUUNTELUTESTIN VASTAUSLOMAKKEET        

NÄYTE 1 

Mitä murretta näytteessä puhuttiin? 

__________________________________________ 

Mistä tunnistit murteen? 

__________________________________________ 

 

Murre on mielestäni… 

(Rastita ääripää-asteikosta spontaania mielleyhtymääsi parhaiten vastaava kohta.)  

 

lämmin    ___     ___     ___     ___     ___  kylmä  

ruma    ___     ___     ___     ___     ___  kaunis 

vaikeaselkoinen  ___     ___     ___     ___     ___  ymmärrettävä 

tuttu    ___     ___     ___     ___     ___  vieras 

nopea   ___     ___     ___     ___     ___  hidas 

leuhka   ___     ___     ___     ___     ___  juntti 

totinen  ___     ___     ___     ___     ___  hyväntuulinen 

 

NÄYTE 2 

Mitä murretta näytteessä puhuttiin? 

__________________________________________ 

Mistä tunnistit murteen? 

__________________________________________ 

 

Murre on mielestäni… 

(Rastita ääripää-asteikosta spontaania mielleyhtymääsi parhaiten vastaava kohta.)  

 

lämmin    ___     ___     ___     ___     ___  kylmä  

ruma    ___     ___     ___     ___     ___  kaunis 

vaikeaselkoinen  ___     ___     ___     ___     ___  ymmärrettävä 

tuttu    ___     ___     ___     ___     ___  vieras 

nopea   ___     ___     ___     ___     ___  hidas 

leuhka   ___     ___     ___     ___     ___  juntti 

totinen  ___     ___     ___     ___     ___  hyväntuulinen 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

NÄYTE 3 

Mitä murretta näytteessä puhuttiin? 

__________________________________________ 

Mistä tunnistit murteen? 

__________________________________________ 

 

Murre on mielestäni… 

(Rastita ääripää-asteikosta spontaania mielleyhtymääsi parhaiten vastaava kohta.)  

 

lämmin    ___     ___     ___     ___     ___  kylmä  

ruma    ___     ___     ___     ___     ___  kaunis 

vaikeaselkoinen  ___     ___     ___     ___     ___  ymmärrettävä 

tuttu    ___     ___     ___     ___     ___  vieras 

nopea   ___     ___     ___     ___     ___  hidas 

leuhka   ___     ___     ___     ___     ___  juntti 

totinen  ___     ___     ___     ___     ___  hyväntuulinen 

 

 

NÄYTE 4 

Mitä murretta näytteessä puhuttiin? 

__________________________________________ 

Mistä tunnistit murteen? 

__________________________________________ 

 

Murre on mielestäni… 

(Rastita ääripää-asteikosta spontaania mielleyhtymääsi parhaiten vastaava kohta.)  

 

lämmin    ___     ___     ___     ___     ___  kylmä  

ruma    ___     ___     ___     ___     ___  kaunis 

vaikeaselkoinen  ___     ___     ___     ___     ___  ymmärrettävä 

tuttu    ___     ___     ___     ___     ___  vieras 

nopea   ___     ___     ___     ___     ___  hidas 

leuhka   ___     ___     ___     ___     ___  juntti 

totinen  ___     ___     ___     ___     ___  hyväntuulinen 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÄYTE 5 

Mitä murretta näytteessä puhuttiin? 

__________________________________________ 

Mistä tunnistit murteen? 

__________________________________________ 

 

Murre on mielestäni… 

(Rastita ääripää-asteikosta spontaania mielleyhtymääsi parhaiten vastaava kohta.)  

 

lämmin    ___     ___     ___     ___     ___  kylmä  

ruma    ___     ___     ___     ___     ___  kaunis 

vaikeaselkoinen  ___     ___     ___     ___     ___  ymmärrettävä 

tuttu    ___     ___     ___     ___     ___  vieras 

nopea   ___     ___     ___     ___     ___  hidas 

leuhka   ___     ___     ___     ___     ___  juntti 

totinen  ___     ___     ___     ___     ___  hyväntuulinen 

 

 

NÄYTE 6 

Mitä murretta näytteessä puhuttiin? 

__________________________________________ 

Mistä tunnistit murteen? 

__________________________________________ 

 

Murre on mielestäni… 

(Rastita ääripää-asteikosta spontaania mielleyhtymääsi parhaiten vastaava kohta.)  

 

lämmin    ___     ___     ___     ___     ___  kylmä  

ruma    ___     ___     ___     ___     ___  kaunis 

vaikeaselkoinen  ___     ___     ___     ___     ___  ymmärrettävä 

tuttu    ___     ___     ___     ___     ___  vieras 

nopea    ___     ___     ___     ___     ___  hidas 

leuhka   ___     ___     ___     ___     ___  juntti 

totinen  ___     ___     ___     ___     ___  hyväntuulinen 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NÄYTE 7 

Mitä murretta näytteessä puhuttiin? 

__________________________________________ 

Mistä tunnistit murteen? 

__________________________________________ 

 

Murre on mielestäni… 

(Rastita ääripää-asteikosta spontaania mielleyhtymääsi parhaiten vastaava kohta.)  

 

lämmin    ___     ___     ___     ___     ___  kylmä  

ruma    ___     ___     ___     ___     ___  kaunis 

vaikeaselkoinen  ___     ___     ___     ___     ___  ymmärrettävä 

tuttu    ___     ___     ___     ___     ___  vieras 

nopea   ___     ___     ___     ___     ___  hidas 

leuhka   ___     ___     ___     ___     ___  juntti 

totinen  ___     ___     ___     ___     ___  hyväntuulinen 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

KYSELYLOMAKE 

 

Ohjeet 

Olen suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajaopiskelija Oulun yliopistosta ja teen pro 

gradu -tutkielmaa kajaanilaisten lukiolaisnuorten murrekäsityksistä ja -asenteista. Pyydän si-

nua vastaamaan tämän lomakkeen kysymyksiin oman tuntumasi mukaan, mutta asiallisesti. 

Kysymysten avulla kartoitan tiettyjä asenteita, mielipiteitä ja mielikuvia, kysymyksiin ei siis ole 

yksiselitteisiä oikeita tai vääriä vastauksia. Toivon, että vastaat kaikkiin kysymyksiin. 

 

1. Vastaajan tiedot 

 

Äidinkieli: 

Ikä: 

Sukupuoli: 

Syntymäpaikkakunta:  ____________________ 

Asuinpaikkakunta:   ____________________ 

Muut paikkakunnat, joilla olet asunut vähintään vuoden: 

_________________________________________ 

 

2. Vapaatuottotehtävät 

 

a) Puhutaanko Kajaanissa mielestäsi murretta? 

□ Kyllä 

□ Ei 

□ Muu vastaus 

____________________________________________________________________ 

 

b) Puhun omasta mielestäni 

□ Kainuun murretta 

□ Murresävytteistä yleiskieltä 

□ Muuta, mitä? ________________________________ 

 

c) Puhuvatko kaikki kajaanilaiset samalla tavalla? 

Kyllä □        Ei □ 

Jos ei, keiden välillä/millaisia eroja mielestäsi on? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

d) Eroaako Kajaanin puhekieli mielestäsi muiden lähialueiden puhekielistä? 

□ Kyllä 

□ Ei 

□ Muu vastaus 

____________________________________________________________________ 

 

Jos Kajaanin puhekieli mielestäsi eroaa muiden lähialueiden puhekielistä, luonnehdi 

muutamia erottavia piirteitä. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

e) Muutatko mielestäsi puhetapaasi eri tilanteissa? 

Kyllä □        En □ 

Jos kyllä, millaisissa tilanteissa muutat puhetapaasi? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

f) Millaista suomen kieltä Kajaanissa yleisesti puhutaan? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

g) Millaista suomen kieltä Kainuussa yleisesti puhutaan? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

h) Kirjoita sanojen viereisille viivoille mainitut muodot sellaisina, kuin ne omasta mie-

lestäsi kajaanilaisittain kuuluisivat. Jos sana mielestäsi on jo kajaanilaisessa muodossa, 

laita oikein-merkki . 

 

nälkä   ____________________________ 

katsomaan  ____________________________ 

siiliä   ____________________________ 

kehdata  ____________________________ 

pääsee  ____________________________ 

täällä   ____________________________ 

kelkka   ____________________________ 

puhua joutavia  ____________________________ 

asiaa   ____________________________ 

vääntää   ____________________________ 

minä   _____________________________ 

pää    _____________________________ 

metsä   _____________________________ 

 

 

 

 



 

i) Kirjoita ilmaisujen viereisille viivoille yleiskielellä, mitä ne tarkoittavat. 

 

joutuin raettiisseen ilimmaan 

_______________________________________________________________________ 

 

aenae 

_______________________________________________________________________ 

 

uuvahtoa 

_______________________________________________________________________ 

 

ahnehtie 

_______________________________________________________________________ 

 

unneottoa 

_______________________________________________________________________ 

 

van 

_______________________________________________________________________ 

 

öykästä 

_______________________________________________________________________ 

 

töpeksie 

_______________________________________________________________________ 

 

retostoa 

_______________________________________________________________________ 

 

peäassie 

_______________________________________________________________________ 

 

oamu 

_______________________________________________________________________ 

 



 

möyrötteä 

_______________________________________________________________________ 

 

j) Missä päin Suomea mielestäsi puhutaan kauneinta suomen murretta? Millä perus-

teella? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

k) Missä päin Suomea mielestäsi puhutaan ruminta suomen murretta? Millä perusteel-

la? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Asteikkotehtävät 

 

a) Rengasta mielipidettäsi parhaiten kuvaava vastausvaihtoehto seuraaviin väittä-

miin. (1 = Täysin samaa mieltä, 2 = Jokseenkin samaa mieltä, 3 = Jokseenkin eri 

mieltä, 4 = Täysin eri mieltä) 

 

Ihmisten pitäisi olla ylpeitä omasta murteestaan 

1 2 3 4 

 

On rikkaus, että eri alueilla puhutaan eri tavalla 

1 2 3 4 

 

Minua ärsyttää, jos joku matkii murrettani 

1 2 3 4 

 

Kaupunkilaisten puhe on ”hienompaa” kuin maalaisten 

1 2 3 4 

 



 

Murre on tärkeä osa ihmisen persoonallisuutta 

1 2 3 4 

 

On samantekevää, säilyvätkö murteet vai eivät 

1 2 3 4 

 

Se, miten ihminen puhuu, vaikuttaa siihen, millaisen kuvan hänestä saa 

1 2 3 4 

 

Ihmisten pitäisi pyrkiä puhumaan kaikille yhteistä, neutraalia yleiskieltä oman murteen 

sijaan 

1 2 3 4 

 

Pyrin peittämään murteeni matkustaessani muualle Suomeen 

1 2 3 4 

 

b) Kainuun murre on mielestäni… 

(Rastita ääripää-asteikosta spontaania mielleyhtymääsi parhaiten vastaava koh-

ta.) 

 

lämmin   ___     ___     ___     ___     ___ kylmä 

ruma    ___     ___     ___     ___     ___ kaunis 

vaikeaselkoinen   ___     ___     ___     ___     ___ ymmärrettävä 

tuttu    ___     ___     ___     ___     ___ vieras 

nopea    ___     ___     ___     ___     ___ hidas 

leuhka    ___     ___     ___     ___     ___ juntti 

totinen    ___     ___     ___     ___     ___ hyväntuulinen 

 

c) Suomen yleispuhekieli on mielestäni… 

(Rastita ääripää-asteikosta spontaania mielleyhtymääsi parhaiten vastaava koh-

ta.) 

 

lämmin   ___     ___     ___     ___     ___ kylmä 

ruma    ___     ___     ___     ___     ___ kaunis 

vaikeaselkoinen   ___     ___     ___     ___     ___ ymmärrettävä 



 

tuttu    ___     ___     ___     ___     ___ vieras 

nopea    ___     ___     ___     ___     ___ hidas 

leuhka    ___     ___     ___     ___     ___ juntti 

totinen    ___     ___     ___     ___     ___ hyväntuulinen 

 

Jos haluat antaa palautetta lomakkeesta, voit kirjoittaa palautteesi tähän: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

KIITOS VASTAUKSISTASI! VOIT PALAUTTAA PAPERIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LIITE 2. Kuuntelutestin murrenäytteiden aihe. 

 

Kuva on osa Mauri Kunnaksen Koiramäen talvi -kirjan kuvitusta. (Mauri ja Tarja Kun-

nas, 1988)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LIITE 3. Litterointimerkkien selitykset. 

 

.    virkkeeksi tajuttavan puhejakson perässä 

,    virkkeensisäisen tauon merkkinä  

-    kesken jääneen sanan merkkinä 

’ sananrajalla  edellinen sana päättyy n:ään, mutta n:ää ei lausuta  

͜   sanojen välissä   kaksi peräkkäistä sanaa ääntyvät toisiinsa sitoutuneina  

::    äänteenvenytys 

> <    ympäristöään nopeammin tuotettu puhejakso 

ŋ    velaarinen nasaali ("äng-äänne") 

(h) sanan sisällä   nauraen lausuttu   

[ ]    litteroijan huomautus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LIITE 4. Kuuntelutestin murrenäytteiden litteraatit. 

 

Näyte 1: Kuhmo (kesto 24 sekuntia) 

en tiijä, mikä leepä siellä tuolla käärössä ompi, mutta tuota. jotahii’ ’se siinä kantellee ja 

kahtoo pienempää koeraa, joka sitä kelekkaa työntää. ja sitten taitaapi olla, jos o::ike::in 

muistan, Koeramäestä ni’, ’Ruotiukkohi’ ’on siellä pihalla. ja se kahtellee elämää, mitä 

tapahtuu. >sillä on<, joku karvareohka päässä, ku’ ’on kylymä ilima. 

 

Näyte 2: Tervola (kesto 21 sekuntia) 

mie sanosin, kanssa että, aa, >sielä on<, v(h)esisaaviki’ ’ainaki’, ’yhessä koha- kuvasa, 

ja tuota. mmm. >sielä on<, paljom porukkaa kuvassa. on ainaki’, ’viis heŋkiä. ja,  

[hymähtää] tuota. 

  

Näyte 3: Oulu (kesto 28 sekuntia) 

noo, täsä kuvasa on tämmöne’, ’talavine’ ’maisema. ja tääll ͜ on näitä Koiramäe’, ’koiria 

ja. ne tekkee kaikkia arkisia askareita ja. täsä on tämmösiä, huivipäisiä mammoja  

kantelee koreissa jotaki’.  ’toinen kantaa jotaki’ ’ihime, leipiä ja, mitähän tuolla toisella 

ois ja. ja sitte’ ’tuosa on tuommone’, ’pikku-ukkeli joka, halakoja työntelee kelekassa 

menemää’, ’ja. 

  

Näyte 4: Pielavesi (kesto 25 sekuntia) 

hui::vit on kaekilla akoella piässä. [huokaisee] aetan ovista on yks aaki ja yks kiinni.  

aekalaella samalta näöttää maesema ku’ ’tiällä tällä hetkellä. mitähän tiältä vielä  

tunnistas. tuolla suattaa kala pötköttää lattialla tuossa. 

 

Näyte 7: Vuolijoki (kesto 20 sekuntia) 

keltanaamanen koera, suojovvaa jottaen käsillään, tuommosen, esiliinasa alla. en tiijä, 

mikä sillä on hätänä. sillä on vieressää’, ’sillon luuta ja, tuommone’ ’leepälapio tuossa 

nojovvaa tuohon, tuohon >tuommosseen<, kuisttiin niinku oesi. ihan niin ͜  ku’ ’siinä 

joku, koera pimmeessä, mököttäesi, lumikinokse’ ’alla. >en tiijä, mitä tuolla yhellä on 

tuossa salattavvaa<. 

 

 

  



 

LIITE 5. Sanaselityksiä Kansanlingvistisestä sanakirjasta ja Kielitoimiston sanakirjasta. 

 

Kansanlingvistinen sanakirja (Mielikäinen & Palander 2014a): 

asiallinen = neutraalista ja murteettomasta kielenkäytöstä, tilanteen tai puhe-

kumppanin mukaan, kielenkäyttäjien taustan mukaan, leimattomista 

murteista 

epäselvä   = omasta puhetavasta, joistakin aluemurteista 

harkitseva   = Kainuun murteesta, Hämeessä puhuttavasta kielestä 

hassu   = sekamurteista ja murteiden käytöstä yleensä, eri murteista, murre-

piirteistä; sanoista ja ilmauksista 

hauska   = murteista, kielenpiirteistä, sanoista 

hidas  = maaseudun puhekielestä, ei-helsinkiläisten kielestä, eri aluemurteis-

ta 

hieno   = kielimuodoista, puhetavasta, kielenpiirteistä, kirjakielestä, murteet-

tomasta kielestä, eritaustaisten ihmisten kielestä, murteista ja slangis-

ta, kielenpiirteistä 

hyvä   = suomen kielestä yleensä, yleiskielestä, median ja koulun ym. kieles-

tä, murteista ja slangista, murrepiirteistä 

juntti   = maalaisesta tai vanhahtavasta puhetavasta, maaseutumurteista, eri 

aluemurteista 

junttimainen  = eri aluemurteista, muusta sosiaalisesti leimautuneesta puhekielestä 

katkoa   = loppuäänteiden kadosta 

kaunis   = suomen kielestä, äidinkielestä, kirja- ja yleiskielen mukaisesta puhe-

tavasta, murteista yleensä, eri aluemurteista ja muusta puhekielestä 

kirjakielinen  = tilanteisesta ja sosiaalisesta vaihtelusta, alueellisesta vaihtelusta 

kiva = murteista ja murteen käytöstä yleensä, eri aluemurteista ja niiden 

piirteistä 

kotoisa   = vapaasta puhekielestä ja omasta kotimurteesta 

laiska   = eri murteista 

leppoisa   = länsimurteista, itämurteista 

letkeä  = eri murteista 

leveä   = puheen murteellisuudesta yleensä, länsimurteista (erityisesti pohja-

laismurteista) ja itämurteista (erityisesti savolaismurteista) 

lievä    = murteellisuusasteesta 



 

luonteva   = murteiden, muun puhekielen ja slangin käytöstä, kirjakielestä, viral-

lisempien tilanteiden kielestä 

murrerikas   = murteellinen, vahvamurteinen 

murteellinen = puhekielestä yleensä, eri aluemurteista (varsinkin niiden vertailus-

sa), kielenpiirteistä 

nopea   = eri puhekielen muodoista, puhekielestä ja puhetavasta yleensä, län-

simurteista, erityisesti lounaisista murteista, itämurteista, pääkaupun-

kiseudun puhekielestä 

normaali   = murteettomasta tai neutraalista kielestä, omasta puhekielestä yleen-

sä, aluemurteista (erityisesti kotimurteesta), yleiskielestä, murteetto-

masta kielestä, yleiskielisistä sanoista murteellisiin verrattaessa 

neutraali   = murteettomasta puhekielestä, yleispuhekielestä, leimattomista alue-

murteista, murreasenteista 

oikea   = aidosta murteesta tai muusta puhekielestä, korrektista kirjakielestä, 

norminmukaisesta puhekielestä 

omanlainen  = omaleimainen 

outo   = kielestä ja kielenpiirteistä, murteista yleensä ja eri aluemurteista, 

slangista, kirjakielestä, puhutusta yleiskielestä, kielenpiirteistä, sanois-

ta ym. 

paha    = kielimuodoista ja kielenpiirteistä 

paksu   = voimakas, leimallinen (murteesta) 

pehmeä   = eri kielimuodoista, varsinkin aluemurteiden vertailussa 

perinteinen  = tavanomainen, tyypillinen, murteista ja slangista, murrepiirteistä 

persoonallinen  = eri kielimuotojen käytöstä yleensä, eri aluemurteista ja slangista 

pitkittää   = erilaisista murrepiirteistä yleensä: pitkittää sanoja/sanan loppuja, 

geminaatiosta, muista murrepiirteistä 

positiivinen  = murteiden käytöstä yleensä, eri murteista ja niihin asennoitumisesta 

puhdas   = kielestä yleensä, kirja- ja yleiskielestä, murteettomasta kielestä, lei-

mattomista murteista (erityisesti Jyväskylän seudun murteista), ”aidos-

ta” murteesta yleensä, eri aluemurteiden ja slangin ”aitoudesta” 

rauhallinen  = puhetavasta eri murrealueilla, eri-ikäisten ja eritaustaisten puheta-

vasta 

rempseä   = reippaan mutkaton  



 

rento   = murteista yleensä, eri aluemurteista, muusta puhekielestä, kielenpiir-

teistä 

reteä    = murteista ja slangista 

ruma   = kielenkäytöstä ja murteista yleensä, länsimurteista, itämurteista, 

slangista ja pääkaupunkiseudun kielestä, kielenpiirteistä 

saada selvä  = murteiden ja slangin ymmärtämisestä, murresanojen ja murremuoto-

jen ymmärtämisestä 

samanlainen  = murteiden samankaltaisuudesta, kielestä yleensä 

sekalainen   = omasta puhekielestä 

sekoitus   = kielimuotojen sekoittumisesta, murresekoituksista yleensä, eri alue-

murteista, kielenpiirteistä 

selkeä   = selvä, tunnistettava, ymmärrettävä, yksinkertainen, murteettomasta 

kielestä, tilannekohtaisesta kielestä, aluemurteista ja slangista, kielen-

piirteistä 

selvä   = yleis- ja kirjakielestä, neutraalista puhekielestä, aidosta ja tunnistet-

tavasta murteesta, eri aluemurteista 

sympaattinen  = murteista 

syvä    = puheen yleiskielisyys- tai murteellisuusasteesta 

tasapaksu   = yksitasainen, tasainen 

tavallinen   = neutraali, leimaton, murteeton, eritaustaisten ihmisten kielestä, 

omasta puhekielestä, eri aluemurteista, Etelä-Suomen ja pääkaupunki-

seudun puhekielestä, muista kieleen liittyvistä ilmiöistä 

tyhmä   = jonkin kielimuodon puhumisesta, eri aluemurteista, ääntämyksestä, 

kielenpiirteistä 

tylsä    = neutraalista murteesta ja puhekielestä 

vahva   = murteellisesta puhetavasta ja murteellisuusasteesta, eri aluemurtei-

den leimallisuudesta, leimallisista murrepiirteistä, intonaatiosta, ään-

tämyksestä 

vaikeaselkoinen  = eri aluemurteista 

vanha   = eri kielimuodoista ja puhetavasta, murrepiirteistä, sanoista 

venyttää   = eri alueiden murteista ja puhetavasta, geminaatiosta ja muista kon-

sonanttien pidennyksistä, vokaalien pidennyksistä ja assimilaatiosta, 

mää ja sää -pronomineista 

vieras   = puhetavasta, murteista ja kielenpiirteistä 



 

virallinen   = yleiskielestä ja eri tilanteiden kielenkäytöstä, murteiden ja murre-

piirteiden vertailusta 

vääntää   = murteen tai slangin tai yleiskielen puhumisesta yleensä, savolais-

murteiden puhumisesta ja diftongiutumisesta, muiden murteiden pu-

humisesta, murteen ja slangin piirteistä: vääntää sanoja, ääntämyksestä 

yksinkertainen  = kielestä, selkeä, helppo, köyhä, persoonaton, yksitoikkoinen 

ymmärrettävä  = eri aluemurteista, kielenkäytöstä yleensä 

ystävällinen  = eri aluemurteista 

ärsyttävä   = eri aluemurteista ja niiden piirteistä, pääkaupunkiseudun kielestä ja 

slangista. 

 

Kielitoimiston sanakirja: 

enemmän   = suurempi määrä, suuremmassa määrin, runsaammin, lukuisammin 

erinomainen  = erittäin hyvä, mainio, oivallinen, kiitettävä, verraton, ensiluokkai-

nen, suurenmoinen 

erottuva (erottua) = olla erilainen kuin muut, poiketa jostakin 

harvasanainen  = niukkasanainen, harvapuheinen 

hyvä    = jostakin myönteisenä, edullisena, arvostettavana pidettävästä 

hyväntuulinen  = hyvällä tuulella oleva, iloinen, hilpeä, leikkisä 

hölmö   = typerä, älytön, höperö, tomppeli, tollo, pöllö, hupsu, hassu 

kevyt   = keveä, kepeä, köykäinen, vähän painava, ketterä, joustava, sulava; 

herkkä, hellä, pehmeä, lempeä; vähän ponnistusta vaativa, helppo, 

vaivaton, heikko, mieto, pieni, vähäinen, niukka, hilpeä, iloinen, va-

pautunut, huoleton; pintapuolinen, pinnallinen, leväperäinen, heppoi-

nen 

kylmä   = johonkin suhtautumisesta tai jonkin synnyttämästä vaikutelmasta: 

tunteeton, viileä, kalsea, jäykkä, kova, tyly, kylmäkiskoinen, välinpi-

tämätön, piittaamaton 

leuhka   = ylpeä, mahtava, ylimielinen, rehentelevä, kerskaileva, leveä 

liioitella   = pitää jotakin tai esittää jokin liian suurena tai merkittävänä, yliarvi-

oida, suurennella, paisutella, mennä liiallisuuksiin 

loistava   = erinomainen, suurenmoinen, verraton, mainio, hieno, oiva, loistelias, 

loistokas, hohdokas 

 



 

lämminvivahteinen (lämmin)  

= johonkin suhtautumisesta tai jonkin tekemästä vaikutelmasta: sydä-

mellinen, herttainen, ystävällinen, myötämielinen, lämminhenkinen, 

lämminsydäminen, harras, innokas, innostunut 

mehtäläinen (metsäläinen) =  

metsissä elävä primitiivinen ihminen 

miellyttävä   = mielihyvää, mieltymystä herättävä 

mongerrus   = mongertava puhe 

monipuolinen  = monia puolia tai aloja käsittävä, hallitseva, huomioon ottava, vaihte-

levasisältöinen; moniin tarkoituksiin sopiva tai käytettävä 

mukavankuuloinen (mukava)  

= hauska, hupaisa, rattoisa, lupsakka, miellyttävä, kiva 

muokkaava (muokata)  

= muuntaa, kehittää, kehitellä; parannella, hioa 

pinnallinen  = kevytmielinen, ajattelematon, vakaumukseton, tyhjänpäiväinen, pin-

tapuolinen 

rankka   = ankara, kova, raju 

samankaltainen  = samanlainen, samantapainen 

sieluton   = sielua vailla oleva, hengetön, eloton, tunteeton, kylmä, kaavamainen 

sujuva   = luistava, joustava, vaivaton 

totinen   = ilmeeltään vakava, nauramaton, hymyilemätön 

turha   = tulokseton, hyödytön, hukkaan mennyt, tarpeeton, asiaton; merki-

tyksetön, arvoton, mitätön, joutava, tyhjänpäiväinen, aiheeton, perus-

teeton; perätön; luuloteltu, kuviteltu 

tuttu    = jonka joku hyvin tuntee 

valloittava   = vastustamattomasti mieltymystä herättävä, ihastuttava, viehättävä, 

hurmaava 

vetelä   = veltto, rento, löysä, lötkö 

 


