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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 

 

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani diftongien avartumista sekä ts-yhtymän vastineita 

raahelaisnuorten puhekielessä. Diftongien avartumisella tarkoitetaan sitä, kun diftongien 

ie, yö ja uo jälkikomponentti väljenee eli esimerkiksi sanoista hieno, lyö ja tuolla tulee 

lievästi avartuneina hiɛno, lyɛ ja tuålla ja täysin avartuneina hiano, lyä ja tualla (VISK 

2008 § 23). ts-yhtymän tutkimuksessa taas tarkastellaan yleiskielen ts:n vastineita. Yleis-

kielellä tarkoitetaan sellaista normitettua kielimuotoa, jota käytetään esimerkiksi valta-

kunnallisissa uutisteksteissä, radio- ja televisiouutisissa sekä asiakirjoissa. Sitä opitaan 

kirjoittamaan koulussa ja ymmärretään murrealueesta riippumatta. (Kielitoimiston kie-

lioppiopas 2015: 28.) Sen sijaan puhekieleen vaikuttavat esimerkiksi alueelliset ja sosi-

aaliset erot sekä konteksti eli puhekumppanin, puheenaiheen ja puhetilanteen vaikutus 

(Kolehmainen 2005). Tällöin esimerkiksi yleiskielinen muoto katsoa voi esiintyä puhe-

kielessä muodoissa kattoa, kahtoa tai kassoa.  

 

Koska Raahen murretta puhutaan Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan (eli Oulun seudun) mur-

teiden rajamaastossa, tavoitteenani on selvittää, kuuluuko Raahen murre selkeästi jom-

paankumpaan murrealueeseen diftongin avartumien ja ts-yhtymän vastineiden osalta. 

Tutkimusaineistoni koostuu kahdestatoista puolen tunnin mittaisesta parikeskustelusta, 

jotka kaikki on käyty raahelaisnuorten välillä. Neljä näistä parikeskusteluista on kerätty 

peruskoulusta, neljä lukiosta ja neljä ammatillista perustutkintokoulutusta tarjoavasta 

(tästä eteenpäin käytän kyseisessä oppilaitoksessa opiskelevista informanteista nimitystä 

ammattitutkintolaiset) oppilaitoksesta nimeltään Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Oppi-

laitoksessa voi opiskella itselleen ammatin tai syventää osaamistaan ammatillisella jatko-

tutkinnolla ja lyhytkoulutuksilla. Raahen Porvari- ja Kauppakoulusta voi valmistua esi-

merkiksi merkonomiksi tai datanomiksi. (Raahen Porvari- ja Kauppakoulun kotisivut.) 

Informantteja on yhteensä kaksikymmentäneljä ja puolet heistä on tyttöjä ja puolet poikia. 

Olen kerännyt aineistoni eri oppilaitoksista, sillä haluan tutkimuksessani vertailla murre-

piirteiden käyttöä eri oppilaitoksissa opiskelevilla nuorilla. Lisäksi tarkastelen sukupuol-

ten välisiä eroja.   
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Vaikka tarkastelen tässä tutkimuksessa pääasiassa eri ryhmien välisiä murre-eroja, olen 

halunnut ottaa huomioon idiolektitasolla tapahtuvan vaihtelun puhekielessä. Tämän pe-

rustelen esimerkiksi Harri Mantilan (2004) näkemyksellä: hän on kiinnittänyt tutkimuk-

sissaan huomiota yksilön motivaatioon eli siihen, miten puhuja rakentaa omaa identiteet-

tiään valitsemalla puheeseensa eri murrepiirteitä. Tällainen näkökulma voi selittää esi-

merkiksi sitä, miksi jokin suppeahkon tai perifeerisen murrealueen piirre alkaa levitä sekä 

sosiaalisesti että maantieteellisesti uusiin käyttäjäryhmiin. (Mantila 2004: 323.) Lisäksi 

Liisa Mustanoja (2011) on tarkastellut tutkimuksissaan yksilön kielen varioimista ja 

muuttumista. Hänen tutkimustulostensa mukaan yksilöiden murrepiirteiden käyttö varioi 

sen verran, ettei selvärajaisia puhujaryhmiä synny. Tämän Mustanoja (2011: 376) mai-

nitsee horjuttavan sosioekonomisiin taustamuuttujiin perustuvien ryhmäjakojen käyttöä 

variaationtutkimuksen lähtökohtana. Olen kuitenkin halunnut ottaa koulutustaustan vai-

kutuksen huomioon omassa tutkimuksessani, sillä monen murteita käsittelevän tutkimuk-

sen tulosten mukaan eroja eri sosiaaliryhmien välillä esiintyy (ks. esim. Chambers & 

Trudgill 1998 [1980]: 57−59; Kananen 1994: 80−81; Toiviainen 2019: 61). 

 

Olen valinnut diftongien avartumisen ja ts-yhtymän tutkittaviksi piirteiksi, sillä ne ovat 

vanhastaan esiintyneet eri muodoissa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteiden alueilla. 

Keski-Pohjanmaan murteiden alueella yleiskielen ts-yhtymästä on vanhastaan tavattu 

muotoja mehtä : mehtän, metän. Lisäksi murrealueen eteläisissä osissa on tavattu muotoa 

messä : messän. Pohjois-Pohjanmaan murteissa on suosittu muotoja mettä : mettän, me-

tän. (Kettunen 1940: kartta 8.) Länsimurteille tyypillistä diftongien avartumista on esiin-

tynyt Pohjois-Pohjanmaan rantamurteessa Raahen ja Oulun ympäristöissä, mutta se ei ole 

ollut tyypillinen Keski-Pohjanmaan murteiden alueella. Ainoastaan Keski-Pohjanmaan 

murteiden eteläisissä osissa, Kälviällä, on tavattu diftongien avartumista. (Kettunen 1940: 

kartta 155.) Harri Mantila ja Matti Leiviskä (2020: 416) mainitsevat artikkelissaan Pyhä-

joki − murreraja ja vanha valtaraja? myös muita murrepiirteitä, joiden avulla Keski- ja 

Pohjois-Pohjanmaan murteiden alueet voi erottaa toisistaan. Esimerkiksi Keski-Pohjan-

maan murteissa t:n astevaihtelu on muotoa t : j (pata : pajan, sota : sojan), kun taas Poh-

jois-Pohjanmaan murteissa kato tai v-edustus on yleisempi (paan, sovan) (Mantila & Lei-

viskä 2020: 416). En kuitenkaan ota näitä murrepiirteitä mukaan tutkimukseeni, jottei 

siitä tulisi liian laaja.  
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Esimerkiksi Mantilan (2004: 326−327) ja Päivi Tuikkalan (1997: 91) mukaan vahva-as-

teisessa asemassa esiintyvä tt-variantti on yleistyvä puhekielen piirre eli se valtaa alaa 

sekä maantieteellisesti että sosiaalisesti. Näin ollen se syrjäyttää hiljalleen muita murteel-

lisia vastineitaan. Tätä tukee myös viime aikoina tehtyjen murretutkimuksien tulokset (ks. 

esim. Luosujärvi 2013: 78; Airisniemi 2015: 44; Toiviainen 2019: 27). Sen sijaan heik-

koasteisen ts-yhtymän yleisin vastine vaihtelee murrealueittain. Useimmiten se on tt tai t 

(ks. esim. Tuikkala 1997: 90; Mustanoja 2011: 214). Voi siis olla, että tt : tt / t -vaihtelu 

on levinnyt koko Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteiden alueelle. On kuitenkin mie-

lenkiintoista selvittää, onko Raahen murteessa näkyvillä vielä perinteistä ht-varianttia, 

sillä Tuikkalan (1997: 87) mukaan niillä alueilla, joilla ht kuuluu vanhaan murrepohjaan, 

se on säilynyt yllättävän vahvasti. Toisaalta Tuikkalan (1997: 87) mukaan Keski-Pohjan-

maan murteiden alueella ht:n edustus on hienoisessa laskussa.  

 

Myös diftongien avartumisen kohdalla Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteet voivat 

muistuttaa toisiaan, sillä Keski-Pohjanmaan murteissa piirrettä ei ole koskaan tavattu ja 

Pohjois-Pohjanmaan murteista piirre on väistymässä (Krook 1999: 289−290). Diftongien 

avartumista ei kuitenkaan ole tutkittu Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteiden alueella 

vähään aikaan niin tuoreesta aineistosta kuin minulla on käytössäni, joten on mielenkiin-

toista selvittää, onko kyseistä piirrettä kuultavissa alueella. Siitä, millaisessa muodossa 

diftongien avartumat ja ts-yhtymät esiintyvät viimevuosina tehtyjen tutkimusten mukaan 

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteiden alueella, kerron tarkemmin luvuissa 2.2. ja 2.3. 

 

Olen itse kotoisin Raahesta, ja mielenkiinto murteita kohtaan on herättänyt kiinnostukseni 

kotiseudullani puhuttavaan kieleen. Varsinkin murteita käsittelevät suomen kielen pääai-

neopinnot sekä murteista keskustelu maallikoiden kanssa ovat lisänneet innostustani mur-

teita kohtaan entisestään ja saaneet minut kiinnittämään huomiota kotimurteeseeni. Kan-

didaatintutkielmassani (Lehto 2019) tutkin Raahen murretta inessiivin sekä jälkitavujen 

iA-, UA-, eA- ja OA-vokaaliyhtymien osalta ja koen mielekkääksi jatkaa pro gradu -tut-

kielmaani siitä, mihin kandidaatintutkielmassani jäin. Nyt tutkimuskohteenani ovat kui-

tenkin eri murrepiirteet. Lisäksi käytössäni on isompi tutkimusaineisto, mikä lisää tutki-

mustulosten luotettavuutta.  

 

Raahen murretta on tärkeää tutkia, sillä sitä ei ole viime vuosina tutkittu tuoreemman 

aineiston pohjalta. Lisäksi Raahen murteen tutkimus antaa tärkeää tietoa siitä, missä raja 
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Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteiden välillä mahdollisesti kulkee.  Vaikkei Raahen 

murre tämän tutkimuksen mukaan sijoittuisikaan keskipohjalaismurteisiin, tutkimus an-

taa kuitenkin samalla tuoreempaa tietoa Keski-Pohjanmaan murteen maantieteellisestä 

levinneisyydestä.  

 

 

1.2. Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 

 

Etsin tutkimuksessani vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

− Esiintyykö aineistossa diftongien avartumista? 

− Miten yleiskielen ts-yhtymä edustuu raahelaisnuorten puhekielessä? 

− Eroavatko eri oppilaitoksissa opiskelevien diftongien avartumien ja ts-yhtymän 

vastineiden käyttö toisistaan? Miten? 

− Esiintyykö aineistossa sukupuolten välisiä eroja diftongin avartumien ja ts-yhty-

män vastineiden edustuksessa? 

− Ovatko Raahen murteessa esiintyvät diftongien avartumat ja ts-yhtymän vastineet 

enemmän Oulun seudun murteen vai Keski-Pohjanmaan murteiden kaltaisia?  

 

Hypoteesini ovat seuraavat:  

− Diftongit avartuvat aineistossani jonkin verran.  

− Yleiskielen ts-yhtymä edustuu vahva-asteisena aineistossani eniten muodossa tt. 

Heikon asteen vastine raahelaisnuorilla on yleisimmin t. Myös ht:llista muotoa 

esiintyy raahelaisnuorten puhekielessä sekä vahvan että heikon asteen asemassa.  

− Ammattitutkintolaiset käyttävät murteellisempia muotoja puhekielessään kuin lu-

kiolaiset ja yläkoululaiset.  

− Pojat käyttävät puheessaan murteellisempia muotoja kuin tytöt.  

− Raahelaisnuorten puhekielessä esiintyvien diftongien avartumien sekä ts-yhty-

män vastineiden käytössä on samankaltaisia piirteitä kuin millaisia siinä on Oulun 

seudun murteessa ja Keski-Pohjanmaan murteissa nykyään.  

 

Diftongien avartumista esiintyy nykyään runsaasti puhekielessä murrealueesta riippu-

matta (Nuolijärvi & Vaattovaara 2011: 72). Tämän vuoksi arvelen, että murrepiirre on 

voinut levitä myös raahelaisnuorten puhekieleen. En kuitenkaan usko, että piirrettä esiin-

tyy runsaasti, sillä Keski-Pohjanmaan murteissa piirrettä ei ole tavattu ja Oulun seudun 

murteesta piirre on väistymässä (Krook 1999: 289−290). 

 

Mantilan (2004: 327) mukaan tt-variantti lasketaan yleistyväksi puhekielen piirteeksi. Tä-

män vuoksi uskon vahva-asteisessa asemassa esiintyvän tt:n edustuvan myös omassa ai-

neistossani. Heikossa asteessa raahelaisnuoret käyttävät todennäköisesti eniten yksinäis-
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t:llistä muotoa, sillä sen käyttö näyttäisi olevan yleistä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan 

murteiden alueella (Päivärinta 1999: 30−36; Airisniemi 2015: 44). Myös ht:tä esiintyy 

edelleen sekä vahva- että heikkoasteisessa asemassa, sillä esimerkiksi kandidaatintutkiel-

mani (Lehto 2019: 35) tutkimustuloksista selviää, että raahelaisnuoret käyttävät puhees-

saan edelleen myös vanhan murteen mukaisia muotoja, jollaiseksi myös ht lukeutuu. Li-

säksi esimerkiksi Tarja Isomöttösen (2008: 31) tutkimusten mukaan veteliläisnuorilla ht 

on edelleen yleinen variantti.  

 

Aiempien tutkimustulosten mukaan (ks. esim. Kananen 1994: 81; Haapasalo 1996: 89) 

alempi koulutustaso lisää puhekielen murteellisuutta. Tämän vuoksi lukiolaiset puhuvat 

todennäköisesti yleiskielisemmin kuin ammattitutkintolaiset. Yläkoululaisten yleiskieli-

semmän puheen taas perustelen Päivi Tolosen (2020: 65) tutkimustuloksilla. Tolosen 

(2020) mukaan yhdeksäsluokkalaiset puhuvat yleiskielisemmin kuin ammattiopistossa tai 

yliopistossa opiskelevat informantit. Oletan myös, että informanteistani murteellisempia 

ovat pojat. Useimmiten miehet ja pojat suosivat paikallisia puhekielen piirteitä, kun taas 

naiset ja tytöt käyttävät laajalevikkisiä, leimattomia puhekielen piirteitä (Lappalainen 

2001: 84).  

 

Raahen murretta ei pysty todennäköisesti sijoittamaan yksiselitteisesti joko Oulun seudun 

murteeseen tai Keski-Pohjanmaan murteisiin kuuluvaksi, jolloin myös Keski- ja Pohjois-

Pohjanmaan murteiden välisen rajan sijainti jää epäselväksi. Tämä johtuu siitä, että var-

sinkin nuoret suosivat yhä enemmän laajalevikkisiä puhekielisyyksiä, jotka eivät leimaa 

puhujaansa selvästi minkään alueen edustajaksi (Lappalainen 2001: 77). On siis todennä-

köistä, että sekä Oulun seudun että Keski-Pohjanmaan murteet ovat kehittyneet niin toi-

siaan vastaaviksi, ettei voi tarkasti määritellä, kumpaan murrealueeseen Raahe enemmän 

kuuluu. Lisäksi kandidaatintutkielmani (Lehto 2019: 36) tutkimustulosten mukaan Raa-

hen murteeseen oli sekoittunut kummankin alueen murrepiirteitä.  

 

 

1.3. Raahe murrealueena  

 

Raahen seutukunnan muodostavat Raahen, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat. Kuntaliitosten 

myötä Raahe koostuu Saloisista, Pattijoesta, Raahesta ja Vihannista. Saloinen on liitetty 

Raaheen vuonna 1973, Pattijoki vuonna 2003 ja Vihanti vuonna 2013. (Raahen 
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kaupungin kotisivut.) Tässä tutkielmassa tarkastelen Raahen murretta yhtenäisenä alu-

eena Raahen, Saloisten ja Pattijoen kuntien osalta, sillä informanttini ovat lähtöisin näistä 

kunnista. Vihannin jätän siis tarkastelun ulkopuolelle siksi, että yksikään informantti ei 

ole sieltä kotoisin, mutta myös siksi, että se sijaitsee kauempana Raahen alueesta kuin 

muut kunnat. Saloinen ja Pattijoki sijaitsevat noin viiden kilometrin päässä Raahen kes-

kustasta, kun taas Vihantiin on matkaa noin 35 kilometriä. Lisäksi se on liitetty Raaheen 

huomattavasti myöhemmin kuin Saloinen ja Pattijoki.  

 

Koen, että Raahen, Saloisten ja Pattijoen puhekieli on tänä päivänä niin samankaltaista 

keskenään, ettei kyseisten alueiden murretta kannata tarkastella toisista erillään. Ihmiset 

liikkuvat nykyään paljon näiden alueiden välillä, sillä esimerkiksi toisen asteen oppilai-

tokset, kaupat ja useat työpaikat sijaitsevat Raahen keskustassa. Ihmiset ovat myös kon-

taktissa esimerkiksi erilaisten urheiluseurojen tai muun harrastustoiminnan kautta. Aiem-

min ihmiset pysyivät enemmän omilla alueillaan, mutta nykyään liikkuminen alueiden 

välillä on niin yleistä, että alueiden puhekielen piirteet sekoittuvat väistämättä.  

 

Raahen murrealueen pohjoispuolella sijaitseva Oulun seudun murteen sydänalue koostuu 

pohjoisesta lukien Iistä, Haukiputaasta, Hailuodosta, Oulusta, Oulujoesta, Oulunsalosta, 

Kempeleestä, Tyrnävästä, Lumijoesta, Limingasta, Siikajoesta, Revonlahdesta, Paavo-

lasta, Temmeksestä ja Rantsilasta. Myös Kuivaniemen, Yli-Iin, Kiimingin, Ylikiimingin, 

Muhoksen ja Utajärven murteet kuuluvat Oulun seudun murteen alueeseen, mutta ne voi-

daan lukea siirtymämurteiksi, sillä niissä alkaa tuntua jo naapurimurteiden vaikutus. 

(Pääkkönen 1971: 17−18; Mantila & Pääkkönen 2010: 16.) 

 

Raahen murrealueen eteläpuolella on Keski-Pohjanmaan murteiden alue, jonka Lauri 

Kettunen (1930) on jakanut kolmeen alueeseen seuraavasti: eteläisin eli Vetelinjoen 

murre, Lestijoen murre ja pohjoisin eli Kalajoen−Pyhäjoen murre. Vetelinjoen ja Lesti-

joen murteet muistuttavat enemmän Etelä-Pohjanmaan murteita, kun taas Kalajoen−Py-

häjoen murteessa korostuvat enemmän esimerkiksi savolaiset piirteet. (Kettunen 1930: 

75−77.) Kalajoen−Pyhäjoen varsinaismurteen alueeseen kuuluvat Wiikin (2006) mukaan 

seuraavat kunnat: Sievi, Ylivieska, puolet Nivalasta, Rautio, Alavieska, Kalajoki, Meri-

järvi, Oulainen, Pyhäjoki ja Saloinen. Kalajoen−Pyhäjoen ylämaan murteisiin taas kuu-

luvat Haapavesi, puolet Nivalasta, Reisjärvi, Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäntä, Piippola, 
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Pulkkila ja Kestilä. (Wiik 2006: 324.) Koska näistä kunnista ainoastaan Haapavedestä on 

viime vuosina tehty omaa tutkimustani vastaavaa tutkimusta, vertailen Raahen murretta 

muihinkin Keski-Pohjanmaan murrealueisiin kuin juuri sen pohjoispuolella sijaitsevaan 

Kalajoen−Pyhäjoen murrealueeseen. Näitä Keski-Pohjanmaan murrealueen kuntia, joihin 

Raahen murretta vertaan, ovat Kaustinen, Kälviä ja Veteli. Kaustinen ja Veteli sijoittuvat 

Vetelinjoen murrealueeseen ja Kälviä Lestijoen murrealueeseen (Wiik 2006: 317, 321). 

Nämä Wiikin (2006) tekemät jaottelut Keski-Pohjanmaan murrealueista ja niihin kuulu-

vista kunnista näkyvät liitteessä 1.  

 

Alun perin Raahen, Saloisten ja Pattijoen puhekielissä on esiintynyt eroavaisuuksia, sillä 

vuosien saatossa tutkijat ovat vetäneet Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteiden rajan 

Raahen seudulla useaan eri kohtaan. Matti Pääkkönen (1971) on Oulun seudun murrealu-

etta rajatessaan jättänyt pitäjät, joissa ts:n edustajana on ht : t, murrealueen ulkopuolelle 

(Pääkkönen 1971: 19). Tällöin murreraja on kulkenut niin, että koko Raahen murrealue − 

eli Pattijoki, Raahe, Saloinen ja Vihanti − on jäänyt Keski-Pohjanmaan murteiden alu-

eelle. Sen sijaan Kettunen (1940) on vetänyt murrerajan niin, että Pattijoki, Raahe ja Vi-

hanti ovat kuuluneet Oulun seudun murteen alueeseen, kun taas Saloinen on jäänyt Keski-

Pohjanmaan murteiden alueen puolelle. Kolmannen mahdollisen murrerajan ovat muo-

dostaneet Erkki Lyytikäinen, Jorma Rekunen ja Jaakko Yli-Paavola (2013: 280), joiden 

mukaan Pattijoki ja Vihanti kuuluvat Oulun seudun murteen alueeseen ja Raahe ja Saloi-

nen Keski-Pohjanmaan murteiden alueeseen. Liitteenä (liite 2) on kartta, josta nähdään, 

missä nämä murrerajat sijaitsevat. 

 

Tuoreempaa tutkimusta murrerajan sijainnista on tehnyt Jenni Vilmunen (2016). Hän on 

tarkastellut k:n ja t:n heikkoasteisia edustuksia eri äänneympäristöissä Raahen murteessa. 

Kun kyseiset heikkoasteiset klusiilit esiintyvät kahden samanlaisen vokaalin välissä (esi-

merkiksi sanassa laasi ’lakaisi’) sekä labiaalivokaalin edellä (overravosta ’ovenraosta’), 

murreraja näyttäisi kulkevan Raahen eteläpuolella Pyhäjoen kohdalla, useimmiten Pyhä-

joen ja Kalajoen välissä. Näissä äänneympäristöissä Raahen murre yhtyy siis enemmän 

Oulun seudun murteeseen kuin Keski-Pohjanmaan murteisiin. Sen sijaan silloin, kun klu-

siilit edustuvat illabiaalivokaalin edellä (kä(ellä ’kädellä’), Raahen murteessa esiintyy 

heikon asteen vastineena pelkkä tavunraja, mikä yhdistää Raahen murteen ennemmin 

Keski-Pohjanmaan murteisiin kuin Pohjois-Pohjanmaan murteisiin. Vilmunen (2016) 
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toteaakin, että Raahen murrealue on kahden erilaisen astevaihtelusysteemin välissä ja yh-

tyy välillä pohjoisiin ja välillä eteläisiin naapurimurteisiinsa. (Vilmunen 2016: 14, 24, 38, 

71−72.) 

 

Myös Mantila ja Leiviskä (2020) ovat tarkastelleet Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan mur-

teiden välistä rajaa. He tarkastelevat kahdeksaa eri murrepiirrettä, jotka on Kettusen kar-

tastossa merkitty Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteita erottaviksi piirteiksi. Näitä mur-

repiirteitä ovat esimerkiksi lk- ja rk-yhtymän heikko aste (Keski-Pohjanmaan murteissa 

näljän, pelvon, Pohjois-Pohjanmaan murteissa nälän, pelon), abessiivin pääte (Keski-

Pohjanmaan murteissa koirata, Pohjois-Pohjanmaan murteissa koiratta) sekä yksikön toi-

sen persoonan kieltoverbi (Keski-Pohjanmaan murteissa älä, Pohjois-Pohjanmaan mur-

teissa elä). Heidän analyysinsä perusteella Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteiden raja 

kulkee Pyhäjoella tai vasta Pyhäjoen ja Kalajoen rajalla. (Mantila & Leiviskä 2020: 429.) 

Näin ollen koko Raahen murteiden alue kuuluisi Mantilan ja Leiviskän (2020) mukaan 

Oulun seudun murteeseen.  

 

Koska Raahen murteen tutkiminen on ollut niin vähäistä, ei ole kertynyt tietoa siitä, mitkä 

murrepiirteet olisivat ominaisia pelkästään Raahen murteelle. Siksi olenkin koonnut seu-

raavaan listaukseen ne murrepiirteet, jotka ovat ominaisia lähes koko Keski- ja Pohjois-

Pohjanmaan alueen murteille ja näin ollen esiintyvät myös Raahen murteessa. Listauk-

sessa esiintyvät piirteet olen koonnut Martti Rapolan (1990 [1947]: 129−131) sekä Lyy-

tikäisen ja muiden (2013: 281−283) esitysten pohjalta. Listauksesta olen karsinut pois ne 

piirteet, joiden koen olevan vanhahtavia sekä vähäisesti alueella esiintyviä, kuten esimer-

kiksi konsonanttivartaloinen essiivi (nuorra ihimissä ’nuorena ihmisenä’) ja säilynyt vo-

kaalienvälinen h (tultihin syömähän ’tultiin syömään’):  

 

1. inessiivin pääte on -sA: näisä taloisa  

2. jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät eA ja OA edustuvat muodoissa iA ja UA: 

hirviä ’hirveä’, kotua ’kotoa’ 

3. t:n ja k:n astevaihtelupareja ovat kato, j tai v: ruuan ’ruoan’ kaajettu ’kaadettu’, 

mavut ’maut’ 

4. švaavokaali: kylymä, silimä 

5. geminaatat ll, rr, mm ja nn ovat usein lyhentyneet sanan pitkän ensitavun jäljessä 

ja kauempana sanassa: täälä, pareman, huomena 

6. yleisgeminaatio: evväät, lihhaa 

7. erikoisgeminaatio, joka on tosin alueella vielä heikkoa: tulttiin, yksinnään 

8. ts:n vastineena on tt : tt / t tai ht : ht / t  
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1.4. Tutkimusaineisto ja informantit 

 

Tutkimusaineistoni koostuu kahdestatoista parikeskustelusta. Neljä näistä keskusteluista 

on tallennettu ja litteroitu kandidaatintutkielmaani varten syksyllä 2018. Nämä keskuste-

lut on kerätty Raahen lukiosta. Seuraavat neljä parikeskustelua on kerätty raahelaisesta 

yläkoulusta keväällä 2019. Loput neljä parikeskustelua on tallennettu syksyllä 2020 Zoo-

min välityksellä Raahen Porvari- ja Kauppakoulua käyviltä opiskelijoilta. Informanttien 

hankinnassa minua auttoivat oppilaitosten äidinkielenopettajat.  

 

Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa opiskelevat informantit kävivät parikeskustelut 

Zoom-sovelluksen välityksellä, sillä syksyllä 2020 ulkopuolisten ei ollut sallittua vierailla 

oppilaitoksessa koronavirusepidemian takia. Opiskelijat tallensivat käymänsä Zoom-kes-

kustelut itse ja lähettivät sitten tallenteet minulle. Annoin heille samat ohjeet kuin niille 

informanteille, joilta olin kerännyt aineiston kasvotusten. Sain Raahen Porvari- ja Kaup-

pakoulusta käyttööni kuusi parikeskustelua, mutta valitsin näistä käsittelyyn neljä, jotta 

aineistoa olisi saman verran kuin muistakin oppilaitoksista. Näistä kuudesta parikeskus-

telusta valitsin lähimpänä 30 minuuttia olevat tallenteet aineistooni, sillä tämä oli keskus-

telujen tavoitepituus. 

 

Tutkimuksen informantit ovat syntyneet vuosina 2001−2003. Lähes kaikki informantit 

ovat asuneet koko elämänsä Raahessa, tai he ovat muuttaneet Raaheen alle kouluikäisenä. 

Yksi informanteista on asunut osittain Ruukissa 13-vuotiaasta asti. Informanteista puolet 

on tyttöjä ja puolet poikia. Olen tehnyt tämän luokittelun tyttöihin ja poikiin itse etunimen 

ja puheäänen perusteella, sillä en ole kysynyt informanttien sukupuolta taustatietolomak-

keessa, jonka olen heiltä parikeskustelujen äänitysten yhteydessä kerännyt. Olen nimen-

nyt informantit niin, että heidän nimensä alkaa sillä kirjaimella, missä oppilaitoksessa he 

opiskelevat. Lukiossa opiskelevat informantit ovat Leena, Lenita, Luna, Lyyli, Lassi, 

Leevi, Lenni ja Leo. Peruskoulussa opiskelevat informantit eli yhdeksäsluokkalaiset ovat 

Paula, Peppi, Pihla, Pilvi, Paavo, Patrik, Pauli ja Pentti. Ammatillista perustutkintoa suo-

rittavat informantit eli ammattitutkintolaiset ovat Aada, Alisa, Alma, Armi, Aamos, Ahti, 

Allan ja Altti. 

 

Terttu Kananen (1994) on tehnyt oululaisnuorten puhekieltä koskevissa tutkimuksissaan 

havainnon, että nuorten koulutustavoitteilla on yhteyttä puhekieleen. Korkeakouluun 
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tähtäävät informantit ovat yleiskielisempiä kuin ne opiskelijat, jotka aikovat jättää opin-

tonsa ammattikoulun tasolle. (Kananen 1994: 81.) Myös Lappalainen (2001) mainitsee 

artikkelissaan, että koulutussuuntautuneisuus näkyy murteellisuuseroina jo peruskoulu-

vaiheessa. Ne, jotka pyrkivät ammattikouluun, puhuvat murteellisemmin kuin ne opiske-

lijat, jotka suuntautuvat lukioon. (Lappalainen 2001: 87 ja siinä mainitut lähteet.) Tämän 

vuoksi kiinnitän tutkimuksessani huomiota peruskoulussa opiskelevien informanttieni 

kouluvalintoihin. Haluan nimittäin selvittää, vaikuttaako tuleva oppilaitos informanttien 

murteellisuuteen. Kaikki yhdeksäsluokkalaiset keskustelevat tallenteilla siitä, mihin op-

pilaitokseen he menevät yläkoulun jälkeen. Paula, Peppi, Pihla, Paavo ja Pauli menevät 

lukioon, kun taas Patrik, Pentti ja Pilvi menevät ammattikouluun.  

 

Keräämäni äänitteet ovat noin 20−30 minuutin pituisia. Tavoitepituus oli 30 minuuttia, 

mutta aikataulutusongelmien takia pari keskusteluista jäi muita lyhyemmiksi. Hyödynsin 

aineistonkeruumetodinani parikeskustelua, sillä halusin, että keskustelu informanttien vä-

lillä on mahdollisimman luontevaa. Samasta syystä poistuin myös itse äänitystilanteesta 

viereiseen huoneeseen ohjeet annettuani. Zoom-keskusteluissa en ollut itse ollenkaan pai-

kalla. Informantit olivat toisilleen entuudestaan tuttuja, mikä todennäköisesti myös teki 

heidän välisestään keskustelusta vapautuneempaa.  

 

Informantteja ohjeistaessani kerroin, että kerään heidän puhettaan tutkiakseni Raahen pu-

hekieltä. En kertonut tarkemmin, mitä murrepiirteitä tutkin, sillä tämä olisi voinut saada 

heidät tarkkailemaan käyttämäänsä kieltä. Informantit kuitenkin tajusivat, että puhekielen 

tutkimuksella tarkoitetaan murteentutkimusta, sillä osa heistä saattoi aluksi käyttää huu-

morimielessä korostetun murteellista puhetta. Lisäksi osalla informanteista murteet olivat 

myös yksi keskustelunaiheista. 

 

Parikeskustelussa informantit saivat halutessaan hyödyntää keskusteluaihelistaa, jonka 

jaoin heille ennen keskustelujen tallentamista (liitteet 3, 4 ja 5). Päivi Tolonen (2020) 

mainitsee pro gradu -tutkielmassaan, että hänen kandidaatintutkielmansa aineistossa oli 

liian vähän hänen tutkimiaan murrepiirteitä sisältäviä sanoja, minkä vuoksi hän lisäsi pro 

gradu -tutkielman tekovaiheessa keskustelijoille annettavaan listaan puheenaiheita, jotka 

houkuttelisivat keskusteluun kyseisiä murrepiirteitä (Tolonen 2020: 11). Tämän vuoksi 

lisäsin itsekin ammattitutkintolaisille suunnattuun keskusteluaihelistaan (liite 5) sellaisia 
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puheenaiheita, jotka toivon mukaan saivat heidät käyttämään ts-yhtymää sekä ie-, uo- ja 

yö-diftongeja sisältäviä sanoja.  

 

Ennen äänitystilannetta korostin informanteille, että he voivat parikeskustelun aikana pu-

hua mistä tahansa. Selitin, ettei puheen sisällöllä ole niinkään merkitystä, mutta olisi 

hyvä, jos puhetta olisi mahdollisimman paljon. Muistutin informanteille, että keskustelu-

aihelistaa voi halutessaan hyödyntää. Listan aiheet liittyivät muun muassa ammatinvalin-

taan, harrastuksiin ja koulunkäyntiin. Kaikki informantit käyttivät keskusteluaihelistaa 

apuna ainakin välillä. He saattoivat myös keksiä omia kysymyksiä tai sitten vain jutella 

kuulumisistaan.  

 

 

1.5. Tutkittavat kielenpiirteet 

 

1.5.1. Diftongien avartuminen 

 

Diftongilla tarkoitetaan kahden samaan tavuun kuuluvan eri vokaalin jonoa. Suomen kie-

lessä on 18 diftongia. Ne ovat yleensä suppenevia, eli alkukomponentti on puolisuppea 

(e, o, ö) tai väljä (a, ä) ja jälkikomponentti on suppea (i, u, y). Tällaisia diftongeja ovat 

esimerkiksi ei, öy, au ja äy. Yleiskielessä on kolme väljenevää eli avartuvaa diftongia, 

jotka ovat ie, yö ja uo. Niiden alkukomponentti on suppea ja jälkikomponentti puolisup-

pea. Ne voivat esiintyä puhutussa kielessä väljentyneinä, jolloin niiden jälkikomponent-

tina on puoliväljä (miɛs, tyɛ, kuåli) tai väljä (miäs, tyä, kuali) vokaali. (VISK 2008 § 21, 

23.)  

 

Diftongien avartumista tavataan kaikissa länsimurteissa aina Etelä-Pohjanmaan murtee-

seen saakka eli lounaismurteissa, lounaisissa välimurteissa sekä hämäläismurteissa. Tä-

män alueen pohjoispuolella avartumista esiintyy tai on aiemmin esiintynyt Kälviällä sekä 

Oulun seudun murteessa (Mantila & Pääkkönen 2010: 76−77 ja siinä mainitut lähteet.) 

 

Diftongien avartumista on jopa alettu pitää yhtenä nykypuhekielen tuntomerkeistä. Se on 

osoittautunut ekspansiiviseksi nykypuhekielessä, vaikka monet muut murteellisuudet 

ovat joutuneet vähitellen väistymään. Sellaisissa murteissa, joissa on aiemmin tavattu 

puoliksi avartuneita diftongeja, ovat nyt täysin avartuneet diftongit vallitsevina. Lisäksi 
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ne murteet, joissa tällä hetkellä esiintyy lievästi avartuneita diftongeja, ovat olleet aiem-

min vielä diftongeiltaan avartumattomia. Tästä poikkeuksena on kuitenkin Oulun seudun 

murre, sillä avartuminen heikkenee alueella voimakkaasti. (Krook 1999: 13−14, 290.) 

 

Mustanoja (2011) mainitsee tutkielmassaan Marja Salosen (1982a; 1982b) ja Heikki Pau-

nosen (1995 [1982]) diftongien avartumista koskevat tutkimukset. Kummankin tutkimus-

tulosten mukaan koulutustausta vaikuttaa diftongien avartumien esiintymiseen niin, että 

vähemmän kouluja käyneet käyttävät puheessaan enemmän avartuneita diftongeja kuin 

koulutetummat informantit. On kuitenkin syytä huomata, että murrepiirteen käytössä yk-

silökohtaiset erot ovat suuria. (Mustanoja 2011: 290−291 ja siinä mainitut lähteet.) Heidi 

Saaristo (2015) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan diftongien avartumien herättämiä 

mielikuvia kuopiolaisissa, tamperelaisissa ja pääkaupunkiseudulla asuvissa henkilöissä. 

Hänen tutkimustulostensa mukaan informantit yhdistävät avartuneet diftongit matalam-

paan sosiaaliluokkaan. Lisäksi osa Saariston informanteista pitää diftongien avartumista 

miehekkään kuuloisena, kun taas osalle sukupuolisuuden indeksi on neutraali. (Saaristo 

2015: 95.)  

 

Myös ikä vaikuttaa diftongien avartumien käyttöön. Toiviaisen (2019) mukaan hänen ai-

neistossaan nuoremmat, enemmän koulua käyneet informantit käyttävät vähemmän avar-

tuneita muotoja kuin iäkkäämmät, vähemmän koulutetut puhujat (Toiviainen 2019: 42). 

Väitettä tukee myös Reetta Liinamaan (2021) kandidaatintutkielma, jossa tarkastellaan 

kahden eri vuosisadalla syntyneen kauhavalaisen murteellisuuden eroja. Hänen tutkimuk-

sessaan vanhemmalla informantilla (syntynyt 1890-luvulla) avartuneiden diftongien 

osuus on noin 60 prosenttia, kun taas nuoremmalla informantilla (syntynyt 1990-luvulla) 

niiden osuus on noin 20 prosenttia. (Liinamaa 2021: 3, 19.) Sen sijaan Salosen (1982b: 

119) tutkimustulosten mukaan keski-ikäisillä diftongit avartuvat harvemmin kuin nuo-

rilla. Voi kuitenkin olla, että Salosen (1982b) tutkimusaineisto on kerätty sellaiseen ai-

kaan, että vanhemmat puhujat ovat pyrkineet virallisemmassa haastattelutilanteessa yleis-

kielisempään ilmaisuun. Lisäksi Salonen (1982b: 102) mainitsee, että jotkut vanhemmista 

puhujista ovat toimineet sellaisissa työtehtävissä (esimerkiksi pappi tai lehtori), joissa on 

täytynyt puhua huolitellusti. Mielenkiintoista kuitenkin on, että Salosen (1982b: 98) mu-

kaan avartuneet diftongit esiintyvät usein spontaanisti myös huolitellussa puheessa.  
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Sukupuolten välillä Salonen (1982b: 119) ei ole havainnut merkittävää eroa diftongien 

avartumisessa. Krookin (1999) tutkimuksissa naisilla diftongien avartumista esiintyy hie-

man enemmän kuin miehillä, mutta eroa on vain kuuden prosenttiyksikön verran. Krook 

mainitseekin, että sosiaaliluokalla ja iällä on suurempi vaikutus siihen, miten diftongit 

puhujilla avartuvat. (Krook 1999: 274.) 

 

 

1.5.2. ts-yhtymä 

 

Suomen murteissa yleiskielen ts:n yleisimmät vastineet ovat seuraavat: ts : ts, tt : tt, ht : 

ht, tt :  t, ht : t ja ht : h. Näiden lisäksi murteissa tavataan astevaihtelupareja ϑϑ : ϑϑ, ϑϑ : 

ϑ, hh : h, ss : ss sekä ss : s. (Kettunen 1940: kartta 8; Mustanoja 2011: 175.) Vaihtelutonta 

ts-varianttia (metsä : metsän) on vanhastaan tavattu kaakkoismurteissa. Vaihteluton tt 

(mettä : mettän) taas on vanhastaan edustunut lounaismurteiden, hämäläismurteiden, ete-

läpohjalaisten, pohjoispohjalaisten sekä peräpohjalaisten murteiden alueella. Vaihteluton 

ht (mehtä : mehtän) on esiintynyt vanhastaan keskipohjalaisten murteiden alueella sekä 

savolaismurteiden kaakkois-, etelä- ja lounaisosissa. Astevaihtelullista tt:tä (mettä : me-

tän) on tavattu pohjoispohjalaisten murteiden itäosissa, savolaismurteiden alueella Puo-

langalla ja Vaalassa sekä alueen eteläosissa ja kaakkoismurteiden länsiosissa.  Astevaih-

telullista ht:tä (mehtä : metän) on vanhastaan tavattu savolaismurteiden alueella. (Kettu-

nen 1940: kartta 8; Tuikkala 1997: 93.) 

 

Tuikkalan (1997: 91) tekemien tutkimusten mukaan ts-yhtymän vastineista tt on hiljalleen 

syrjäyttämässä muut murteelliset vastineet. Mitä nuorempi puhuja on kyseessä, sitä her-

kemmin hän käyttää joko tt-varianttia tai yleiskielistä ts-muotoa. Tuikkala (1997) mainit-

see kuitenkin, että on paikkakuntia, joissa ht elää edelleen vahvana. (Tuikkala 1997: 91.) 

Myös Mantila (2004: 327) laskee tt-variantin käytön ts-yhtymän vastineena yleistyväksi 

puhekielen piirteeksi, mikä tarkoittaa, että piirre yleistyy nopeasti sosiaalisesti ja maan-

tieteellisesti uusille alueille. Tällaisten puhekielen piirteiden käyttö on yleistä varsinkin 

nuorilla kaupungeissa asuvilla naisilla. Sitä, että tt-variantti on levinnyt perinteisen esiin-

tymisalueensa ulkopuolelle, tukevat myös Luosujärven (2013) tutkimustulokset. Luosu-

järvi (2013) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan muiden murrepiirteiden ohella ts-yh-

tymän vastineita kuusamolaisnuorten puhekielessä. Hänen tutkimustulostensa mukaan 

kuusamolaisnuoret, joiden murre kuuluu savolaismurteisiin, suosivat puhekielessään 
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eniten tt:n astevaihtelullista muotoa. Toiseksi yleisin variantti on vaihteluton ts. Savolais-

murteille perinteinen ht on harvinaisin variantti nuorten puheessa. (Luosujärvi 2013: 78.)  

 

Paunosen mukaan (1995 [1982]: 67−68) tt : t -vaihtelu olisi vakiintumassa puhekieleen 

Helsingissä, jossa aiemmin yleisin ts-yhtymän heikon asteen vastine on ollut tt. Tätä nä-

kemystä tukee Olli Kuparisen (2021) tekemä tutkimus Helsingin puhekielestä. Kuparisen 

mukaan tt:n asema heikossa asteessa on jopa kokonaan häviämässä. Sen sijaan yksinäis-

t:n käyttö on yleistynyt sekä nuorilla että keski-ikäisillä. (Kettunen 1940: kartta 8; Kupa-

rinen 2021: 71.) 

 

Kanasen (1994) tutkimustulosten mukaan lukiolaisilla ts-variantin käyttö on yleisempää 

kuin ammattikoululaisilla ja työnhakijoilla, sillä he käyttävät sitä 16,2 prosentin verran, 

kun taas työnhakijoilla sen osuus jää 4 prosenttiin ja ammattikoululaisilla 1,9 prosenttiin. 

Jokainen ryhmä käyttää eniten tt-varianttia, jota Kananen nimittää murteelliseksi muo-

doksi, sillä ht:llinen muoto esiintyy vain kahdesti yhden työnhakijapojan puheessa. tt-

variantin osuus on lukiolaisilla 83,9 prosenttia ja ammattikoululaisilla 98,1 prosenttia. 

Työnhakijoilla tt- ja ht-varianttien osuus on 96 prosenttia. (Kananen 1994: 72−73.) Lu-

kiolaiset ovat siis yleiskielisempiä kuin työnhakijat ja ammattikoululaiset. 

 

Tuikkalan (1997: 91) mukaan esimerkiksi savolaismuuttajien keskuudessa ht-varianttia 

pidetään stigmapiirteenä ja sitä vältellään oman murrealueen ulkopuolella. Stigmapiirteet 

eivät esiinny juurikaan kaupunkien puhekielessä ja maaseudullakin ne osoittavat sosiaa-

lista variaatiota. Ne myös edustuvat useimmin miesten kuin naisten kielessä. (Mantila 

2004: 328.)  

 

Yhteenvetona aiemman tutkimustiedon valossa voisi siis todeta, että nuoret suosivat vah-

van asteen asemassa olevan tt-variantin käyttöä ja ht:llista muotoa tavataan ennemmin 

vanhempien puhujien keskuudessa. Lisäksi miehillä ht:n käyttö on yleisempää kuin nai-

silla. Vähemmän kouluja käyneiden puheessa esiintyy enemmän nykypuhekielistä tt-va-

rianttia ja vanhan murteen mukaista ht-varianttia kuin enemmän kouluja käyneillä. tt on 

kuitenkin yleinen myös enemmän kouluja käyneillä, sillä se on yleistyvä puhekielen 

piirre. Tämä on olennaista oman tutkimukseni kannalta, sillä tarkoituksenani on selvittää, 

onko raahelaisnuorilla ts-yhtymän vastineiden käyttö samanlaista kuin muualla vai poik-

keaako se aiemmista tutkimustuloksista.  
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2. AIEMPI TUTKIMUS  

 

2.1. Aiempi tutkimus Raahen murteesta  

 

Susanna Kokko (2010) on tutkinut raahelaisten maallikoiden käsityksiä suomen murteista 

pro gradu -tutkielmassaan Kahden ikäryhmän raahelaisten käsityksiä suomen murteista. 

Mirko Kovalainen (2011) taas on keskittynyt pro gradu -tutkielmassaan Murresanat 

Kirsti Vähäkankaan Räntätty Raaheksi -murrepakinoissa raahelaisen murresanaston tut-

kimiseen. Omaa tutkielmaani vastaavaa tutkimusta Raahen murteesta on tehnyt Vilmu-

nen (2016) pro gradu -tutkielmassaan k:n ja t:n radikaali astevaihtelu Raahen rajamur-

teessa. Yhtenä Vilmusen tavoitteista on ollut selvittää, noudattaako Raahen murre selke-

ästi Keski- tai Pohjois-Pohjanmaan murteessa tavattavaa astevaihtelua vai onko astevaih-

telussa havaittavissa sekoittumia naapurimurteiden astevaihtelusuhteista. (Vilmunen 

2016: 1.)  

 

Olen itse tutkinut Raahen murretta kandidaatintutkielmassani inessiivin ja jälkitavun A-

loppuisten vokaaliyhtymien osalta (Lehto 2019). Myös kandidaatintutkielmassani selvi-

tin, esiintyykö Raahen murteessa enemmän Keski- vai Pohjois-Pohjanmaan murteelle 

tyypillisiä piirteitä. Lisäksi tarkastelin sukupuolten välisiä eroja. Koska käytin aineis-

tonani vain neljää parikeskustelua, ei ollut mahdollista tehdä selkeitä johtopäätöksiä siitä, 

sijoittuuko Raahen murre joko Keski- tai Pohjois-Pohjanmaan murteiden alueelle. Siksi 

toivonkin, että isomman aineiston tutkiminen mahdollistaisi Raahen murteen sijoittami-

sen selkeästi jompaankumpaan murreryhmään. Tässä voi auttaa myös se, että diftongien 

avartuminen ja ts-yhtymä ovat vanhastaan olleet sellaisia murrepiirteitä, jotka ovat erot-

taneet alueet toisistaan. Haasteena kuitenkin on, että Suomessa nuorten puhekieli tasoit-

tuu, eli nuoret välttelevät leimallisia murrepiirteitä ja suosivat laajalevikkisiä puhekieli-

syyksiä yleisesti koko maassa (Lappalainen 2001: 77). Voi siis olla, että Keski-Pohjan-

maan, Raahen ja Oulun seudun murteissa nuoret käyttävät diftongien avartumia ja ts-

yhtymän vastineita samalla tavalla.   
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2.2. Aiempi tutkimus diftongien avartumisesta 

 

Diftongien avartumista sekä Oulun seudun että Keski-Pohjanmaan murteiden alueella on 

tutkinut Kristina Krook (1999) väitöskirjassaan Ensi tavun ie-, yö- ja uo-diftongien avar-

tuminen suomen murteissa. Krookin (1999) tutkimustulosten mukaan Keski-Pohjanmaan 

murteissa diftongien avartuminen ei ole saanut jalansijaa. Oulun seudulla murrepiirteen 

käyttö taas heikkenee voimakkaasti. Krook (1999) mainitsee, että Oulun seudun avartu-

neiden diftongien alue on vähitellen kaventunut idästä päin, koska murteeseen on saatu 

vaikutteita savolaismurteista. (Krook 1999: 289−290.) Koska Raahen murre on rannik-

komurre, voi olla, että diftongin avartumista esiintyy edelleen. Mantila ja Pääkkönen 

(2010) ovat tutkineet Oulun seudun murteen vokaalistoa, ja heidän mukaansa avartumista 

on tavattu Oulun seudun murteessa jonkin verran. Heidän käyttämänsä aineisto on kui-

tenkin sen verran vanhaa, ettei se anna kattavaa kuvaa avartumien nykypäivän tilanteesta. 

Heidän käyttämäänsä aineistoa on nimittäin kerätty vuodesta 1907 vuoteen 1984 saakka. 

He hyödyntävät myös muoto-opin arkiston kokoelmia, jotka ovat hieman uudempia, 

mutta niissäkin uusin sisältö on vuodelta 1998. (Mantila & Pääkkönen 2010: 79−80, 

258−264.)  

 

Myös Marja Salonen (1982b), Liisa Mustanoja (2011) ja Ella Toiviainen (2019) ovat tut-

kineet diftongien avartumista, ja vertailen omia tutkimustuloksiani heidän tuloksiinsa. 

Salonen, Mustanoja ja Toiviainen ovat kaikki tutkineet Tampereen murretta. Salonen 

(1982b: 98) tarkastelee tutkimuksissaan sitä, mitä eroa eri sosiaali-, ikä- ja sukupuoliryh-

mien välillä on ie-, uo- ja yö-diftongien käytössä. Toiviainen (2019) ottaa tutkimuksissaan 

näistä huomioon iän sekä sosiaalisen taustan, mutta myös koulutustaustan. Lisäksi Toi-

viaisella tarkastelun kohteena ovat yksilölliset kielimuodot eli idiolektin variaatiot. (Toi-

viainen 2019: 5, 15.) Myös Mustanoja tarkastelee väitöskirjassaan kolmenkymmenen 

tamperelaispuhujan idiolektin variaatiota sekä puhujien idiolekteissa havaittavaa reaali-

aikaista muutosta. Informantteja on siis haastateltu kahdesti, vuosina 1977 ja 1997, ja 

Mustanojan tarkoituksena on selvittää, miten informanttien käyttämä murre on muuttu-

nut. Diftongien avartumien kohdalla Mustanoja on havainnut jopa 19 informantilla tilas-

tollisesti merkittävää muutosta joko diftongien avartumattomuuden tai avartuneisuuden 

suuntaan. (Mustanoja 2011: 10, 305.)   
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2.3. Aiempi tutkimus ts-yhtymästä 

 

Pohjois-Pohjanmaan murteiden alueella ts-yhtymää on tutkinut esimerkiksi Johanna Ai-

risniemi (2015) pro gradu -tutkielmassaan Oulun seudun murre internetin keskustelupals-

toilla.  Airisniemen aineistossa ts-yhtymä esiintyy muodossa tt : t 86-prosenttisesti ja 

vaihtelupari ht : t edustuu 14-prosenttisesti. (Airisniemi 2015: 44.) Myös Terttu Kananen 

(1994) ja Lea Millaskangas (2018) ovat tarkastelleet ts-yhtymän vastineita Oulun seudun 

murteen alueella, mutta oma tutkimukseni ei ole täysin vertailtavissa heidän tutkimuk-

siinsa, sillä he eivät ole jaotelleet tutkimuksissaan ilmeneviä ts-yhtymän vastineita vah-

voihin ja heikkoihin asteisiin (ts-yhtymän vastineiden jaottelusta vahvoihin ja heikkoihin 

asteisiin lisää luvussa 3.3.). Heidän tutkimustuloksensa ovat kuitenkin suuntaa antavia. 

Kanasen (1994) pro gradu -tutkielman Kyllä mää piän itteäni täytenä oululaisena. Oulu-

laisnuorten puhekielestä aineistossa esiintyy ainoastaan kaksi ht:llistä muotoa. Muuten 

lukiolaiset, työnhakijat ja ammattikoululaiset käyttävät pääasiassa tt:llistä varianttia. (Ka-

nanen 1994: 72−73.) Millaskankaan (2018) tutkimustulosten mukaan iiläiset suosivat tt-

varianttia ja he käyttävät sitä 85-prosenttisesti. Sen sijaan ts-varianttia iiläiset käyttävät 

vain 14-prosenttisesti. ht-variantti esiintyy vain kerran yhden informantin puheessa, jol-

loin sen edustuu yhden prosentin verran. (Millaskangas 2018: 35−36.)  

 

Keski-Pohjanmaan murteiden alueella ts-yhtymän vastineita on tutkinut Pia Päivärinta 

(1999) pro gradu -tutkielmassaan Havaintoja Kaustisen koululaisten puhekielestä. Päivä-

rinta tarkastelee tutkielmassaan Keski-Pohjanmaan murrealueen eteläosissa sijaitsevan 

Kaustisen koululaisten, eli viidesluokkalaisten ja kahdeksasluokkalaisten oppilaiden, pu-

hekieltä (Päivärinta 1999: 7). Päivärinnan (1999: 37) tutkimustulosten mukaan Kausti-

sissa nuorten puhekielessä ts-yhtymä on vahva-asteisessa asemassa yleisimmin tt ja heik-

koasteisessa asemassa t. Tutkimustuloksista voidaan kuitenkin huomata, että ts-yhtymän 

edustuksessa on paljon variaatiota. Tätä Päivärinta (1999) selittää Kaustisen sijainnilla: 

muualla Keski-Pohjanmaalla käytetään varianttia ht, lähellä olevassa savolaiskiilassa 

esiintyy vaihtelupari ht : t ja lähellä vaikuttaa myös länsisuomalainen tt : tt. (Päivärinta 

1999: 30−37.) Päivärinnan (1999) tutkimus ei ole oman tutkimukseni kannalta kovinkaan 

validi, sillä esimerkiksi Kettunen (1930: 75) on maininnut, että Vetelin murreryhmää, 

johon Kaustisen murre kuuluu, voisi jopa pitää Etelä-Pohjanmaan alamurteena. Tutkimus 

tällaiselta murrealueelta ei anna kovin kattavaa kuvaa siitä, millainen tilanne ts-yhtymän 
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käytössä on tällä hetkellä koko Keski-Pohjanmaan murteiden alueella. Vertailen kuiten-

kin omia tutkimustuloksiani Päivärinnan tuloksiin, sillä hänen tutkimustuloksensa antavat 

tietoa siitä, millaista murretta Keski-Pohjanmaalla puhutaan.  

 

Toinen Keski-Pohjanmaan murteiden alueella tehty tutkimus, jossa käsitellään muiden 

murrepiirteiden lisäksi ts-yhtymän vastineita, on Anne Tuovisen (2020) pro gradu -tut-

kielma Justimus-komediaryhmän murteellinen variaatio ja variaation funktiot videoblo-

gikeskusteluissa. Tutkielmassaan Tuovinen tarkastelee Justimus-nimisen komediaryh-

män jäsenten idiolekteja ja murteellista variaatiota. Aineistonaan hän käyttää ryhmän 

YouTubeen tekemiä videoblogeja. Komediaryhmään kuuluu kolme miespuolista jäsentä, 

Sami Harmaala, Juho Nummela sekä Joose Kääriäinen, jotka ovat kaikki kotoisin Haapa-

vedeltä. (Tuovinen 2020: 2.) Heidän puhekielessään ts-yhtymän vastineena toimii useim-

min tt, toiseksi useimmin ht, ja vähiten he käyttävät ts-varianttia (Tuovinen 2020: 47). 

Tuovisen tutkimus on omaan tutkielmaani verrattuna hieman ongelmallinen, sillä siinä 

tutkittavia informantteja on vain kolme ja he ovat kaikki miehiä. Lisäksi informanteista 

Sami ja Juho ovat muuttaneet Helsinkiin ja Joose Ouluun, millä voi olla vaikutusta heidän 

käyttämäänsä murteeseen (Tuovinen 2020: 2−3). Heiltä kerätyt tutkimustiedot eivät siis 

kerro kovin kattavasti siitä, miten haapavetiset käyttävät ts-yhtymän vastineita. Tutki-

muksen tietoja voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina.  

 

Muita tutkimuksia, joissa on tarkasteltu ts-yhtymän vastineita ja joista saatuihin tutkimus-

tuloksiin vertailen omia tutkimustuloksiani, ovat Mustanojan (2011) väitöskirja sekä Iina 

Luosujärven (2013) ja Ella Toiviaisen (2019) pro gradu -tutkielmat. Mustanojan (2011: 

214) mukaan Tampereella tt-variantin osuus ts-yhtymän vastineena sekä vahvassa että 

heikossa asteessa on vahva. Toiseksi yleisin variantti tamperelaisilla on ts. Sen sijaan 

heikon asteen yksinäis-t:llinen muoto ei ole saanut Tampereen murteessa jalansijaa. Sen 

osuus on kuitenkin kasvanut vuosien saatossa.  

 

Myös Toiviainen (2019) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan tamperelaisten ts-yhtymän 

vastineiden käyttöä. Myös hänen tutkimustulostensa mukaan Tampereella käytetään eni-

ten tt-varianttia sekä vahvan että heikon asteen asemassa. Muut variantit ovat jääneet Toi-

viaisen tutkimuksessa niin harvafrekventtisiksi, ettei hän pysty tekemään yleistyksiä nii-

den käytöstä. (Toiviainen 2019: 27.) 
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Luosujärven (2013) tavoitteena on pro gradu -tutkielmassaan Kuusamolaisnuorten puhe-

kieli ja sen tiedostaminen selvittää, mitä piirteitä kuusamolaisnuorten puhekielessä esiin-

tyy, sekä sitä, millaisia kielenpiirteitä nuoret itse pitävät puheeseensa kuuluvina (Luosu-

järvi 2013: 1). Yksi näistä tutkittavista piirteistä on ts-yhtymän vastineet. Luosujärven 

(2013) tutkimustulosten mukaan kuusamolaisnuorilla esiintyy eniten tt : t -vaihtelua. 

Toiseksi yleisin variantti on sekä vahvassa että heikossa asteessa ts. Muut variantit eli 

vahvan asteen ht sekä heikon asteen tt ja ht esiintyvät hänen aineistossaan harvoin. 

(Luosujärvi 2013: 34.)  

 

 

2.4. Aiempi tutkimus kielenulkoisten muuttujien vaikutuksesta puhekieleen 

 

Aiempaa tutkimusta iän, sukupuolen ja koulutustaustan vaikutuksesta puhekieleen Keski- 

ja Pohjois-Pohjanmaan murteiden alueella ovat tehneet esimerkiksi Terttu Kananen 

(1994), Minna Haapasalo (1996), Pia Päivärinta (1999), Sirkku Löppönen (2015), Maija 

Luoma (2016) sekä Päivi Tolonen (2020). Kananen (1994) on tutkinut pro gradu -tutkiel-

massaan työnhakijoiden (eli koulutuksensa peruskouluun jättäneiden), ammattikoululais-

ten ja lukiolaisten eri kielenpiirteiden käyttöä. Hän on selvittänyt, millainen suhde kielen 

ilmiöillä on sukupuoleen ja koulutukseen. Kananen on havainnut tutkimuksissaan, että 

tyttöjen ja poikien puhekielen murteellisuudessa ei ole suurta eroa. Tytöt ovat joka ryh-

mässä hieman yleiskielisempiä kuin pojat, mutta selvää eroa tyttöjen ja poikien välillä ei 

ole. Sen sijaan koulutustausta näyttäisi vaikuttavan murteellisuuteen enemmän, sillä Ka-

nasen tutkimusten mukaan lukiolaiset ovat selkeästi yleiskielisempiä kuin ammattikoulu-

laiset ja työnhakijat. Ammattikoululaiset ja työnhakijat ovat lähes yhtä murteellisia. (Ka-

nanen 1994: 5, 80−81.) 

 

Haapasalo (1996) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan Mää tekkiin tuota, oikeestaan 

seleväksi, et misä se kaappi niinku seisoo: Oulun puhekielen sukupuolivariaatiosta oulu-

laisten nuorten aikuisten murrevariaatiota. Haapasalon informantit ovat 21−31-vuotiaita, 

ja he ovat kaikki suorittaneet ylioppilastutkinnon ja opiskelleet myös sen jälkeen. Puolet 

informanteista on miehiä ja puolet naisia. Haapasalon tutkimustulosten mukaan miehet 

ovat naisia murteellisempia kaikkien murrepiirteiden osalta. Naisilla myös koulutuksen 

määrä korreloi miehiä enemmän murteellisuuteen niin, että enemmän koulutetut ovat vä-

hemmän murteellisia. Naiset kuitenkin suosivat miehiä enemmän nykypuhekielisyyksiä 
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eli yleistyviä puhekielen piirteitä. Haapasalo (1996) mainitsee myös, että murre näyttää 

vähenevän lukioajan jälkeen opiskelujen edetessä. (Haapasalo 1996: 12, 89.)  

 

Tolonen (2020) on tutkinut diftonginreduktiota ja itämurteiden erikoisgeminaatiota oulu-

laisnuorten puhekielessä. Diftonginreduktiolla tarkoitetaan i-, u- ja y-loppuisten difton-

gien väljentymistä (esimerkiksi koera, taoti, näöttö). Itämurteiden erikoisgeminaatiossa 

taas konsonantti voi pidentyä pitkän vokaaliaineksen edellä pitkän painollisen tavun ja 

pitkän tai lyhyen painottoman tavun jäljessä (esimerkiksi tuntteisiin, aurinkkoista). (To-

lonen 2020: 1.) Tolosen (2020) informantit ovat peruskoulussa, ammattiopistossa sekä 

yliopistossa opiskelevia tyttöjä ja poikia. Hänen tutkimustuloksensa myötäilevät Kanasen 

(1994) ja Haapasalon (1996) tutkimuksia niin, että pojat puhuvat murteellisemmin kuin 

tytöt. Tolonen (2020) on kuitenkin tehnyt vanhemmista tutkimuksista poikkeavan havain-

non, kun tarkastellaan koulutuksen vaikutusta puhekieleen: ero ammattiopistossa opiske-

levien ja lukion käyneiden opiskelijoiden murteellisuudessa näyttäisi olevan katoamassa. 

Lisäksi yhdeksäsluokkalaiset, eli nuorimmat informantit, ovat yleiskielisempiä kuin am-

mattiopistolaiset ja lukiolaiset. Tämän Tolonen (2020) arvelee johtuvan siitä, että yhdek-

säsluokkalaiset saattavat vasta hakea itselleen ominaista puhetapaa, kun taas vanhemmilla 

informanteilla se on jo vakiintuneempaa. (Tolonen 2020: 65, 69.) 

 

Löppösen (2015) tutkimuskohteena on oulunsalolaisnuorten puhekieli. Hänellä koko ai-

neisto on kerätty Oulunsalon lukiosta, eli tarkastelun kohteena ei ole koulutustaustan tai 

iän vaikutus puhekieleen. Sukupuolen vaikutuksen Löppönen (2015) kuitenkin ottaa huo-

mioon. Myös hänen tutkimustuloksistaan selviää, että pojat suosivat tutkittavien piirtei-

den paikallisia murrevariantteja, kun taas tytöt käyttävät piirteiden yleiskielisiä tai laaja-

levikkisiä muotoja. (Löppönen 2015: 67−69.).  

 

Keski-Pohjanmaan murteiden alueella iän ja sukupuolen vaikutusta puhekieleen on tutki-

nut Päivärinta (1999). Päivärinnan (1999) pro gradu -tutkielmassa Havaintoja Kaustisen 

koululaisten puhekielestä informantteina toimivat 32 koululaista, joista puolet on viides-

luokkalaisia ja puolet kahdeksasluokkalaisia. Puolet informanteista on tyttöjä ja puolet 

poikia. Päivärinnan (1999) tarkoituksena on ollut muun muassa selvittää, miten sukupuoli 

ja luokka-aste vaikuttavat puhekieleen. Hänen tutkimustuloksistaan selviää, että pojat pu-

huvat murteellisemmin kuin tytöt ja yläkoululaiset käyttävät murteellista kieltä useammin 

kuin alakoululaiset. (Päivärinta 1999: 91, 93.) 
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Myös Luoman (2016) tutkimustulokset iän ja sukupuolen vaikutuksesta puhekieleen on 

saatu Keski-Pohjanmaan murteiden alueelta. Luoma (2016) on nimittäin tarkastellut pro 

gradu -tutkielmassaan inessiivin päätteen variaatiota Kannuksen murteen puhujilla. Luo-

man tutkimustulosten mukaan vanhemmat informantit suosivat nuoria informantteja 

enemmän vanhan murteen mukaista varianttia -sA. Nuoret taas käyttävät vanhan murteen 

mukaista -sA-varianttia ja yleiskielistä -ssA-varianttia lähes yhtä paljon. Lisäksi hänen 

tutkimuksissaan miehet ovat murteellisempia kuin naiset, sillä he käyttävät naisia enem-

män -sA-varianttia. (Luoma 2016: 58−60.) 

 

Olen huomioinut nämä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalta saadut tutkimustulokset iän, su-

kupuolen ja koulutustaustan vaikutuksesta puhekieleen hypoteeseissani, sillä oletan että 

lukiolaiset ja peruskoululaiset ovat yleiskielisempiä kuin ammattitutkintolaiset. Näin ol-

len otaksun myös, että nuoremmat informantit ovat yleiskielisempiä kuin vanhemmat in-

formantit. Lisäksi arvelen, että pojat ovat murteellisempia kuin tytöt.  
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3. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN JA METODINEN VIITEKEHYS 

 

3.1. Sosiolingvistinen variaationtutkimus 

 

Tutkielmani edustaa dialektologiaa ja sosiolingvististä variaationtutkimusta. Dialektolo-

gialla tarkoitetaan murteentutkimusta, kun taas sosiolingvistinen variaationtutkimus kes-

kittyy puhekielen tai nykypuhekielen tutkimiseen. Metodisesti dialektologia ja sosioling-

vistinen variaationtutkimus muistuttavat toisiaan, sillä molemmissa tutkimussuuntauk-

sissa tarkastelun kohteena ovat puhutun kielen äänne- ja muoto-opilliset piirteet. (Musta-

noja 2011: 56.) Aiemmin dialektologit ja sosiolingvistit ovat eronneet toisistaan siten, että 

dialektologit ovat murteentutkimuksessa tarkastelleet muutoksen syntyä, kun taas sosio-

lingvistit ovat keskittyneet näiden uusien muotojen leviämisen tutkimiseen (Kunnas 

2007: 81 ja siinä mainitut lähteet). Perinteisen murretutkimuksen ja uuden sosiolingvisti-

sen variaationtutkimuksen välinen raja ei kuitenkaan ole näin selkeä, sillä nykyään jotkut 

tutkijoista määrittelevät dialektologian yhdeksi sosiolingvistiikan osa-alueeksi (Musta-

noja 2011: 55; Kunnas 2007: 81). 

 

Vanhastaan dialektologiassa on ollut tavoitteena löytää tietyn alueen yksi yhtenäinen kie-

limuoto eikä puhekielessä esiintyviin poikkeamiin ole kiinnitetty huomiota (Kunnas 

2007: 81 ja siinä mainitut lähteet). Sosiolingvistisessä tutkimussuuntauksessa tämä ajatus 

on korvattu eri-ikäisten ja eri sosiaaliryhmiä edustavien miesten ja naisten puheen vaih-

telun tutkimisella. Tällöin etsitään korrelaatiota kielellisten muuttujien (kuten esimerkiksi 

joku tietty murrepiirre) ja taustamuuttujien, kuten iän, sukupuolen, koulutustaustan ja so-

siaaliryhmän, välillä. (Mustanoja 2011: 55.) Pirkko Nuolijärven (2000: 14) mukaan so-

siolingvistiikka keskittyy myös kuvaamaan kieltä sosiaalisena ilmiönä ja yrittää etsiä vas-

tauksia kysymykseen, mitä syitä esiintyy kielen vaihtelun ja muuttumisen takana.   

 

Dialektologiassa analyysi painottuu siis kielenpiirteiden syntyyn ja levikkiin, kun taas 

sosiolingvistiikassa tutkimuksen kohteena on piirteiden variaatio ja kielen muuttuminen. 

(Mustanoja 2011: 56.) Tutkimussuuntausten ero ei kuitenkaan ole näin virtaviivainen, 

sillä murteeseen sisältyvän vaihtelun selittämisessä joudutaan usein etsimään syitä kie-

lensisäisten tekijöiden lisäksi myös kielen ulkopuolelta (Kunnas 2007: 81 ja siinä maini-

tut lähteet). Muun muassa kieliyhteisö, jossa murretta puhutaan, on esimerkki tällaisesta 

kielenulkoisesta tekijästä. Kieliyhteisöä ei määritellä pelkän alueellisen sijainnin 
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perusteella, vaan siihen vaikuttavat esimerkiksi myös yhteisön jäsenten väliset suhteet. 

Tällöin jäsenten väliset suhteet vaikuttavat siihen, miten esimerkiksi tietty murrepiirre 

yhteisössä leviää. (Juusela 1998: 57.) 

 

 

3.2. Ikä, koulutustausta ja sukupuoli sosiolingvistisen tutkimuksen kohteena 

 

Suomalaisen nykypuhekielen muutosta ja variaatiota käsittelevissä töissä on usein tarkas-

teltu kielenulkoisina muuttujina ikää ja sukupuolta. Vähemmälle huomiolle on usein jää-

nyt sosiaalisen aseman sekä ammatin luonteen tarkastelu. (Mantila 2004: 322 ja siinä 

mainitut lähteet.) Informanttien kieltä analysoidaan usein tällä tavoin muuttujittain, sillä 

näin tuloksia voidaan helposti yleistää kokonaisiin ryhmiin. Ryhmiä voivat olla esimer-

kiksi vanhat, työikäiset ja nuoret tai miehet ja naiset. (Mantila 2004: 323.) 

 

Sosiolingvistisissä tutkimuksissa on alusta alkaen kiinnitetty huomiota iän merkittävyy-

teen sosiaalisena taustamuuttujana. Se on jopa osoittautunut tärkeimmäksi kielellisten 

erojen selittäjäksi. Muiden ikäryhmien ohella myös nuorten kieli on ollut sosiolingvisti-

sen tutkimuksen kohteena alusta lähtien. Nuorilla on usein tarve erottua muista ikäpol-

vista, ja tämä erottumisen tarve näkyy myös heidän käyttämässään kielessä. He myös 

haluavat irrottautua vanhemmistaan ja osoittaa yhteenkuuluvuutta omaan ikäryhmäänsä. 

Vaikka nuoret käyttävät usein ikäryhmänsä kanssa samanlaista kieltä, voi heidän välillään 

silti olla yksilökohtaisia eroja. Näitä eroja on selitetty esimerkiksi vanhempien alueelli-

sella ja sosiaalisella taustalla. (Lappalainen 2001: 74, 77.) Mantila (2004: 323) mainitsee 

erojen mahdolliseksi syyksi myös identiteetin: puhekielen monet muodot ovat murteen-

puhujille tuttuja, ja näin ollen he voivat valita puheisiinsa erilaisia aineksia sen perus-

teella, millaisia heidän persoonallisuutensa ovat.  

 

Nuoret käyttävät vähemmän leimallisia murrepiirteitä kuin aikuiset. Niiden sijaan he suo-

sivat laajalevikkisiä puhekielisyyksiä, jotka eivät leimaa puhujaansa selvästi minkään alu-

een edustajaksi. Näitä ovat esimerkiksi i:n loppuheitto (kaks, hyppäs) sekä yksikkömuoto 

monikon 3. persoonassa (ne leipoo). Lisäksi he käyttävät nopeasti yleistyviä piirteitä, ku-

ten A:n loppuheittoa (täst paikast) sekä katoa t:n heikon asteen vastineena (kahen, maho-

ton). (Lappalainen 2001: 77; Mantila 2004: 325, 327, 339.) Muita nuorille ominaisia pu-

hekielen piirteitä ovat esimerkiksi slangin sekä diskurssipartikkelien (niinku, tuota) ja 
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intensiteettiadverbien (aivan, ihan, melkein) käyttö (Lappalainen 2001: 78−80). Vaikka 

nuoret käyttävät tällaisia yleisesti leviäviä puhekielisyyksiä, heidän puheestaan voi silti 

havaita, ovatko he esimerkiksi pohjalaisia, savolaisia, lappilaisia vai lounaissuomalaisia. 

Näillekin säilyneille puheen murteellisuuksille yhtenäistä on kuitenkin se, että ne eivät 

ole käytössä pelkästään yhdellä murrealueella eikä niiden perusteella näin ollen voi tar-

kasti paikallistaa puhujaa. (Lappalainen 2001: 82.) 

 

Sekä Suomessa että muualla tehtyjen sosiolingvististen tutkimusten tulokset osoittavat, 

että alemmat sosiaaliryhmät suosivat enemmän paikallisen puhekielen piirteitä, kun taas 

ylemmät sosiaaliryhmät käyttävät ennemmin standardin mukaisia variantteja (Lappalai-

nen 2001: 87 ja siinä mainitut lähteet). Suomessa on kuitenkin ollut nähtävissä yleinen 

puhekielistyminen eli myös ylemmät sosiaaliluokat ovat alkaneet käyttää standardista 

poikkeavaa kieltä (ks. esim. Paunonen 2005: 176−192). Tämän taustalla voi olla se, että 

kirjakieltä mukailevaa puhetapaa voidaan nykyään pitää jopa leimaavana. Lisäksi nyky-

ään virallisten ja epävirallisten puhetilanteiden väliset erot ovat kaventuneet. Vapaata pu-

hekieltä ja murretta voi nykyään kuulla varsin muodollisissakin puhetilanteissa. Lisäksi 

erilaisia murrepiirteitä kuulee nykyään käytettävän ympäri Suomea, eli ne ovat ennemmin 

yleisesti hyväksyttyjä kuin käyttäjäänsä leimaavia. (Mantila 2004: 334−335.) Viime ai-

koina tehtyjen tutkimuksien mukaan erot eri sosiaaliryhmien puhekielten murteellisuuk-

sissa olisivatkin häviämässä (ks. esim. Tolonen 2020: 69). 

 

Sosiolingvistisissä tutkimuksissa on toistuvasti tehty havaintoja, että miehet ja pojat suo-

sivat enemmän paikallisia puhekielen piirteitä, kun taas naiset ja tytöt käyttävät ennem-

min laajalevikkisiä, leimattomia puhekielisyyksiä. Tytöt välttelevät taantuvia, negatiivi-

sesti leimautuneita piirteitä, mutta ovat kuitenkin ensimmäisenä omaksumassa sellaisia 

murteellisuuksia, joiden käyttö näyttäisi olevan lisääntymässä. On kuitenkin syytä huo-

mata, että erot poikien ja tyttöjen välillä voivat olla piirresidonnaisia: joidenkin murre-

piirteiden käytössä merkittäviä sukupuolieroja ei ole nähtävissä lainkaan. Toisten piirtei-

den kohdalla eron sen sijaan voi havaita heti. Esimerkki tällaisesta piirteestä on švaavo-

kaali (silimä ’silmä’), jota miespuoliset informantit käyttävät enemmän kuin naiset. (Lap-

palainen 2001: 84−85 ja siinä mainitut lähteet.) Esimerkiksi Päivärinnan (1999: 64), 

Luosujärven (2013: 52) ja Millaskankaan (2018: 54) švaavokaalia koskevat tutkimustu-

lokset tukevat tätä väitettä.  
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Tyttöjen ja poikien puheessa ei ole havaittavissa radikaaleja kielellisiä eroja, sillä nuoruus 

on viime vuosikymmeninä yhdenmukaistunut. Lisäksi tytöt ja pojat viettävät aikaa kes-

kenään, jolloin he kuuluvat samoihin verkostoihin ja saavat toisiltaan kielellisiä vaikut-

teita. Se, miksi eroja kuitenkin esiintyy jonkin verran, johtuu pääosin sosiaalisista lähtö-

kohdista. Vaikka maailma muuttuu koko ajan tasa-arvoisemmaksi, saatetaan tyttöjä ja 

poikia silti kohdella edelleen eri tavoin. Lisäksi nuorilla on itsellään vahvat käsitykset 

siitä, miten tyttöjen ja poikien kuuluisi käyttäytyä. Tytöt ja pojat myös muodostavat eri-

laisia ystäväpiirejä. Siinä missä pojat ovat sitoutuneempia yhteen ryhmään, tytöt sukku-

loivat monien erilaisten ryhmien välillä. Kiinteät ryhmät säilyttävät helpommin paikalli-

sia piirteitä, kun taas löyhemmät ryhmät levittävät innovaatioita eteenpäin. Lisäksi tyttö-

jen lähipiiri on usein isompi kuin poikien, jolloin heillä on enemmän kosketuksia useisiin 

erityyppisiin sosiaalisiin verkostoihin. (Lappalainen 2001: 86−87 ja siinä mainitut läh-

teet.) 

 

 

3.3. Tutkimuksen metodit 

 

Jaottelen aineistossani esiintyvät diftongien avartumat samalla tavalla kolmeen asteeseen 

kuin Mustanoja (2011: 282) on Tampereen puhekieltä käsittelevässä tutkimuksessaan 

tehnyt. Diftongiesiintymät voivat siis olla avartumattomia (nuori), lievästi avartuneita 

(nuåri) tai täysin avartuneita (nuari). Koska omassa aineistossani ei esiinny lainkaan täy-

sin avartuneita diftongeja, jaottelen diftongiesiintymät ainoastaan avartumattomiin (esi-

merkki 1) ja lievästi avartuneisiin (esimerkki 2) muotoihin. 

 

(1) siis niinku me ollaa niinku mieti me oltas nyt kakosvuojella jos me ei oltas lä-

hetty sieltä (Alma) 

(2) mihin sää käytät [Leena] rahhaa vaatteisiin ruåkaan herkkuihin (Lenita) 

 

Tutkimuksissa diftongien avartuma-asteita on yleensä merkitty kolmi- tai viisiportaisella 

asteikolla (Mustanoja 2011: 282 ja siinä mainitut lähteet). Krook (1999: 97) on teettänyt 

tutkimuksessaan kuuntelutestin, jossa hän on hyödyntänyt Kettusen käyttämää nelipor-

taista asteikkoa: avartumaton, lievästi avartunut, puoliksi avartunut ja avartunut. Koen, 

etten kykene itse niin tarkkoihin kuulohavaintoihin, minkä vuoksi sisällytän lievästi avar-

tuneisiin diftongeihin sekä lievästi että puoliksi avartuneet diftongit. Näin ollen 
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tarkastelen tässä tutkielmassa diftongien avartumista kolmiportaisella asteikolla (avartu-

maton, lievästi avartunut ja täysin avartunut).  

 

Diftongien avartumista on ollut tapana tarkastella tunnusluvuin eli indeksein. Mustanoja 

on kuitenkin kirjoittanut väitöskirjassaan kattavasti indeksien ongelmallisuudesta (ks. 

Mustanoja 2011: 284−286). Indeksit määritellään kuulohavaintojen perusteella, mutta 

Mustanojan (2011) mukaan näiden havaintojen perusteella ei voida päätellä, miten esi-

merkiksi suuri-indeksiset (eli voimakkaasti avartuneet) ja pieni-indeksiset (lievästi avar-

tuneet) luokat eroavat toisistaan. Ennemmin tarvittaisiin laaja-alaisia foneettisia mittauk-

sia. (Mustanoja 2011: 285.) Tämän vuoksi tarkastelen tässä tutkielmassa diftongien avar-

tumista kolmiportaisen asteikon lisäksi laskemalla diftongien eri varianttien esiintymis-

osuudet. Prosentuaaliset osuudet lasken vain silloin, kun käsittelen sekä lukiolaisten, am-

mattitutkintolaisten että peruskoululaisten diftongeja yhteisesti. Olen päätynyt tällaiseen 

ratkaisuun, koska aineistossani esiintyy niin vähän lievästi avartuneita diftongeja, ettei 

prosentuaalisten osuuksien esittäminen tuo tutkimukselle mainittavaa lisäarvoa.  

 

Yleiskielen ts-yhtymän vastineiden variaatio supistuu pienehköissä puheaineistoissa va-

jaaseen kymmeneen sanaan, jotka tyypillisimmin ovat etsiä, itse, katsoa, katsella, metsä, 

seitsemän ja viitsiä. Vaihtelu tapahtuu ensimmäisen ja toisen tavun rajalla. Variaationtut-

kimuksissa kuitenkin rajataan pois varioimattomina esiintyvät sanat eli erisnimet kuten 

Joutseno (Ruotsi on poikkeus), slangi-ilmaukset kuten lintsata, uudehkot lainat kuten 

sketsi sekä vanhoissa murteissakin vaihteluttomina esiintyvät sanat, kuten pitsi. (Musta-

noja 2011: 176 ja siinä mainitut lähteet.) Haluan tutkimuksessani noudattaa Mustanojan 

(2011: 176) mallia eli pyrin rajaamaan aineistoani mahdollisimman maltillisesti. Kerron 

tarkemmin aineistoni rajauksesta luvussa 5.1. 

 

Jaan aineistossani esiintyvät ts-yhtymän vastineet kahteen luokkaan vahvan ja heikon as-

teen perusteella. Aineistossani esiintyviä ts-yhtymän vahva-asteisia vastineita ovat ts, tt 

sekä ht (esimerkit 3, 4 ja 5). Aineistossani esiintyviä ts-yhtymän heikkoasteisia vastineita 

ovat ts, tt, ht ja t (esimerkit 6, 7, 8 ja 9). Luokittelu vahvaan ja heikkoon asteeseen on 

perusteltua, sillä varianteilla on erilaiset esiintymisehdot. Erilaisilla esiintymisehdoilla 

tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi yksinäis-t ei voi esiintyä kuin heikon asteen asemassa. 

(Mustanoja 2011: 214.) Lisäksi Mustanojan (2011: 214) mukaan kummassakin astevaih-

teluasemassa mahdolliset variantit (ts, tt ja ht) näyttäytyvät idiolektitasolla erilaisina 
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astevaihteluasemasta riippuen. Tätä Mustanoja (2011) perustelee sillä, että hänen aineis-

tossaan on useampi informantti, joilla saman ts-yhtymän vastineen käyttö eroaa merkit-

tävästi vahvan ja heikon asteen asemassa (ks. Mustanoja 2011: 182−184). Lisäksi on ha-

vaittu, että ts-variantti on yleisempi vahvassa kuin heikossa asteessa (Paunonen 1995 

[1982]: 62–63; Mustanoja 2011: 185). On myös helpompi etsiä yleisimpiä vaihtelupareja, 

kun vahva- ja heikkoasteiset muodot erotetaan toisistaan. (Mustanoja 2011: 182.)  

 

(3) häiritseekö harrastuksesi opiskeluasi no välillä sillo ku hevosella tippuu kenkä 

kesken päivän ja pittää mennä sinne (Alisa) 

(4) sit se oli semmone nii gringe kaikki katto meitä mää juoksen sieltä sillee [Harri] 

ja sit se on sillee sit mää hyppäsin sen varpaitte päälle (Pihla)  

(5) nii emännät kahtoo että jaa se tullee Derpillä [Derbi-merkkinen mopo] joo 

(Lenni) 

 (6) miks sää valitsit tämän alan (Ahti) 

(7) ittekki, no taas meni Derpeihi [Derbi- merkkinen mopo] tämä (Lenni) 

(8) istuskeltii ja kahtottii että mitä pitäs tehä ja lähettii tekkee jottai perus perus-

hommaa ja (Allan) 

(9) tai jottai tämmöstä misä saa niinku itekki käyttää aivoja eikä oo vaa semmosta 

niinku jottai toimistonitomista papereita ja semmosta tylsää (Lyyli) 

 

Tässä tutkielmassa noudatan vahvoihin ja heikkoihin asteisiin jaottelussa astevaihtelun 

yleisperiaatetta: vahva aste esiintyy avotavun edellä ja heikko aste umpitavun edellä. 

Poikkeuksia aiheuttavat kuitenkin e-nominit ja supistumaverbit. (VISK 2008 § 43.) e-

nominit ovat alun perin olleet konsonanttiloppuisia ja näin tekevät sanoista heikon asteen 

asemassa olevia (VISK 2008 § 59). Sanojen, jotka ovat alun perin olleet konsonanttilop-

puisia, yhteydessä ilmenee nykyisin rajageminaatio (esimerkki 10) tai glottaaliklusiili 

(esimerkki 11). Jos taas e-nominia on informanttien puheessa seurannut tauko, olen mer-

kinnyt sanan perään x:n (esimerkki 12). Tämä tarkoittaa, että sanan perässä on alun perin 

ollut konsonantti.  

 

(10) (määkää) en item maksa [Aada] mihi sää siis (Aamos) 

(11) tavallaa ollu semmone varsinki yläasteella että mää oon halunnu tehä ite’ ’yk-

sin kaikki (Ahti) 

(12) entä maksaksää ajokortin itex (Lenita) 

 

Supistumaverbeissä vahva aste voi esiintyä pitkävokaalisen umpitavun edellä (VISK 

2008 § 43). Supistumaverbeissä on nimittäin alun perin ollut vartalon lopun pitkän vo-

kaaliaineksen keskellä konsonantti δ (*hyppäδän > hyppään) (VISK 2008 § 330). Omassa 
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aineistossani ts-yhtymän vastineen sisältämiä supistumaverbejä ei kuitenkaan esiinny, jo-

ten en käsittele niitä tässä tarkemmin. 

 

Myös passiivin indikatiivin preesens sekä yksikön 2. persoonan imperatiivimuodot ja in-

dikatiivin kieltomuodot poikkeavat perinteisestä astevaihtelun periaatteesta, sillä ne ovat 

aina heikossa asteessa (esimerkit 13, 14 ja 15). Myös siis sanat, joissa ts-yhtymä esiintyy 

myöhemmin kuin ensimmäisen ja toisen tavun rajalla, ovat heikossa asteessa, jos ne ovat 

yksikön 2. persoonan imperatiivissa tai indikatiivin kieltomuodossa (esimerkit 16 ja 17). 

Sen sijaan sekä nominien illatiivissa umpitavun edellä että possessiivisuffiksin edellä 

esiintyy aina vahva aste (esimerkit 18 ja 19). (VISK 2008 § 43.) ts-yhtymän vastineiden 

jaottelu vahvoihin ja heikkoihin asteisiin ei ole aina yksinkertaista. Jotkut muodot ovat 

kiistatta vahvassa tai heikossa asemassa, mutta joidenkin muotojen tulkitsemiseen voi 

tarvita kontekstin ympärille. (Mustanoja 2011: 180−181.) Esimerkissä (20) konteksti ker-

too, että vihtis on konditionaali eli loppu-i on heittynyt pois ja näin ollen kyseessä on 

vahva aste. Ilman kontekstia sana voisi olla myös mahdollisesti geminoitunut seuraavan 

sanan alkukonsonanttiin, jolloin kyseessä olisi heikko aste. 

  

(13) katotaa näitä kysymyksiä no voijaa sanoa miksi haettii valitsemalle alalle pe-

ruskoulun jäläkee (Aamos) 

(14) katok nii kato Luokkakokous nii ei oo semmosta tääläkää että onha ne aina 

väritetty aiva hirveesti (Pauli) 

(15) minkä tyyppisiä teeveeohjelmia sää et katos sitte (Paula) 

(16) millä perusteella olet valinnut lukiokursseja no sori pakko myöntää älä sitten 

tuomitse mua joka kuuntelee tätä (Lenita) 

(17) mutta vanhukset eivät tarvitse rahaa mää kirjotan tänne saatana lusmut 

(Leevi) 

(18) siis vois joskus niinku mennä lenkille johonki metsään (Alma) 

(19) että ne ylleesä häpäisee itsensä nii pahasti sielä että (Allan) 

(20) jep koska seki on kuitenki tai niinkö että kaikki tubettajat ei oo semmosia että 

joitte kaikkia videoita vihtis kattoon nii ei sitte halua niitä kaikkia ilmotuksia puhe-

limmee (Peppi) 

 

ts-yhtymän variaatiota tarkastellessani hyödynnän kvantitatiivista lähestymistapaa las-

kien litteraateissa esiintyvät ts-yhtymän vastineiden variantit sekä vahvan että heikon as-

teen osalta. Lasken myös ts-yhtymän eri varianttien prosentuaaliset osuudet suhteessa ts-

yhtymän vastineiden esiintymien yhteenlaskettuun määrään.  

 

Litteroin aineistostani tarkasti ainoastaan ne kielenpiirteet, joita tutkin, eli diftongien 

avartumat ja ts-yhtymän vastineet. Lisäksi litteroin tarkemmin niiden 
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esiintymisympäristöt. Noudatan tutkimuksessani suurilta osin Mantilan ja Pääkkösen 

(2010: 30−34) määrittelemiä litterointiperiaatteita, mutta poikkean niistä seuraavasti:  

− Diftongien lievästi avartuneet muodot merkitsen seuraavasti: uå, yɛ ja iɛ. 

− Vokaalienvälistä tavunrajaa en merkitse. 

− Merkitsen vokaalin kestoa lyhyenä (a) tai pitkänä (aa). 

− Merkitsen konsonantin kestoa lyhyenä (k) tai pitkänä (kk) 

− Diftonginreduktion merkitsen kahdella asteella.  

− Poistomerkkinä käytän kahta yhdysmerkkiä (- -). 

− Aineistossa esiintyvät nimet, jotka olen muuttanut, merkitsen hakasulkeisiin 

[Kalle]. 

 

 

3.4. Keskeisiä käsitteitä 

 

Käsitteellä sana tarkoitan tässä tutkielmassa tietyn käsitteen nimityksen (esim. metsä) 

lisäksi myös sen taivutusmuotoja (esim. metsässä, metsään) sekä murrevariantteja (esim. 

mehtä, metän). Tällaisiin muotoihin viittaan myös termeillä sananmuoto sekä sanan 

esiintymä.  

 

Kun tutkin raahelaisnuorten diftongien avartumista, hyödynnän käsitteitä avartumaton 

diftongi, lievästi avartunut diftongi sekä avartunut diftongi. Myös käsite puoliksi avartu-

nut diftongi esiintyy tutkimuksessani muutaman kerran. Avartumattomalla diftongilla 

tarkoitan ie-, uo- tai yö-diftongia, joka on pysynyt yleiskielisessä muodossaan (vielä, 

tuolla, työ). Lievästi avartunut diftongi taas on väljentynyt jonkin verran (viɛlä, tuålla, 

tyɛ). Avartuneet diftongit (tässä tutkielmassa myös täysin avartunut diftongi tai koko-

naan avartunut diftongi) taas ovat kokonaan väljentyneitä (viälä, tualla, tyä). Puoliksi 

avartuneet diftongit ovat avartuneet hieman enemmän kuin lievästi avartuneet diftongit, 

mutta koska käsittelen tässä tutkielmassa lievästi avartuneita diftongeja ja puoliksi avar-

tuneita diftongeja samassa ryhmässä, merkitsen niitäkin muodoilla viɛlä, tuålla, tyɛ. 

 

ts-yhtymän vastineita tutkiessa käytän jaottelua yleiskielinen muoto, yleistyvä muoto 

sekä vanhan murteen mukainen muoto. Yleiskielisellä muodolla tarkoitan sekä vahvan 

että heikon asteen ts:llistä muotoa. Yleistyvällä muodolla (tässä tutkielmassa myös laa-

jalevikkinen muoto tai nykypuhekielisyys) tarkoitan vahvan asteen tt-varianttia sekä 

heikon asteen t-varianttia. Vanhan murteen mukaisella muodolla (tässä tutkielmassa 

myös paikallinen murrevariantti) tarkoitan sekä vahvan että heikon asteen ht:llistä 
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muotoa. ts-yhtymän vastineet voivat olla vahvan asteen asemassa (esimerkiksi muodot 

metsä, mettä ja mehtä) tai heikon asteen asemassa (esimerkiksi muodot metsän, mettän, 

mehtän ja metän). Näistä käsitteistä käytän myös termejä vahva-asteinen ja heikkoas-

teinen.  
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4. DIFTONGIEN AVARTUMINEN NUORTEN PUHEKIELESSÄ 

 

Seuraavissa luvuissa 4.1.−4.3. tarkastelen ie-, uo- ja yö-diftongien avartumisen esiinty-

mistä oppilaitoksittain. Aloitan analyysin lukiolaisista, sillä heidän puhekielessään dif-

tongien avartumista esiintyy eniten (kahdeksan lievästi avartunutta tapausta). Tämän jäl-

keen tarkastelen ammattitutkintolaisten diftongien avartumista. Heidän puhekielessään 

esiintyy yksi lievästi avartunut tapaus. Viimeisenä tutkin peruskoululaisten diftongien 

avartumista. Heidän puheessaan diftongit eivät avarru lainkaan.  

 

Jokaisessa diftongien avartumia käsittelevässä luvussa tarkastelen aluksi sitä, kuinka pal-

jon eri ie-, uo- ja yö-diftongeja esiintyy kunkin oppilaitoksen informanttien puheessa. Il-

moitan määrän, koska näin on helpompi hahmottaa, kuinka suuri osa näiden diftongien 

kokonaismäärästä on lievästi avartunut tai avartumaton. Tämän jälkeen tutkin tarkemmin 

aineistossani esiintyviä lievästi avartuneita muotoja. Selvitän esimerkkien avulla, millai-

sissa sanoissa ja äänneympäristöissä diftongit ovat lievästi avartuneet. Täysin avartuneita 

muotoja ei esiinny aineistossani lainkaan, minkä vuoksi en käsittele niitä analyysissäni.  

 

Lopussa (luku 4.4.) esittelen kokoavia huomioita siitä, miten ie-, uo- ja yö-diftongit va-

rioivat raahelaisnuorten puhekielessä. Tarkastelen myös sitä, millaisia eroja diftongien 

avartumissa on eri oppilaitoksissa opiskelevien informanttien sekä sukupuolten välillä. 

Pohdin myös hieman syitä sille, miksi diftongit avartuvat tai eivät avarru informanttieni 

puheessa. Lisäksi vertailen saamiani tutkimustuloksia pääosin Krookin (1999), mutta 

myös Salosen (1982b), Mantilan ja Pääkkösen (2010), Mustanojan (2011) sekä Toiviai-

sen (2019) tutkimustuloksiin. Vaikka esimerkiksi Krook (1999) tarkastelee diftongien 

avartumia neliportaisessa asteikossa ja Salonen (1982b) viisiportaisessa asteikossa, on 

vertailu silti mahdollista, sillä heilläkin asteikkoon sisältyvät avartumattomat, lievästi 

avartuneet sekä täysin avartuneet muodot.  

 

 

4.1. Diftongien avartuminen lukiolaisilla 

 

Lukiolaisten puhekielessä esiintyy yhteensä 446 ie-, uo- ja yö-diftongia. Näistä 231 edus-

tuu poikien puhekielessä ja 215 tyttöjen puhekielessä. Pojilla edustus on siis hieman suu-

rempi kuin tytöillä. Näistä diftongeista kahdeksan esiintyy aineistossa lievästi 
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avartuneena. Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) esitän diftongien esiintymismäärät in-

formanteittain. Tähän ratkaisuun olen päätynyt, koska lievästi avartuneita muotoja esiin-

tyy lukiolaisilla vain kahdeksan. Lievästi avartuneiden muotojen vähäinen määrä on 

syynä myös sille, miksi esittelen tulokset esiintymäfrekvenssein enkä laske prosentuaali-

sia osuuksia.  

 

TAULUKKO 1. ie-, uo- ja yö-diftongit ja niiden variantit lukiolaisten puhekielessä. 

 ie uo yö yht. 

 avartu-

maton 

lievästi 

avartunut 

avartu-

maton 

lievästi 

avartunut 

avartu-

maton 

lievästi 

avartunut 

 

Leena 33 0 36 0 10 0 79 

Lenita 39 0 25 4 5 0 73 

Luna 21 0 7 0 3 0 31 

Lyyli 14 0 13 0 5 0 32 

tytöt yht. 107 0 81 4 23 0 215 

Lassi 16 2 25 0 1 0 44 

Leevi 20 0 26 0 4 0 50 

Lenni 28 1 61 0 6 0 96 

Leo 26 1 11 0 3 0 41 

pojat yht. 90 4 123 0 14 0 231 

tytöt ja 

pojat yht. 

197 4 204 4 37 0 446 

 

Taulukkoa 1 tarkasteltaessa huomataan, että ie-, uo- ja yö-diftongit edustuvat lukiolaisten 

puheessa pääosin avartumattomina. 446 tapauksesta 438 diftongia esiintyy avartumatto-

mana ja 8 diftongia lievästi avartuneena. Neljä näistä lievästi avartuneesta diftongista 

esiintyy tyttöjen puhekielessä ja neljä poikien puhekielessä. Poikien esiintymät jakautu-

vat suhteellisen tasaisesti kolmen eri informantin välille, kun taas tyttöjen esiintymät 

edustuvat ainoastaan yhden informantin, Lenitan, puheessa. Lenitalla avartumista esiin-

tyy ainoastaan uo-diftongissa. Sen sijaan pojilla avartuu ainoastaan ie-diftongi. Seuraa-

vaksi tarkastelen tarkemmin näitä kahdeksaa lievästi avartunutta diftongia.  
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Lenitan puheessa esiintyy yhteensä 29 uo-diftongin varianttia. Näistä 25 edustuu avartu-

mattomana ja neljä lievästi avartuneena. Lievästi avartuneet muodot edustuvat sanoissa 

luokka (esimerkki 21), luonto (esimerkki 22), suomi (esimerkki 23) ja ruoka (esimerkki 

24).  

 

(21) ei me oltu oikee, se oli niinku meijän luåkalla (Lenita) 

(22) millaisia ohjelmia et halua katsoa no mittää luåntodokumentteja tylsiä (Le-

nita) 

(23) - - eikä tarvi vääntää mittää suåmienglantia (Lenita) 

(24) mihin sää käytät [Leena] rahhaa vaatteisiin ruåkaan herkkuihin (Lenita) 

 

Sanat luokka ja ruoka esiintyvät Lenitan puheessa myös avartumattomina (esimerkit 

25−27). suomi ei esiinny toista kertaa Lenitan puheessa, mutta Suomalainen ja Suomi 

esiintyvät hänen puheessaan avartumattomina (esimerkit 28 ja 29). 

 

(25) no mää oon ollu iha hirveen epävarma tossa voimistelussa ku mää oon alot-

tanu sen seiskaluokalla (Lenita) 

(26) aattele nyt sää oisit vaan yksin välitunnit sää oisit yksin sää söisit ruokaa yksin 

(Lenita) 

(27) - - ja ku käy Oulusaki nii tottakai sää nyt ruokaa meet Hessee (Lenita) 

(28) ja ku nii ku se on vaa aika surullista ku moni täällä esim vaikka Suomessaki 

on sillee et kukkaa ei juttele toisille keskenää - - (Lenita) 

(29) mistä sinä hankit kurssikirjat kuka kirjat maksaa no minä hankin netistä käy-

tettynä ja Suomalaisesta Kirjakaupasta ja iskä maksaa (Lenita) 

 

Lenitan puheessa edustuvat lievästi avartuneet diftongit eivät siis esiinny säännöllisesti 

tietyissä sanoissa, vaan niiden esiintyminen näyttäisi olevan melko satunnaista. Mustan-

ojan (2011: 295) mukaan satunnaisille avartuneille diftongeille ei usein löydy selitystä 

kontekstista. Mustanoja (2011: 296) on kuitenkin tehnyt tutkimuksissaan havainnon, että 

joillakin hänen informanteistaan erisnimet sekä ammattinimitysten kaltaiset termimäiset 

sanat esiintyvät useimmiten avartumattomassa muodossa. Kyseiset sanat saattavat kui-

tenkin esiintyä informanttien puheessa myös avartuneessa muodossa. Tämä voi kuitenkin 

selittää sitä, miksi Lenitalla erisnimet Suomi ja Suomalainen (Kirjakauppa) ovat molem-

milla esiintymiskerroillaan avartumattomia (esimerkit 28 ja 29), kun taas yleisnimessä 

suomi on lievää avartumista (esimerkki 23). Vastaavia havaintoja tiettyjen sanojen (muun 

muassa kouluaineet, paikannimet, yhteiskunnallisiin instituutioihin liittyvät ilmaukset) 

avartumattomuudesta ovat tehneet esimerkiksi Salonen (1982b: 118) ja Toiviainen (2019: 

40). 
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Lassin puheessa esiintyy kaksi ie-diftongin lievästi avartunutta muotoa. Muuten hänen 

ie-diftonginsa ovat avartumattomia (16 kappaletta). Myös uo- ja yö-diftongit edustuvat 

aina avartumattomina hänen puheessaan (yhteensä 26 kappaletta). Seuraavissa esimer-

keissä (esimerkit 30 ja 31) nähdään, missä ympäristöissä Lassin puheessa esiintyvät dif-

tongit avartuvat lievästi. 

 

 (30) tiiätsää mitä, soita tonne [Kallelle] ja laitat sen tohon nii jytkän viɛree (Lassi) 

 (31) joo nyt kyllä vaihtuu kiɛli kokonaa (Lassi) 

 

Lassi ei käytä sananmuotoa viereen ja sanaa kieli toista kertaa puheessaan, joten on vai-

keaa arvioida, ovatko juuri kyseinen muoto ja sana taipuvaisia avartumiselle hänen puhe-

kielessään. Toisaalta diftongit ovat kuitenkin usein avartumattomia hänen puheessaan, 

minkä vuoksi nämä kaksi lievästi avartunutta diftongia ovat todennäköisesti satunnaisia 

ilmiöitä hänen käyttämässään kielessä.  

 

Sekä Lennin että Leon puheessa esiintyy yksi lievästi avartunut ie-diftongi. Muuten hei-

dän diftonginsa ovat avartumattomia: Lennin puheessa esiintyy yhteensä 95 avartuma-

tonta diftongia ja Leon puheessa niitä on yhteensä 40. Lennin puheessa avartunut diftongi 

esiintyy sananmuodossa kiekkaa (esimerkki 32) ja Leolla sanassa mies (esimerkki 33).  

 

(32) peeveestä ottaa kolome milliä helemasta, herkutellaa nii poies nii, se ottaa 

kiɛkkaa [kierrosta] nii homona (Lenni) 

(33) kyllä se o sitä oikiaa elämistä se mittää vitu skootterimiɛhiä katella sielä (Leo) 

 

Lenni ei käytä sanaa kiekka tai kierros toista kertaa keskustelun aikana. Sen sijaan mies 

esiintyy Leon puheessa kolme kertaa avartumattomassa muodossa: 

 

 (34) kyllä se Sylvester Stallone on seksikäs mies (Leo) 

(35) emminä oo homo kyllä se heteroki voi sen myöntää että Sylvester Stallone on 

maailman seksikkäi mies (Leo) 

(36) varmaan Reissumies (Leo)  

 

Esimerkissä (36) Leo puhuu Reissumies-leivästä, eli mies saattaa olla avartumattomassa 

muodossa, koska se on osana erisnimeä. Krookin (1999: 281) tutkimusten mukaan sellai-

set sanat ovat avartumisherkkiä, joiden esiintymisfrekvenssi puheessa on suuri. Tämä voi 

olla yksi syy siihen, miksi mies on kerran avartunut lievästi Leon puheessa. Toisaalta Leo 

käyttää esimerkiksi sanaa tuo yhteensä kuusi kertaa, eikä siinä diftongi ole kertaakaan 
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avartunut. Saattaa siis olla todennäköisintä, että sekä Lennillä että Leolla lievästi avartu-

neet diftongit ovat Lenitan ja Lassin tapaan satunnaisia tapauksia.  

 

 

4.2. Diftongien avartuminen ammattitutkintolaisilla 

 

Ammattitutkintolaisten puheessa esiintyy yhteensä 661 ie-, uo- ja yö-diftongien variant-

tia. Näistä diftongeista 371 esiintyy poikien puhekielessä ja 290 tyttöjen puheessa. Yksi 

diftongeista edustuu lievästi avartuneena yhden tyttöinformantin puheessa. Seuraavasta 

taulukosta (taulukko 2) nähdään diftongien informanttikohtaiset esiintymismäärät. 

 

TAULUKKO 2. ie-, uo- ja yö-diftongit ja niiden variantit ammattitutkintolaisten puhe-

kielessä. 

 ie uo yö yht. 

 avartu-

maton 

lievästi 

avartunut 

avartu-

maton 

lievästi 

avartunut 

avartu-

maton 

lievästi 

avartunut 

 

Aada 26 0 42 0 8 1 77 

Alisa 22 0 40 0 11 0 73 

Alma 33 0 36 0 10 0 79 

Armi 25 0 27 0 9 0 61 

tytöt yht. 106 0 145 0 38 1 290 

Aamos 32 0 54 0 10 0 96 

Ahti 41 0 41 0 20 0 102 

Allan 47 0 30 0 16 0 93 

Altti 42 0 30 0 8 0 80 

pojat yht. 162 0 155 0 54 0 371 

tytöt ja 

pojat yht. 

268 0 300 0 92 1 661 

 

Taulukosta 2 nähdään, että ainoastaan Aadan puhekielessä esiintyy yksi lievästi avartunut 

diftongi. Tämä on yö-diftongin lievästi avartunut muoto, mikä on mielenkiintoista, koska 

lukiolaisilla yö-diftongi ei avartunut kertaakaan. Aadan puhekielessä edustuu yhteensä 76 
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avartumatonta diftongia. Näistä kahdeksan on yö-diftongin avartumattomia muotoja. Lie-

västi avartunut muoto esiintyy seuraavanlaisessa ympäristössä:  

 

(37) koska me kuskattii aina joku Asuntosäätiön työntekijä ja ne tuli aina tosi aikasi 

ja tosi myåhää lähti toimistolta ja - - (Aada) 

 

Sananmuoto myöhään ei esiinny toista kertaa Aadan puheessa. Ei siis voi päätellä, 

edustuuko Aadalla kyseinen sananmuoto aina lievästi avartuneena. Toisaalta Aadan pu-

hekielessä esiintyy sananmuoto myöskää, jossa on hieman vastaavanlainen äänneympä-

ristö, sillä s ja h ovat molemmat frikatiiveja. Frikatiivilla tarkoitetaan sellaista konsonant-

tia, joka syntyy, kun ilmavirta aiheuttaa hankaushälyä ääntöväylän kapeikossa. (VISK 

2008 § 4.) Lisäksi molemmissa sananmuodoissa diftongia seuraavassa tavussa olevat ä-

vokaalit ovat väljiä. Krook (1999: 281) kuitenkin mainitsee, että hänen tutkimustensa 

mukaan seuraavan tavun väljät vokaalit eivät vaikuta diftongien avartumisherkkyyteen. 

Aiempi tutkimus ei siis ainakaan tue tätä päätelmää, että diftongia seuraava frikatiivi tai 

väljät vokaalit olisivat aiheuttaneet Aadan lievästi avartuneen diftongin käytön.  

 

 

4.3. Diftongien avartuminen yhdeksäsluokkalaisilla  

 

Yhdeksäsluokkalaisilta kerätyssä aineistossa esiintyy yhteensä 436 ie-, uo- ja yö-difton-

gia. Poikien puheessa diftongeja on 250 ja tyttöjen puheessa 186. Yksikään diftongeista 

ei ole lievästi tai kokonaan avartunut. Seuraavasta taulukosta (taulukko 3) nähdään yh-

deksäsluokkalaisten puheessa esiintyvien diftongien varianttien frekvenssit informanteit-

tain. 
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TAULUKKO 3. ie-, uo- ja yö-diftongit ja niiden variantit yhdeksäsluokkalaisten puhe-

kielessä.  

 ie uo yö yht. 

 avartu-

maton 

lievästi 

avartunut 

avartu-

maton 

lievästi 

avartunut 

avartu-

maton 

lievästi 

avartunut 

 

Paula 26 0 16 0 3 0 45 

Peppi 35 0 15 0 3 0 53 

Pihla 30 0 21 0 7 0 58 

Pilvi 16 0 11 0 3 0 30 

tytöt yht. 107 0 63 0 16 0 186 

Paavo 18 0 18 0 11 0 47 

Patrik 4 0 7 0 4 0 15 

Pauli 90 0 43 0 12 0 145 

Pentti 25 0 16 0 2 0 43 

pojat yht. 137 0 84 0 29 0 250 

tytöt ja 

pojat yht. 

244 0 147 0 45 0 436 

 

Koska yhdelläkään yhdeksäsluokkalaisella informantilla diftongit eivät avarru laisinkaan, 

ei voida tehdä päätelmiä siitä, ovatko ammattikouluun menevät informantit (Patrik, Pentti 

ja Pilvi) murteellisempia kuin lukioon pyrkivät informantit (Paula, Peppi, Pihla, Paavo ja 

Pauli). Taulukosta 3 voi kuitenkin huomata, että Patrikilla, Pentillä ja Pilvillä ie-, uo- ja 

yö-diftongeja esiintyy puheessa vähemmän kuin lukioon suuntautuvilla informanteilla. 

Ammattikouluun menevillä diftongeja esiintyy puheessa 15−43, kun taas lukioon pyrki-

villä niitä on 45−145. Ero ei kuitenkaan ole kovin suuri esimerkiksi Paulan (45 diftongia) 

ja Pentin (43 diftongia) välillä. 

 

Lukiolaisilla ja ammattitutkintolaisilla diftongit avartuivat lievästi yhdeksän kertaa seu-

raavissa sanoissa: kieli, kiekka ’kierros’, luokka, luonto, mies, myöhään, ruoka, suomi ja 

viereen. Kaikki sanoista esiintyvät myös yhdeksäsluokkalaisten puheessa, mutta ne ovat 

aina avartumattomassa muodossa. Esimerkissä (38) sana kieli edustuu avartumattomana 

Pepin puheessa ja esimerkissä (39) lievästi avartuneena Lassin puheessa.  
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(38) niinkö monissa maissa niinkö sitä kieltä pystyy vaikka netistä tarkistaa että no 

mitähän tää tarkottaa mutta rupiappa rupiappa jotaki kiinan kieltä kattomaa ne-

tistä että mitä tämmöne sökerö tarkottaa nii ei kyllä ei tuu mittää (Peppi)  

(39) joo nyt kyllä vaihtuu kiɛli kokonaa (Lassi) 

 

Pepin kommentti on huomattavasti pidempi kuin Lassin, joten siitä voidaan nähdä myös 

muitakin murteellisuuksia. Hän esimerkiksi käyttää eA-vokaaliyhtymän asemassa muo-

toa ia (rupiappa) sekä yleisgeminaatiota (mittää). Voisi siis olettaa, että tällaisessa yh-

teydessä ennemmin Pepin puheessa esiintyisi murteellinen lievästi avartunut diftongi. kie-

len äänneympäristöt poikkeavat informanteilla niin, että Pepillä sanaa ennen on lyhyt vo-

kaali (ä) ja konsonantti (n). Lassilla taas muotoa ennen on pitkä vokaali uu. Voikin pohtia, 

onko muotoa edeltävä pitkä vokaali saanut aikaan diftongin lievän avartumisen. Toisaalta 

esimerkiksi Mustanojalla (2011: 295) on ollut tutkimuksissaan käytössä laajempi aineisto 

kuin minulla, eikä hän ole löytänyt satunnaisesti avautuneille diftongeille selitystä kon-

tekstista. Mielestäni äänneympäristön tarkastelu on kuitenkin perusteltua, sillä sen ja dif-

tongien avartumisen välillä voi olla joitakin yhtäläisyyksiä. 

 

Paavon puheessa esiintyy sana kierros avartumattomana (esimerkki 40), kun taas Lennin 

puheessa se esiintyy lievästi avartuneena (esimerkki 41). Kummassakin esimerkissä on 

myös muita murteellisuuksia. Paavo käyttää yleisgeminaatiota (mennee), ja Lennillä 

esiintyy švaavokaali (kolome, helemasta) kahdesti. Paavolla kierros-sanaa ennen on vo-

kaali e. Samoin kuin Lassilla (yllä oleva esimerkki 39), Lennillä sanan edellä on pitkä 

vokaali. Tosin Lennillä sanan edellä on aa, kun taas Lassilla sanaa edeltävä pitkä vokaali 

oli uu. 

 

(40) nii jos se ei oo tasane nii ne kierrokset mennee sillee näin (Paavo)  

(41) peeveestä ottaa kolome milliä helemasta, herkutellaa nii poies nii, se ottaa 

kiɛkkaa [kierrosta] nii homona (Lenni) 

 

Informanteista Pihlalla ja Lenitalla edustuu puheessa sana luokka. Pihlalla se on avartu-

maton (esimerkki 42) ja Lenitalla lievästi avartunut (esimerkki 43). Pihlan puheessa esiin-

tyy nykypuhekielinen eA-vokaaliyhtymän monoftongiutuminen (hirveesti), ja Lenitalla-

kin oikein on muodossa oikee. Myös luokkaa edeltävä sana on kummallakin informantilla 

sama, sillä he puhuvat meijän luokasta. Pihlalla kuitenkin meijän-sanassa on loppuheitto, 

jolloin hänellä on ennen luokka-sanaa vokaali ä, kun taas Lenitalla on konsonantti n. Las-

silla ja Lennillä (yllä olevat esimerkit 39 ja 41) diftongit avartuivat siis lievästi pitkään 
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vokaaliin päättyvän sanan jälkeen, mutta Lenitan puheesta poimittu esimerkki näyttää, 

että diftongit voivat aineistossani avartua lievästi myös konsonantin jälkeen. 

 

(42) - - nytki loppuvuojesta mää oon niinku musta tuntuu että mää oon lähentyny 

iha hirveesti meijä luoka poikien kaa että (Pihla) 

(43) ei me oltu oikee, se oli niinku meijän luåkalla (Lenita) 

 

Pentti ja Lenita käyttävät puheessaan sanaa luonto, joka on Pentillä avartumaton (esi-

merkki 44) ja Lenitalla lievästi avartunut (esimerkki 45). Lenitalla äänneympäristö on 

yleiskielinen, koska hän lukee kysymyksen suoraan paperista, mutta ennen luonto-sanaa 

on yleisgeminoitunut mittää. Pentillä taas selkeä toistuva murteellisuus on inessiivin -sA-

päätevariantti (josaki). Pentillä ennen luonto-sanaa esiintyy vokaali e, kun taas Lenitalla 

esiintyy pitkä vokaali ää. Tämä Lenitan puheesta poimittu esimerkki siis tukee teoriaa, 

että lievästi avartunut diftongi edustuu raahelaisnuorilla pitkään vokaaliin päättyvän sa-

nan jälkeen.  

 

(44) tai josaki eikö joku pikkukaupunki oo josaki siinä lähellä mikä o semmose sem-

mone hieno semmone luonto ja semmone sielä (Pentti) 

(45) millaisia ohjelmia et halua katsoa no mittää luåntodokumentteja tylsiä (Le-

nita) 

 

mies-sana edustuu sekä Paulin että Leon puheessa. Paulilla se on avartumattomassa muo-

dossa (esimerkki 46), kun taas Leolla se on lievästi avartuneessa muodossa (esimerkki 

47). Kummallakin esiintyy puheessa murteellisuuksia, sillä Paulin puheessa edustuu 

švaavokaali (alakaa) sekä -sA-inessiivi (vaiheesa). Leon puheessa eA-vokaaliyhtymä on 

muodossa ia (oikiaa), ja hänen puheessaan esiintyy myös yleisgeminoitunut mittää. Myös 

yksinäis-t:llinen katella on Leon puheessa esiintyvä murteellisuus. Kummallakin infor-

mantilla sanan mies edellä on vokaali i. Leon puheessa esiintyvä lievästi avartunut dif-

tongi ei siis ole avartunut edellä olevan pitkän vokaalin vaikutuksesta. Toisaalta mies on 

kuitenkin osa yhdyssanaa skootterimies, jolloin diftongin edellä on pitkä vokaali oo.  

 

(46) ei sitä varmaa nelikymppiseksi korkeintaa voi tehä että sitte ko alakaa ha-

luaa perhettä ja löytää sen naisen tai miksikä ei miestäki siinä vaiheesa (Pauli) 

(47) kyllä se o sitä oikiaa elämistä se mittää vitu skootterimiɛhiä katella sielä (Leo) 

 

Aada käyttää puheessaan sananmuotoa myöhään. Paulin puheessa esiintyy sanan myö-

hästyminen monikkomuoto, eli siinä diftongi yö edustuu lähes samassa 
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äänneympäristössä kuin Aadalla. Paulilla sana on avartumaton (esimerkki 48) ja Aadalla 

sananmuoto on lievästi avartunut (esimerkki 49). Paulin puheessa ei ole vanhan murteen 

mukaisia muotoja vaan ennemmin yleisiä ja neutraaleja puhekielisyyksiä. Nämä puhekie-

lisyydet ovat tunnettuja kaikkialla puhutussa suomessa sekä alueellisesti että sosiaalisesti 

(Mantila 2004: 325). Tällainen puhekielisyys Paulin puheessa on esimerkiksi semmosta, 

sillä siinä on havaittavissa i-loppuisen diftongin jälkikomponentin kato. Myös Aadan pu-

heessa on ennemmin vain tällaisia yleisiä puhekielisyyksiä, kuten esimerkiksi passiivi-

muodon käyttö monikon ensimmäisen persoonan funktiossa (me kuskattii). Paulilla ennen 

myöhästymisistä-sanaa on pitkä vokaali ää, ja Aadalla ennen myöhään-sananmuotoa on 

vokaali i. Myös nämä esimerkit siis kumoavat päätelmän, että lievästi avartunut diftongi 

edustuisi aina pitkään vokaaliin päättyvän sanan jälkeen, sillä Paulin puheessa näin ei ole 

käynyt. Toisaalta kuitenkin sekä Aadalla että Leolla (yllä oleva esimerkki 47) diftongi on 

avartunut lievästi i-kirjaimen jälkeen, joten voi pohtia, voisiko se olla raahelaisnuorten 

puheessa esiintyvän lievän avartumisen taustalla. On kuitenkin syytä muistaa, että Pau-

lilla diftongi pysyi avartumattomana i:n jälkeen (yllä oleva esimerkki 46).  

 

(48) että siinä ei oo tavallaa ei tuu siltä puolelta ei mistää myöhästymisistä ja 

muista tuu semmosta painetta ja muuta nii (Pauli) 

(49) koska me kuskattii aina joku Asuntosäätiön työntekijä ja ne tuli aina tosi ai-

kasi ja tosi myåhää lähti toimistolta ja - - (Aada) 

 

Pilvi ja Lenita käyttävät puheessaan sanaa ruoka. Pilvillä sana on avartumaton (esimerkki 

50) ja Lenitalla lievästi avartunut (esimerkki 51). ruoka esiintyy kummallakin informan-

tilla saman kysymyksen yhteydessä. Lisäksi sekä Pilvillä että Lenitalla sana raha on 

yleisgeminoitunut. Molemmat myös käyttävät persoonapronomineista pitkävokaalisia 

muotoja (mää, sää). Tällä kertaa kuitenkin Pilvillä ennen ruoka-sanaa on pitkä vokaali 

öö ja Lenitalla konsonantti n. Jälleen nämä esimerkit siis kumoavat teorian, että raahe-

laisnuorilla lievästi avartuneen diftongin sisältämää sanaa edeltäisi pitkä vokaali. Toi-

saalta Lenitalla lievästi avartuneen diftongin sisältämän sanan edellä on jo toisen kerran 

konsonantti n (aiempi tapaus esimerkissä 43).  

 

(50) öö ruokaan mihi mää käytän rahhaa öö bensoihi aika paljo - - (Pilvi) 

(51) mihin sää käytät [Leena] rahhaa vaatteisiin ruåkaan herkkuihin (Lenita) 

 

Pepin puheessa esiintyy avartumaton erisnimi Suomi (esimerkki 52), tai sitten hän puhuu 

suomalaisista (esimerkki 53). Lenitan puheessa puolestaan edustuu avartunut suomi 
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(esimerkki 54). Koska Suomi on erisnimi ja suomi yleisnimi, ei niiden vertailu ole joh-

donmukaista. Myös suomalaisen ja suomen vertailu on kiistanalaista, sillä ne ovat eri sa-

noja. Voidaan kuitenkin havaita, että jälleen (ks. esimerkki 45) sanassa, joka esiintyy Le-

nitalla ennen lievästi avartunutta diftongia, on pitkä vokaali ää. Pepillä Suomi- ja suoma-

lainen-sanojen edellä on vokaali o.  

 

(52) nii ei sillee oo hirveenä raahelaismenestystä siinä niinku koko Suomen tasolla 

(Peppi) 

(53) sitte no suomalaisia mää en nyt nii iha älyttömästi katoj joitaki semmosia 

suosittuja entä sul (Peppi) 

(54) - - eikä tarvi vääntää mittää suåmienglantia (Lenita) 

 

Pepin puheessa esiintyy inessiivimuoto vieressä niin, että diftongi ei ole avartunut (esi-

merkki 55). Lassilla taas diftongi on lievästi avartunut saman sanan illatiivimuodossa vie-

reen (esimerkki 56). Kummallakin informantilla persoonapronomineissa on pitkä vokaali 

(mää, sää). Peppi käyttää myös inessiivin murteellista -sA-varianttia mutta myös yleis-

kielistä -ssA-varianttia. Voikin olla, että juuri yleiskielinen -ssA-variantti sananmuodossa 

vieressä on pitänyt myös diftongin yleiskielisenä eli avartumattomana. Pepillä sanan 

edellä on vokaali e ja Lassilla konsonantti n. Myös Lenitalla (esimerkit 43 ja 51) diftongi 

oli avartunut kahdesti n-konsonanttiin päättyvän sanan jälkeen.   

 

(55) muistan jotenki musta tuntuu että mää muistan paremmin melkee ku yläasteella 

no vieläki muistan että niinku mihin kohtaa mää siinä luokasa istuin ja kene vie-

ressä ja tällee (Peppi)  

(56) tiiätsää mitä, soita tonne [Kallelle] ja laitat sen tohon nii jytkän viɛree (Lassi) 

 

Aineistossani diftongit avartuvat siis lievästi silloin, kun diftongia edeltävä sana päättyy 

pitkään vokaaliin, vokaaliin i tai konsonanttiin n. Lenitalla, Lassilla ja Lennillä on ennen 

lievästi avartunutta diftongia olevassa sanassa pitkä vokaali, joten voisi ajatella, että se 

saa aikaan diftongien avartumisen. Kun kuitenkin tarkastellaan heidän puheessaan esiin-

tyviä avartumattomia diftongeja, nähdään, että niidenkin edessä voi olla pitkä vokaali 

(esimerkit 57−59). Leolla ja Aadalla taas ennen lievästi avartunutta diftongia esiintyvässä 

sana päättyy vokaaliin i, mutta myös heillä avartumattomienkin diftongien edellä voi olla 

kyseinen vokaali (esimerkit 60 ja 61). Lenitalla ja Lassilla lievästi avartunutta diftongia 

edeltävässä sanassa voi päättyä myös konsonanttiin n, mutta samoin kuin muissakin ta-

pauksissa, myös heillä avartumattomien diftongien edellä olevassa sanassa on usein n 

(esimerkit 62 ja 63). 
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 (57) onko sielä mittää mielenkiintosii kysymyksiä ees (Lenita)  

 (58) näi mää kuole (Lassi) 

(59) nii porukat tykkää nii pittää yöllä asentaa garakesa [garage ’autotalli’] nii 

(Lenni) 

(60) ei se juippi tienny mikä siihe mopoo meni (Leo) 

(61) ainoot noi suomalaiset jotka katon on se Masked Singeri - - (Aada) 

(62) esim vaikka ku mullakiha on töitä nii [Essi] on siellä nii se on niinku se on 

niinku mun kaveri (Lenita) 

(63) oletatsiä et mää oon puolimurrosiässä hei mää oon kaheksan ja puoli (Lassi) 

 

Yhdeksäsluokkalaisilla sanojen kieli, kiekka, luokka, luonto, mies, myöhään, ruoka, 

suomi ja viereen esiintymisympäristöt eivät ole yleiskielisempiä kuin esiintymisympäris-

töt niillä informanteilla, joilla diftongit ovat lievästi avartuneet. Kummankin ryhmän pu-

heessa nimittäin esiintyy sekä vanhan murteen mukaisia muotoja että nykypuhekielisyyk-

siä. Lievästi avartuneiden diftongien taustalla ei siis näyttäisi olevan kontekstin eli muun 

puheen murteellisuuden eikä äänneympäristön vaikutus. Syyt ovat todennäköisesti en-

nemmin idiolektikohtaisia, tai sitten puheeseen on vaikuttanut esimerkiksi keskustelu-

kumppani, puhetilanne tai keskusteluaihe. Näitä syistä kerron tarkemmin seuraavassa lu-

vussa 4.4. 

 

Seuraavaksi esittelen siis kokoavia huomioita siitä, miten diftongien variantit esiintyvät 

raahelaisnuorten puhekielessä. Lisäksi vertailen saamiani tutkimustuloksia Krookin 

(1999) Raahen alueelta vuosina 1960–1980 keräämiin tutkimustuloksiin. Tämän lisäksi 

vertailen tutkimustuloksiani Salosen (1982b), Mantilan ja Pääkkösen (2010), Mustanojan 

(2011) sekä Toiviaisen (2019) tutkimustuloksiin. Tarkastelen myös sukupuolten välisiä 

eroja diftongien varianttien käytössä sekä koulutustaustan vaikutusta. Lopuksi pohdin 

myös hieman syitä sille, miksi diftongit avartuvat tai eivät avarru informanttieni pu-

heessa.  

 

 

4.4. Kokoavia huomioita diftongien avartumisesta 

 

Seuraavaan kuvioon (kuvio 1) olen koonnut kaikki aineistossani esiintyvät ie-, uo- ja yö-

diftongien ja niiden varianttien määrät. Aineistossani esiintyy yhteensä 1 543 ie-, uo- ja 

yö-diftongia. Näistä 1 534 diftongia edustuu aineistossani avartumattomana ja 9 lievästi 

avartuneena. ie-diftongin avartumattomia muotoja on aineistossa 709 kappaletta ja lie-

västi avartuneita 4. uo-diftongin avartumattomat muodot esiintyvät aineistossa 651 
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kappaleen verran ja sen lievästi avartuneet muodot esiintyvät 4 kertaa. yö-diftongin avar-

tumattomia muotoja on 174 ja lievästi avartuneita yksi.  

 

 

KUVIO 1. ie-, uo- ja yö-diftongien varianttien määrä raahelaisnuorten puhekielessä.  

 

Niin kuin kuviosta 1 nähdään, raahelaisnuorten puhekielessä diftongien avartuminen ei 

ole saanut jalansijaa. Tämä myötäilee sekä Krookin (1999: 204) että Mantilan ja Pääkkö-

sen (2010: 79–80) tutkimustuloksia, joiden mukaan diftongien avartumat alkavat olla har-

vinaisia Pohjois-Pohjanmaan murteiden alueella. Keski-Pohjanmaan murteissa difton-

gien avartumista ei ole yleisesti ottaen tavattu (Krook 1999: 235).  

 

Krook (1999: 205) on tutkimuksissaan tarkastellut myös Raahen alueen murteita, sillä 

hän on tutkinut diftongien avartumista Saloisten, Vihannin ja Pattijoen murteissa. Ai-

neisto on kerätty kyseisistä kunnista vuosina 1960–1980, ja silloin informanttien puhe-

kielessä on esiintynyt pääosin avartumattomia diftongeja (noin 70 prosenttia). Kaikissa 

kolmessa kunnassa on esiintynyt jonkin verran lievästi avartuneita muotoja (noin 20–30 

prosenttia), ja Vihannissa ja Pattijoella on tavattu myös puoliksi avartuneita muotoja (alle 

5 prosenttia). Täysin avartuneita diftongeja ei kunnissa ole esiintynyt. (Krook 1999: 205.) 

Omassa aineistossani lievästi avartuneita diftongeja esiintyy vain 0,5 prosentin verran, 

joten määrä on laskenut vuosien 1960–1980 aineistosta huomattavasti. On kuitenkin hyvä 

huomata, että Krookin informantit ovat olleet huomattavasti iäkkäämpiä kuin omat infor-

manttini. Voi siis olla, että iäkkäämmillä raahelaisilla diftongit saattaisivat avartua enem-

män kuin käyttämilläni informanteilla. Tietyt murrepiirteet nimittäin varioivat 
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ikäryhmittäin. Joidenkin murrepiirteiden osuudet voivat vaihdella nuorten ja vanhempien 

informanttien välillä useita kymmeniä prosenttiyksiköitä. (Mantila 2004: 327.) 

 

Mustanoja (2011) mainitsee tutkimuksissaan, että yleisimmin avartumattomia diftongeja 

käyttävillä puhujilla avartuneet variantit ovat useimmiten etuvokaalisia ie-diftongeja. 

Toisaalta taas yleisimmin avartuneita diftongeja käyttävillä puhujilla avartumattomat dif-

tongit ovat useimmiten uo:ita. (Mustanoja 2011: 298.) Mustanojan aineistossa yhdellä 

informanteista diftongien avartuminen on harvinaista, mutta lähes kaikki hänellä esiinty-

vistä avartuneista muodoista osuvat etuvokaaliseen ie-diftongin sisältämään sanaan. Mus-

tanojan poimimat esimerkkisanat ovat tiädetääj, tiätty ja miälestäni. Toisella informan-

tilla, jonka puheessa diftongit avartuvat runsaasti, avartumattomat muodot osuvat ainoas-

taan uo-diftongin sisältämiin sanoihin. Mustanoja mainitsee esimerkkeinä sanat vuoresa 

ja huomaa. (Mustanoja 2011: 296−297.) 

 

Myös omassa tutkielmassani Lassilla ja Leolla avartuvat ainoastaan ie-diftongin sisältä-

mät etuvokaalisessa ympäristössä esiintyvät sanat kiɛli, skootterimiɛhiä ja viɛree. Tältä 

osalta tutkimustulokseni siis tukisivat Mustanojan (2011) teoriaa. Ristiriidassa teorian 

kanssa ovat kuitenkin Lennin ja Lenitan puheissa esiintyvät lievästi avartuvat diftongit. 

Lennillä diftongi nimittäin avartuu lievästi sanassa kiɛkkaa, jolloin ie-diftongi esiintyy 

takavokaalisessa ympäristössä. Lenitan puheessa taas lievästi avartuneet muodot osuvat 

vain uo-diftongin sisältämiin sanoihin. Mustanojan (2011) teorian mukaan Lenitalla pi-

täisi avartua ennemmin ie- ja yö-diftongit. On kuitenkin syytä huomata, että Mustanojakin 

vain pohtii tutkimuksissaan, voisiko tällainen teoria olla mahdollinen (Mustanoja 2011: 

298). Teoria on siis vasta arvailua, vaikka tutkimustietoon perustuukin.  

 

Seuraavaan kuvioon (kuvio 2) olen koonnut sukupuolittaiset erot ie-, uo- ja yö-diftongien 

ja niiden varianttien käytössä. Tyttöjen puheessa esiintyy 320 avartumatonta ie-diftongia, 

289 avartumatonta uo-diftongia ja 77 avartumatonta yö-diftongia. Lievästi avartuneita ie-

diftongeja tyttöjen puheessa ei ole ollenkaan, kun taas lievästi avartuneita uo-diftongeja 

on 4. Tyttöjen puheessa esiintyy yksi lievästi avartunut yö-diftongi. Poikien puheessa 

avartumattomien diftongien määrät ovat seuraavat: 389 ie-diftongia, 362 uo-diftongia ja 

97 yö-diftongia. Poikien puheessa ainoastaan ie-diftongit ovat avartuneet lievästi neljässä 

tapauksessa. 
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KUVIO 2. ie-, uo- ja yö-diftongien varianttien jakauma tytöillä ja pojilla.  

 

Kuviosta 2 nähdään, että eniten poikien ja tyttöjen puhekielessä edustuvat ie-diftongit, 

toiseksi eniten uo-diftongit ja kolmanneksi eniten yö-diftongit. Se, miksi sekä tytöillä että 

pojilla esiintyy jokaista diftongia lähes saman verran, johtuu todennäköisesti heidän käyt-

tämistään keskusteluaihelistoista. He kaikki keskustelevat useammastakin samasta ai-

heesta, mikä tuo tiettyjä diftongeja aineistoon mukaan. Useampikin informanttipari pu-

huu esimerkiksi työstä, minkä vuoksi harvemmin puheessa esiintyvä yö-diftongi on myös 

suhteellisen hyvin edustettuna sekä poikien että tyttöjen kielessä.  

 

Myös Krook (1999) on tarkastellut diftongien avartumista sukupuolten näkökulmasta. 

Hänen tutkimustulostensa mukaan diftongien avartumisen osalta miesten ja naisten vä-

lillä ei ole merkittäviä eroja. (Krook 1999: 274.) Myös omat tutkimustulokseni myötäile-

vät Krookin tutkimustuloksia, sillä aineistossani poikien ja tyttöjen diftongit avartuvat 

lievästi lähes saman verran. Tytöillä avartuu lievästi viisi diftongia ja pojilla neljä difton-

gia. On kuitenkin mielenkiintoista, että kaikki poikien lievästi avartuvat diftongit ovat ie-

diftongeja ja tytöillä lähes kaikki ovat uo-diftongeja. Pojilla syynä voi olla aiemmin mai-

nitsemani ie-diftongin avartumishakuisuus etuvokaalisessa ympäristössä, mutta tyttöjen 

kohdalla tarkastelun kohteena on ennemmin yksilölliset erot. Tämä johtuu siitä, että uo-

diftongit avartuvat lievästi ainoastaan Lenitalla. Syyt tämän taustalla ovat oikeastaan vain 

arvailujen varassa. Voi esimerkiksi olla, että Lenitan vanhemmat ovat kotoisin sellaiselta 

paikkakunnalta, jossa diftongien avartuminen on yleistä.  
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Seuraavaksi tarkastelen sitä, miten koulutustausta vaikuttaa diftongien avartumiseen. 

Chambersin ja Trudgillin (1998 [1980]: 57−59) mukaan alemmat sosiaaliryhmät käyttä-

vät enemmän paikallisen puhekielen piirteitä kuin ylemmät, joilla esiintyy enemmän stan-

dardin mukaisia variantteja. Myös Toiviaisen (2019) pro gradu -tutkielman tulokset tuke-

vat tätä väitettä, sillä hänen aineistossaan nuoremmat, enemmän koulua käyneet puhujat 

käyttävät vähemmän avartuneita muotoja kuin iäkkäämmät, vähemmän koulutetut infor-

mantit (Toiviainen 2019: 42). Kuviosta 3 nähdään, miten lievästi avartuneet diftongit ja-

kautuvat eri oppilaitosten välille aineistossani.  

 

 

KUVIO 3. Avartumattomien ja lievästi avartuneiden diftongien määrä eri oppilaitoksissa 

opiskelevilla informanteilla.  

 

Kuviosta 3 nähdään, että aineistossani eniten lievästi avartuneita diftongeja ilmenee lu-

kiolaisilla. Lukiolaisilla lievästi avartuneiden diftongien osuus on 1,8 prosenttia ja avar-

tumattomien diftongien osuus on 98,2 prosenttia. Tämä siis poikkeaa aiemmista tutki-

mustuloksista, sillä lukiolaiset ovat omassa aineistossani eniten yleissivistävää koulutusta 

saaneita informantteja, jolloin heidän puheensa pitäisi olla yleiskielisintä (ks. esim. 

Chambers & Trudgill 1998 [1980]: 57−59). Ammattitutkintolaisten puheessa edustuu ai-

noastaan yksi lievästi avartunut diftongi, jolloin sen prosentuaalinen osuus on 0,2 pro-

senttia. Avartumattomien diftongien prosentuaalinen osuus ammattitutkintolaisilla on 

99,8 prosenttia. Yhdeksäsluokkalaisten puheessa diftongit eivät avarru lainkaan.  

 

Aineistossani esiintyvät diftongien avartumat ovat niin satunnaisia ja vähäisiä, että niiden 

pohjalta ei voi tehdä yleistystä, että lukiolaiset olisivatkin kaikkein murteellisimpia pu-

hujia. Voi esimerkiksi olla, että heidän vanhempansa ovat sellaiselta alueelta kotoisin, 

missä diftongien avartumat ovat yleisiä puhekielessä, tai avartuminen on tarttunut heidän 
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puhekieleensä jotakin toista kautta. Esimerkiksi televisiossa tai podcasteissa diftongien 

avartumista kuulee usein, ja murrepiirre onkin voinut tarttua käyttöön tätä kautta. Lisäksi 

diftongien avartuminen on yleistyvä piirre monilla muilla murrealueilla, jolloin se voi 

hyvin levitä myös yksittäisten puhujien kieleen (Krook 1999: 13−14). Voi myös olla, että 

informantin perheessä on esimerkiksi asunut sellainen henkilö, joka on tuonut murrepiir-

teen käytettyyn kieleen. On myös mahdollista, että esimerkiksi haastattelutilanteessa ren-

toutuminen on vaikuttanut niin, ettei omaan puheeseen ole kiinnittänyt niin paljoa huo-

miota ja puhe on vapautunut. Myös puheenaiheella voi olla merkitystä: jos aihe on tuttu, 

asiaa tulee enemmän eikä keskustellessa tarvitse miettiä niin paljoa sitä, mitä haluaa sa-

noa.  

 

Tuovinen (2020) on havainnut tutkimuksissaan, että yksilön kieli voi vaihdella esimer-

kiksi keskustelukumppaneiden, puhetilanteiden ja keskusteluaiheiden mukaan. Hänen in-

formanteillaan puhe yleiskielistyy, kun puhutaan vakavista aiheista (kuten tulevaisuuden-

suunnitelmista), kun puhutaan ryhmän ulkopuolisista henkilöistä, kun yritetään saada pu-

heeseen virallisuutta tai juhlallisuutta tai kun haetaan auktoriteettiasemaa. Puheen mur-

teellisuudet taas lisääntyvät silloin, kun informantit haluavat lisätä puheeseensa huumo-

riarvoa. Tällöin he saattavat esimerkiksi käyttää korostetusti stereotyyppisiä murrepiir-

teitä. (Tuovinen 2020: 74−75.) Lappalainen, Mustanoja ja O’Dell (2019) mainitsevat, että 

informantit saattavat myös ottaa haastattelutilanteessa tietynlaisen roolin, mikä vaikuttaa 

heidän puhetapaansa. Heidän mukaansa myös vahva identifioituminen tiettyyn paikka-

kuntaan näkyy puhetavassa. (Lappalainen, Mustanoja & O’Dell 2019: 576.) Myös tällai-

set tekijät voivat vaikuttaa siihen, miksi juuri lukiolaisilla esiintyy enemmän diftongien 

avartuneita muotoja kuin yhdeksäsluokkalaisilla tai ammattitutkintolaisilla. Esimerkiksi 

Lennin ja Leon puheessa on humoristinen sävy koko keskustelun ajan, mikä voi olla 

syynä sille, miksi kummankin puheessa esiintyy yksi lievästi avartunut diftongi. Toisaalta 

he yrittävät myös ylläpitää tietynlaista ”perinteinen raahelainen työmies” -roolia koko 

keskustelun ajan, eli tämä voi poistaa diftongien avartuneita muotoja heidän puheestaan. 

Koska piirre on yleistyvä ja sitä kuullaan esimerkiksi nuorten pinnalla olevien sosiaalisen 

median vaikuttajien suusta, se ei sopisi tällaisen vanhan ajan raahelaisen suuhun. Esimer-

keistä (64) ja (65) nähdään, millaisissa ympäristöissä Lennin ja Leon diftongit ovat lie-

västi avartuneet ja millaiseen tyyliin he keskustelua käyvät. 

 



48 

 

(64) Leo: seitekymppiki tähä passais, varma tapaus, ja vähä pauer filter [power 

filter ’vapaavirtaussuodatin’] 

Lenni: vähä tolla remelillä [Dremel-hiontalaite] kutitellaan niitä pako ja imukana-

vaa nii kyllä se o se o semmone tykkipeli 

Lenni: peeveestä [Suzuki PV -merkkinen mopo] ottaa kolome milliä helemasta, 

herkutellaa nii poies nii, se ottaa kiɛkkaa [kierrosta] nii homona 

Leo: vakio neliätahtikevari nii eristeeksi 

Lenni: ja vakioprätkäkki tulee, talvel tulee tuntsi 

(65) Lenni: kyllä passaa ässän [S-market] taakse painaa keula pystysä Derpillä 

[Derbi-merkkinen mopo] nii 

Leo: kyllä siihe ässälle pääsee oikee siitä 

Leo: kyllä se o sitä oikiaa elämistä se mittää vitu skootterimiɛhiä katella sielä 

Lenni: nii emännät kahtoo että jaa se tullee Derpillä joo 

Leo: kerra [Antti] ja [Jani] veti turpaa jotaki skootterijuippii siel ässän takana, 

hakkas hakkas peilit rikki 

 

Vaikka eri tutkimustulokset (ks. esim. Salonen 1982a, 1982b; Paunonen 1995 [1982]; 

Toiviainen 2019) osoittavat, että enemmän kouluja käyneillä diftongien avartumista ta-

vataan vähemmän kuin kouluttamattomilla informanteilla, voidaan murrepiirteen käy-

tössä nähdä yksilökohtaisia eroja. Esimerkiksi Suomen pääministerin Sanna Marinin pu-

heessa voi kuulla diftongien avartuneita muotoja, vaikka hän on suorittanut maisterin tut-

kinnon Tampereen yliopistossa (Sanna Marinin kotisivut). Lisäksi olen itse kuullut use-

amman yliopisto-opiskelijan puheessa diftongien avartuneita muotoja. Koska murrepiir-

rettä voi kuulla esimerkiksi poliitikkojen suusta television välityksellä tai radiojuontajilta, 

podcastien pitäjiltä ja vloggaajien videoista, voi piirre levitä sitäkin kautta alueille, joissa 

sitä ei ole ennen kuultu. Yksilöt voivat poimia piirteitä puheeseensa tätä kautta. Vaikka 

siis diftongien avartuminen on nykyään regressiivinen murrepiirre Raahen murteen alu-

eella, voi sen käyttö olla lievästi kasvussa yksilötasolla. Tämän voisi kuitenkin selvittää 

vain haastattelemalla samoja informantteja uudestaan muutaman vuoden päästä tai otta-

malla tarkasteluun suuremman aineiston.  

 

Sekä Mustanoja (2011: 295) että Salonen (1982b: 118) ovat havainneet, että erisnimien 

diftongit (esim. Pietari) pysyvät usein avartumattomina. Lisäksi ammattisanaston yhtey-

dessä käytettävät diftongit (esim. kirvesmies) eivät avarru helposti (Mustanoja 2011: 

295). Myös yhteiskunnan rakenteisiin ja instituutioihin liittyvissä ilmauksissa (esim. puo-

lustusvoimat) sekä kouluaineissa (esim. käsityöt) käytettävät diftongit ovat taipuvaisia 

jäämään avartumattomiksi (Salonen 1982b: 118). Krook (1999: 281) mainitsee myös in-

formanttien nykypuheessa harvoin esiintyvien sanojen diftongien pysyvän usein avartu-

mattomina. Myös omassa aineistossani diftongit avartuvat vain yleisnimissä. 
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Esimerkeistä (66)−(70) nähdään, kuinka myös omassa aineistossani nämä Salosen 

(1982b), Krookin (1999) ja Mustanojan (2011) mainitsemat muodot pysyvät avartumat-

tomina.  

 

(66) nii koska sit se vaatii niinkö porukoilta kyytejä ja se on aika paljo jos alkaa 

ajelee niinku Raahe–Piehinki-väliä (Alisa) 

(67) ite oon aatellu ku mää olin tetisä tuola luotsiasemalla et se vois olla iha hyvä 

niinii mennä niinku luotsiksi tai luotsikutterin kuljettajaksi se ois iha mukavaa 

hommaa (Lenni) 

(68) kaikkeen turhaan silleen että oisin kohta velkakierteessä mutta voisin mää 

myös harkita ehkä jotaki fiksuaki vaikka sijottamista nii sit mää en ehkä ois nii 

pahassa velkakierteessä (Aada) 

(69) no varmaa kemia on lempiaine ja öö biologia ja maantieto kans ja matikka 

entä sulla (Paula) 

(70) mutta kyöpeli eikö kyöpelivuori oo täälläki Raahessa joku kyöpelinmäki on 

on mun mielestä (Armi) 

 

Krook (1999) on pohtinut tutkimuksissaan, voiko Oulun seudun murteessa tapahtuva 

avartumisen väistyminen olla sidoksissa savolaistyyppiseen diftongin reduktioon eli sitä 

mukaa kun avartuminen on alueella kadonnut, tilalle on tullut diftongien redusoituminen 

(Krook 1999: 211; Mantila & Pääkkönen 2010: 84). Mantila (2010) kuitenkin kumoaa 

tämän esittämällä Krookin teoriaa vastaan kolme argumenttia (ks. Mantila & Pääkkönen 

2010: 84–85). Krook (1999: 211) toteaakin lopussa, että todennäköisesti Oulun seudun 

murteen alueella entisen avartuneisuuden tilalle on vain omaksuttu itäinen avartumatto-

muus samoin kuin monet muutkin savolaisuudet vanhojen piirteiden sijaan. Myös Man-

tila yhtyy tähän näkökantaan (Mantila & Pääkkönen 2010: 85). Todennäköisesti siis myös 

Raahen murre on saanut tällaisia vaikutteita savolaisuuksista.  

 

Koska diftongien avartumista ei esiinny Raahen murteessa juuri laisinkaan, voisi sanoa, 

että kyseisen murrepiirteen osalta Raahe yhtyy Keski-Pohjanmaan murteiden alueeseen. 

Toisaalta diftongien avartuminen on nykyään regressiivinen murrepiirre Oulun seudun 

murteessa, kuten se on myös Raahen murteessa. Niin kuin olen maininnut, Krookin 

(1999) vuosina 1960–1980 kerätyssä aineistossa lievästi ja puoliksi avartuneita diftongeja 

esiintyy Raahen alueella vielä noin 30 prosentin verran, mutta oman tutkimukseni mu-

kaan tuo määrä on nykyään 0,5 prosenttia. Kyseisen murrepiirteen käyttö raahelaisten 

puhekielessä on siis vähentynyt huomattavasti, ja näin on tapahtunut myös Oulun seudun 

murteessa. Siksi Raahen murre voisi yhtyä diftongien avartumien osalta myös Oulun seu-

dun murteeseen.  
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5. ts-YHTYMÄN VASTINEET NUORTEN PUHEKIELESSÄ 

 

Seuraavissa luvuissa tarkastelen raahelaisnuorten puhekielessä esiintyviä ts-yhtymän vas-

tineita. Alkuun luvussa 5.1. kerron siitä, miten olen tutkimuskohteen rajannut ja jaotellut. 

Tämän jälkeen käsittelen luvuissa 5.2.−5.4. oppilaitoksittain sitä, mitkä ts-yhtymän vas-

tineet ovat raahelaisnuorilla yleisimpiä ja kuinka paljon mitäkin varianttia heidän puhe-

kielessään esiintyy. Näissä luvuissa käsittelen erikseen ts-yhtymän vastineiden vahvoja 

ja heikkoja asteita. Lisäksi tarkastelen informanttikohtaisesti nuorten ts-yhtymän vasti-

neiden käyttöä. Aluksi käsittelen lukiolaisten, sitten ammattitutkintolaisten ja viimeiseksi 

yhdeksäsluokkalaisten ts-yhtymän vastineiden variaatiota.  

 

Tarkastelen omassa luvussaan (5.5.) aineistossani esiintyviä ts-yhtymän sisältäviä sanoja, 

sillä haluan selvittää, onko esimerkiksi jonkin vastineen käyttö raahelaisnuorilla sidok-

sissa tiettyyn sanaan. Ensin tarkastelen niitä sanoja, joiden esiintymissä ts-yhtymä voi 

vaihdella kaikkien ts-yhtymän vastineiden eli ts:n, tt:n, ht:n ja t:n kanssa ja joissa ts-yh-

tymän vastine esiintyy ensimmäisen ja toisen tavun rajalla. Sen jälkeen tutkin niitä sanoja, 

jotka voivat vaihdella ainoastaan ts:n, tt:n ja t:n kanssa. Lopuksi tarkastelun kohteena ovat 

ne sanat, joissa ts-yhtymän vastine esiintyy kauempana sanassa kuin ensimmäisen ja toi-

sen tavun rajalla. Vertailen tekemiäni havaintoja Päivärinnan (1999), Luosujärven (2013) 

ja Toiviaisen (2019) tutkimuksissaan tekemiin havaintoihin. 

 

Lopussa (luku 5.6.) esitän kokoavia huomioita siitä, miten ts-yhtymän vastineiden käyttö 

varioi eri oppilaitoksia käyvillä nuorilla. Lisäksi tarkastelen sitä, miten sukupuoli vaikut-

taa ts-yhtymän vastineiden käyttöön. Selvitän myös sitä, vastaako raahelaisnuorten ts-

yhtymän vastineiden käyttö enemmän Oulun seudun vai Keski-Pohjanmaan murteiden 

käyttöä. Vertailen saamiani tutkimustuloksia Oulun seudun murteen alueella tehtyihin 

Kanasen (1994), Airisniemen (2015), Millaskankaan (2018) sekä Tolosen (2020) tutki-

mustuloksiin sekä Keski-Pohjanmaan murteiden alueella tehtyihin Tuikkalan (1997), Päi-

värinnan (1999) ja Tuovisen (2020) tutkimustuloksiin. Hyödynnän vertailussa myös 

Luosujärven (2013) Kuusamosta kerättyjä tutkimustuloksia.  
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5.1. Tutkimuskohteen rajaus ja jaottelu 

 

Aineistossani esiintyy yhteensä 531 ts-yhtymän vastinetta. Olen ottanut tarkasteluun mu-

kaan seuraavat ts-yhtymän vastineen sisältävät sanat: ansaita (ansaitse-), etsiä, hallitsija, 

häiritä (häiritse-), itse, itseasiassa, itsekuri, itsemurha, itsenäinen, itsenäisyyssopimus, 

katselija, katsella, katsoa, kutsua, linkkuveitsi, lävitse, mainita (mainitse-), metsä, met-

sästää, paitsi, ruotsi, seitsemän, tarvita (tarvitse-), tuomita (tuomitse-), valita (valitse-), 

viitsiä ja ylitsepääsemätön. Sanat hautajaiskutsu ja Katsomo olen jättänyt aineistoni ul-

kopuolelle, sillä sanojen ts:lliset muodot ovat tietojeni ja kielitajuni mukaan vakiintuneet 

puhutussa suomen kielessä. Myös Mustanoja (2011: 177) on tamperelaisten ts-yhtymän 

vastineita tutkiessaan jättänyt sanat kutsu ja katsomo pois laskelmistaan saman syyn 

vuoksi. Katsomo jää pois myös siksi, että sillä viitataan aineistossani suoratoistopalveluun 

nimeltä Katsomo, eli kyseessä on erisnimi. Mustanojan (2011: 176) mukaan variaation-

tutkimuksista rajataan usein pois varioimattomina esiintyvät erisnimet, joten siksi on pe-

rusteltua jättää Katsomo pois laskelmista.  

 

Olen jättänyt laskelmien ulkopuolelle myös verbin tarvita lyhennysmuodon tartte-. Näin 

ovat tehneet myös esimerkiksi Mustanoja (2011: 177) sekä Tuovinen (2020: 47). tartte- 

on vakiintunut lyhenne, eikä siinä esiinny ts-yhtymän variaatiota, minkä vuoksi on perus-

teltua jättää se pois laskuista.  

 

Sanoja hallitsija, itseasiassa, itsekuri, itsemurha, itsenäinen, itsenäisyyssopimus ja ylit-

sepääsemätön voisi pitää sellaisina sanoina, jotka usein edustuvat puheessa ts:llisissä 

muodoissaan. Myös omassa aineistossani ne esiintyvät ainoastaan ts:llisessä muodossa, 

mutta olen silti halunnut ottaa ne mukaan laskelmiini, sillä oman kielitajuni sekä raahe-

laisten maallikoiden, joilta asiaa kyselin, mukaan kyseiset sanat voisivat edustua Raahen 

murteessa myös ts-yhtymän osalta varioivina. Lisäksi haluan noudattaa Mustanojan 

(2011: 176) mallia eli pyrin rajaamaan aineistoani mahdollisimman maltillisesti.  

 

ts-yhtymän vastineita analysoitaessa saatetaan tarkastella vain 1. ja 2. tavun rajalla olevia 

ts-yhtymiä (ks. esim. Millaskangas 2018: 35; Toiviainen 2019: 21). Mukaan voidaan kui-

tenkin ottaa myös kauempana sanassa olevat esiintymät. Näin ovat tehneet esimerkiksi 

Päivärinta (1999: 29) ja Mustanoja (2011: 174), mutta heidän aineistossaan kauempana 

sanassa olevia esiintymiä on suhteellisen vähän. Omassa aineistossani ensimmäisen ja 
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toisen tavun rajaa kauempana esiintyy kuitenkin jonkin verran vaihtelua. Siksi otan itse-

verbit, prolatiivimuodot lävitse ja ylitse sekä sanan hallitsija mukaan laskelmiini.  

 

kato-verbin kohdalla noudatan Mustanojan (2011: 204) mallia. Jätän kato-verbin laskel-

mieni ulkopuolelle silloin, kun sen verbimäisyys on vähentynyt ja kun se muistuttaa 

enemmän partikkelia (esimerkit 71 ja 72). Tällaisia tapauksia on aineistossani yhteensä 

14. Otan kato-verbin mukaan laskelmiin silloin, kun kyseessä on selvä, konkreettiseen 

katsomiseen käskevä imperatiivinen kato (esimerkki 73).  

 

(71) nii nii mutta katok ku sillo ku ne kuuntelee (Lassi) 

(72) tai siis näitte katoppa ku on nämä siis ku kaikki suuremmat yrityksethä nii ne 

on elektroniikka-alalla tai tuolla netissä (Pauli)  

(73) puol minsaa puol minsaa puol tuntia on menny jo, katov vaikka (Lassi) 

 

Olen jaotellut aineistossani esiintyvät ts-yhtymän vastineet vahvaan ja heikkoon astee-

seen. ts-yhtymän mahdolliset variantit aineistossani ovat ts, tt, ht ja t. Näistä ts, tt ja ht 

edustuvat sekä vahvan asteen (esimerkit 74−76) että heikon asteen asemassa (esimerkit 

77−79), kun taas yksinäis-t esiintyy ainoastaan heikon asteen asemassa (esimerkki 80).  

 

(74) älä ny koko aja vaa sillä kännykällä oo häiritseekö harrastuksesi opiskeluasi 

(Lenita) 

(75) määki oon kattonu sen videoita vähä ne on hyviä kaikki semmoset random 

Niilokakskakkoset aiva loistava (Ahti) 

(76) pittää nyt opiskella ensi ja sitte kahtua (Altti) 

(77) viimeksi joskus tyyliin toukokuussa kävin metsässä mutta (Aada) 

(78) toivon että ne tekkee sielä eduskunnasa jottai järkevääki ja ottaa sen pakko-

ruottin pois (Paavo) 

(79) kahtoppa ku se nykäsee kohta, vittu ku keulii heleposti (Leo) 

(80) mää etin täältä nyt jonku oikee mielenkiintosen kysymyksen (Leena) 

 

 

5.2. ts-yhtymän vastineet lukiolaisilla  

 

Lukiolaisten puhekielessä edustuu yhteensä 166 ts-yhtymän vastinetta. Näistä 80 on 

vahva-asteisia ts-yhtymän vastineita ja loput 86 ovat heikkoasteisia ts-yhtymän vastineita. 

Taulukosta 4 nähdään vahva-asteisten ts-yhtymän vastineiden informanttikohtainen edus-

tus, kun taas taulukossa 5 on heikkoasteisten ts-yhtymän vastineiden informanttikohtaiset 
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esiintymät. Olen laskenut taulukoihin myös esiintymien prosentuaaliset osuudet, sillä 

tämä helpottaa tulosten vertailua.  

 

TAULUKKO 4. Vahva-asteisten ts-yhtymän vastineiden edustus lukiolaisten puhekie-

lessä.  

 ts ts, % tt tt, % ht ht, % yht. 

Leena 3 23,1 10 76,9 0 0 13 

Lenita 6  42,9 8 57,1 0 0 14 

Luna 1  50 1 50 0 0 2 

Lyyli 3 50 3 50 0 0 6 

tytöt yht. 13 37,1 22 62,9 0 0 35 

Lassi 1 25 3 75 0 0 4 

Leevi 6 46,2 7 53,8 0 0 13 

Lenni 2 9,1 12 54,5 8 36,4 22 

Leo 0 0 5 83,3 1 16,7 6 

pojat yht. 9 20 27 60 9 20 45 

tytöt ja 

pojat yht. 

22 27,5 49 61,3 9 11,3 80 

 

Taulukosta 4 nähdään, että ts-yhtymän ollessa vahva-asteisessa asemassa lukiolaiset käyt-

tävät eniten tt-varianttia puheessaan (esimerkit 81 ja 82). Sen edustus lukiolaisten pu-

heessa on 61,3 prosenttia. Toiseksi yleisin variantti on ts, ja se edustuu lukiolaisilla 27,5-

prosenttisesti (esimerkit 83 ja 84). Lukiolaisten puheessa vähiten käytetty variantti on ht, 

ja sen edustus on 11,3 prosenttia (esimerkki 85). Kun tyttöjä ja poikia tarkastellaan erik-

seen, molemmat sukupuolet käyttävät eniten tt:tä, toiseksi eniten ts:ää ja molemmilla har-

vinaisin variantti on ht. Poikien puheessa ht edustuu kuitenkin yhdeksän kertaa (prosen-

tuaalinen osuus 20 prosenttia), kun taas tytöillä sitä ei esiinny kertaakaan. Lisäksi pojat 

käyttävät ts:llistä muotoa yhtä paljon kuin ht:llistä muotoa, sillä ts-variantin prosentuaa-

linen osuus on myös 20 prosenttia.  

 

(81) no mutta mää en oo päästäny itteeni helpolla mää otin pitkän kemian pitkän 

fysiikan pitkän matikan (Leena) 

(82) mietippä sitte ku tätä kuuntelee takasi ja kattoo että mitä helevettiä ne höpötti 

(Lassi) 

 (83) no häiritseekö sun harrastukset ikinä sun opiskelua tai koulunkäyntiä (Lyyli) 
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(84) en itseasiassa muista mää taisin jonku fysiikan ottaa tai jonku mutta jajaja 

liikunnan ottiin ja mitä kaikkia, no en nyt muista en jaksa nyt rueta selittää (Lenni) 

(85) - - niinii Emmentaalie maratoni ruukaan kahtua aina sunnuntaiaamusi 

(Lenni) 

 

Taulukosta 4 voidaan myös havaita, että informanttikohtaisesti tarkasteltuna Leenalla ja 

Lenitalla tt on yleisin variantti. Leenalla sen osuus on 76,9 prosenttia ja Lenitalla 57,1 

prosenttia. Toiseksi eniten he käyttävät ts-varianttia. Leenalla ts-variantin osuus on 23,1 

prosenttia, kun taas Lenitalla se on 42,9 prosenttia. Lunan ja Lyylin puheessa ts ja tt esiin-

tyvät yhtä usein, sillä Luna käyttää kumpaakin varianttia kerran ja Lyyli kolme kertaa. 

Kaikilla pojista yleisin variantti on tt. Lassilla ja Leolla se on selvästi yleisin, sillä kum-

mallakin sen prosentuaalinen osuus on noin 80 prosenttia. Leevi taas käyttää tt:tä ja ts:ää 

lähes yhtä usein, sillä hänellä tt:n osuus on 53,8 prosenttia ja ts:n osuus on 46,2 prosenttia. 

Lennillä taas ht-variantin osuus on sen verran suuri (36,4 prosenttia), että hänellä tt:n 

osuus jää 54,5 prosenttiin. Muut pojista käyttävät ht:llistä muotoa vähemmän, sillä Lassin 

ja Leevin puheessa se ei esiinny kertaakaan ja Leokin käyttää sitä vain kerran (osuus 16,7 

prosenttia). ts-variantti esiintyy Lassin puheessa kerran (osuus 25 prosenttia) ja Lennillä 

kahdesti (osuus 9,1 prosenttia), kun taas Leon puheessa se ei esiinny kertaakaan. Seuraa-

vaksi taulukossa 5 tarkastelen lukiolaisten ts-yhtymän vastineiden käyttöä heikkoasteis-

ten asemien osalta.  
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TAULUKKO 5. Heikkoasteisten ts-yhtymän vastineiden edustus lukiolaisten puhekie-

lessä. 

 ts ts, % tt tt, % ht ht, % t t, % yht. 

Leena 1 5 7 35 0 0 12 60 20 

Lenita 4  20 1 5 0 0 15 75 20 

Luna 2  33,3 1 16,7 0 0 3 50 6 

Lyyli 1 11,1 1 11,1 0 0 7 77,8 9 

tytöt yht. 8 14,5 10 18,2 0 0 37 67,3 55 

Lassi 0 0 0 0 1 25 3 75 4 

Leevi 2 22,2 0 0 0 0 7 77,8 9 

Lenni 0 0 6 46,2 1 7,7 6 46,2 13 

Leo 1 20 0 0 1 20 3 60 5 

pojat yht. 3 9,7 6 19,4 3 9,7 19 61,3 31 

tytöt ja 

pojat yht. 

11 12,8 16 18,6 3 3,5 56 65,1 86 

 

Taulukkoa 5 tarkasteltaessa nähdään, että lukiolaisilla yleisin ts-yhtymän heikkoasteinen 

variantti on t, sillä heillä sen edustus on 65,1 prosenttia (esimerkit 86 ja 87). Toiseksi 

yleisin variantti on tt, joka edustuu lukiolaisten puheessa 18,6-prosenttisesti (esimerkit 88 

ja 89). Kolmanneksi eniten lukiolaiset käyttävät ts-varianttia, jonka edustus on 12,8 pro-

senttia (esimerkit 90 ja 91). ht-variantin osuus on pienin, sillä sitä esiintyy aineistossa 

ainoastaan 3,5 prosentin verran (esimerkki 92). Kun tyttöjä ja poikia tarkastelee erikseen, 

ovat t ja tt edelleen kummallakin ryhmällä yleisimmät variantit. Tytöt käyttävät kolman-

neksi eniten ts-varianttia (osuus 14,5 prosenttia), kun taas ht:llista muotoa he eivät käytä 

kertaakaan. Pojat käyttävät ts- ja ht-variantteja yhtä paljon, sillä kummankin variantin 

osuus on 9,7 prosenttia.  

 

 (86) mää etin täältä nyt jonku oikee mielenkiintosen kysymyksen (Leena) 

 (87) anteeksi mitä, semmostako sää katot vappaa-ajalla (Lassi) 

(88) - - kakkosvuonna voi enemmä valita niitä aineita itex nii sittehä sää valittet just 

niitä mitä sua kiinnostaa ja et mitä sää kirjotatki - - (Lyyli) 

(89) varmaa ittet teheny vakioputkesta teharin siinä on aina piikkialue on nii saa-

tana tai ruutana (Lenni) 

 (90) mut sit ku siinä nii paljo tarvii itsekkuria, mulla ei oikee semmosta oo (Lenita) 

 (91) miksi valitsit lukion peruskoulun jälkeen (Leo) 

 (92) kahtoppa ku se nykäsee kohta, vittu ku keulii heleposti (Leo) 
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Kun informantteja tarkastelee erikseen, kaikilla muilla paitsi Lennillä yksinäis-t on sel-

västi yleisin variantti. Muiden puheessa se edustuu aina yli 50-prosenttisesti, mutta Len-

nin puheessa t ja tt esiintyvät yhtä paljon. Kumpikin variantti esiintyy Lennin puheessa 

kuudesti, jolloin sekä t- että tt-variantin prosentuaalinen osuus on 46,2 prosenttia. Näiden 

varianttien lisäksi Lenni käyttää ht:llista muotoa kerran. Myös Lassilla ja Leolla ht:llinen 

muoto edustuu kerran, jolloin Lassilla sen prosentuaalinen osuus on 25 prosenttia ja 

Leolla 20 prosenttia. Lassi ei käytä tt:tä tai ts:ää kertaakaan, kun taas Leon puheessa ts 

edustuu kerran (osuus 20 prosenttia). Leevin puheessa esiintyy t-variantin lisäksi ainoas-

taan ts-varianttia (osuus 22,2 prosenttia). Tytöillä ts- ja tt-varianttien osuus vaihtelee hie-

man. Lenitalla ja Lunalla ts on toiseksi eniten käytössä, jolloin Lenitalla sen prosentuaa-

linen osuus on 20 prosenttia ja Lunalla 33,3 prosenttia. tt-variantti edustuu kummallakin 

informantilla vain kerran. Leenalla taas tt on selkeästi yleisempi kuin ts, sillä hän käyttää 

tt-varianttia seitsemän kertaa (osuus 35 prosenttia) ja ts-varianttia kerran (osuus 5 pro-

senttia). Lyylin puheessa ts ja tt edustuvat kerran, jolloin kummankin variantin osuus on 

11,1 prosenttia.  

 

Kun lukiolaisten ts-yhtymän vahva- ja heikkoasteisia vastineita tarkastelee yhdessä, voi 

tehdä johtopäätöksen, että heillä yleisintä on ts / tt : t -vaihtelu. Tytöistä Leenaa voisi 

nimittää nykypuhekielisimmäksi puhujaksi, sillä hän käyttää vahvassa asteessa huomat-

tavasti enemmän tt-varianttia kuin ts-varianttia. Lenita, Luna ja Lyyli käyttävät kumpaa-

kin varianttia lähes yhtä paljon. Pojista Lenniä voi pitää murteellisimpana, sillä hän käyt-

tää heistä eniten tt- ja ht-variantteja. Heikon asteen vastineena Lenni ei käytä ts:llistä 

muotoa kertaakaan, ja vahvassakin asteessa hän käyttää sitä vain kahdesti (prosentuaali-

nen osuus 9,1 prosenttia). Yleiskielisimmin puhuu Leevi, sillä hän käyttää pojista eniten 

ts-varianttia sekä vahvassa että heikossa asteessa. Hänen puheessaan esiintyy kuitenkin 

myös usein tt vahvan asteen asemassa.  

 

 

5.3. ts-yhtymän vastineet ammattitutkintolaisilla 

 

Ammattitutkintolaisten puhekielessä esiintyy yhteensä 253 ts-yhtymän vastinetta. Näistä 

110 edustuu vahvassa asteessa ja 143 heikossa asteessa. Taulukkoon 6 olen koonnut in-

formanttikohtaisen edustuksen ts-yhtymän vastineiden käytön vahvan asteen osalta. 
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Taulukosta 7 taas nähdään ts-yhtymän vastineiden informanttikohtainen edustus heikossa 

asteessa. 

 

TAULUKKO 6. Vahva-asteisten ts-yhtymän vastineiden edustus ammattitutkintolaisten 

puhekielessä. 

 ts ts, % tt tt, % ht ht, % yht. 

Aada 5 35,7 9 64,3 0 0 14 

Alisa 7 53,8 5 38,5 1 7,7 13 

Alma 4  21,1 15  78,9 0 0 19 

Armi 2 22,2 7 77,8 0 0 9 

tytöt yht. 18 32,7 36 65,5 1 1,8 55 

Aamos 10  50 9 45 1 5 20 

Ahti 3 25 9 75 0 0 12 

Allan 7 70 1 10 2 20 10 

Altti 1 7,7 1  7,7 11 84,6 13 

pojat yht. 21 38,2 20 36,4 14 25,5 55 

tytöt ja po-

jat yht. 

39 35,5 56 50,9 15 13,6 110 

 

Taulukosta 6 nähdään, että ammattitutkintolaisten yleisin vahvan asteen variantti on tt, 

sillä se edustuu nuorten puhekielessä 50,9-prosenttisesti (esimerkit 93 ja 94). Toiseksi 

eniten ammattitutkintolaiset käyttävät ts-varianttia, jota esiintyy heidän puheessaan 35,5 

prosentin verran (esimerkit 95 ja 96). Vähiten ammattitutkintolaiset käyttävät ht-variant-

tia, sillä se edustuu heidän puheessaan 13,6-prosenttisesti (esimerkit 97 ja 98). Kun tyttöjä 

ja poikia tarkastellaan erikseen, on tytöillä yleisin variantti tt (osuus 65,5 prosenttia), 

toiseksi yleisin ts (osuus 32,7 prosenttia) ja vähiten käytetty ht (osuus 1,8 prosenttia). 

Pojilla taas yleisin variantti on ts, joka edustuu heidän puheessaan 38,2 prosentin verran. 

tt-variantin osuus on lähes yhtä suuri, sillä se edustuu pojilla 36,4-prosenttisesti. ht:llista 

muotoa pojat käyttävät 25,5 prosentin verran.  

 

(93) mää en viittiny laittaa tätä sinne mun toiseen koska sielä on enemmän poruk-

kaa ja sitte ne ois varmaa ollu sillee just joo (Alma) 

(94) oon pelannu kyllä varmaa joku kuus tai seittemän vuotta sähälyä itekki - - 

(Allan) 

 (95) seitsemän ei tuu mittää se on vaa kirjain numero (Aada) 
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(96) joo en määkää oikeestaa en tiiä lasketaanko sitä jos käy heittää frisbiitä josaki 

metsäväylällä (Allan) 

 (97) emmää viihtiny laittaa kahta kertaa mulla oli eile se päällä - - (Alisa) 

(98) pittää nyt opiskella ensi ja sitte kahtua (Altti) 

 

Informanttikohtaisesti tarkasteltuna tytöistä Aadalla, Almalla ja Armilla yleisin variantti 

on tt. Alisa käyttää ts:ää hieman enemmän kuin tt:tä, sillä ts esiintyy hänen puheessaan 

seitsemästi (osuus 53,8 prosenttia) ja tt viidesti (osuus 38,5 prosenttia). Aadalla, Almalla 

ja Armilla ts:n prosentuaalinen osuus on noin 20−35 prosenttia. Alisa on ainoa tytöistä, 

jonka puheessa esiintyy ht-variantti, mutta hänenkin puheessaan se edustuu ainoastaan 

kerran (osuus 7,7 prosenttia). Pojista Ahti käyttää eniten tt-varianttia (osuus 75 prosent-

tia), kun taas Aamoksen ja Allanin puheessa esiintyy eniten ts-varianttia. Allanilla ts:n 

osuus on 70 prosenttia, jolloin tt:n osuus jää hänellä 10 prosenttiin. Aamoksella taas ts:n 

osuus on 50 prosenttia, ja hän käyttää tt-varianttia lähes yhtä paljon, sillä sen osuus on 45 

prosenttia. Aamoksella, Ahtilla ja Allanilla ht on suhteellisen harvinainen, sillä Aamos 

käyttää sitä kerran (osuus 5 prosenttia), Ahti ei kertaakaan ja Allan kahdesti (osuus 20 

prosenttia). Altilla taas ht on yleisin variantti, sillä hän käyttää sitä puheessaan yhteensä 

11 kertaa (osuus 84,6 prosenttia). Sekä tt:tä että ts:ää hän käyttää kerran, jolloin kumman-

kin variantin osuus on 7,7 prosenttia. Seuraavassa taulukossa 7 tarkastelen ammattitut-

kintolaisten ts-yhtymän vastineiden käyttöä heikkoasteisten asemien osalta. 
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TAULUKKO 7. Heikkoasteisten ts-yhtymän vastineiden edustus ammattitutkintolaisten 

puhekielessä. 

 ts ts, % tt tt, % ht ht, % t t, % yht. 

Aada 1 7,1 0 0 0 0 13 92,9 14 

Alisa 0 0 0 0 0 0 16 100 16 

Alma 0 0 2  13,3 0 0 13 86,7 15 

Armi 0 0 0  0 0 0 9 100 9 

tytöt yht. 1 1,9 2 3,7 0 0 51 94,4 54 

Aamos 3  21,4 2 14,3 1 7,1 8 57,1 14 

Ahti 1 5,3 0 0 0 0 18 94,7 19 

Allan 2 6,7 1 3,3 2 6,7 25 83,3 30 

Altti 0 0 1 3,8 3 11,5 22 84,6 26 

pojat yht. 6 6,7 4 4,5 6 6,7 73 82 89 

tytöt ja 

pojat yht. 

7 4,9 6 4,2 6 4,2 124 86,7 143 

 

Heikkoasteisten ts-yhtymän vastineiden kohdalla ammattitutkintolaisilla yleisin variantti 

on t (esimerkit 99 ja 100). Sen edustus heidän puheessaan on 86,7 prosenttia. Toiseksi 

yleisin variantti on ts, joka edustuu heidän puheessaan 4,9 prosentin verran (esimerkit 101 

ja 102). Ammattitutkintolaiset käyttävät tt- ja ht-variantteja saman verran, sillä kumman-

kin variantin osuus on 4,2 prosenttia (esimerkit 103−105). Kun tyttöjä ja poikia tarkastel-

laan erikseen, molemmilla yleisin variantti on t, mutta muiden varianttien kohdalla esiin-

tyy eroavaisuutta. Tytöt nimittäin käyttävät toiseksi eniten tt:tä, kun taas pojat käyttävät 

ts:ää ja ht:tä saman verran. Tyttöjen puheessa ht:tä ei esiinny ollenkaan, jolloin heillä 

kolmanneksi yleisin variantti on ts. Pojilla vähiten käytetty variantti on tt.  

 

(99) öö no siis mää käyn joskus tosi harvoin koiran kanssa lenkillä metässä ihan 

tosi harvoin (Aada) 

 (100) katoksää katoksää niinku paljo englanninkielisiä juutubettajia (Ahti) 

(101) joo mää en oo nimenny niitä nii mää kutsun niitä vaa Isommaksi ja Pienem-

mäksi ku niillä on nii jäätävä öö kokoero (Aada) 

(102) sitte vielä että vietätkö aikaasi metsässä ja harrastatko jotaki metsään liitty-

vää (Allan) 

 (103) mää kattoin eile sitä beibiä [Baby-sarja] se oli iha hyvä (Alma) 

(104) joo siksi se on jotenki se on aiva uskomaton tarina siksi mää nautin siitä mää 

kattoin sen ainaki viis kertaa sanosin, uskomaton (Allan) 
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(105) se on positiivine yllätys meille koska me ei osata kattua onko tää kestäny 

kuinka kauan nii tuota kahtellaampa kiitos heippa (Aamos) 

 

Informanttikohtaisesti tarkasteltaessa huomataan, että kaikki tytöistä käyttävät lähes ai-

noastaan t-varianttia ts-yhtymän heikon asteen vastineena. Aadan puheessa esiintyy yksi 

ts-variantti (osuus 7,1 prosenttia), ja Alma käyttää tt:tä kahdesti (osuus 13,3 prosenttia). 

Alisa ja Armi käyttävät vain t-varianttia. Pojista Ahtin puheessa esiintyy t:n lisäksi aino-

astaan kerran ts-variantti (yksinäis-t:n prosentuaalinen osuus 94,7 prosenttia, ts:llisen 

muodon osuus 5,3 prosenttia). Altin puheessa esiintyy yksinäis-t:llisten muotojen lisäksi 

kerran tt-variantti ja kolmesti ht-variantti, jolloin t:n osuus on 84,6 prosenttia, ht:n osuus 

11,5 prosenttia ja tt:n osuus 3,8 prosenttia. Aamoksen ja Allanin ts-yhtymän heikkoas-

teisten vastineiden käytössä on hieman enemmän variaatiota, sillä heilläkin t on yleisin, 

mutta myös kaikkia muita variantteja esiintyy heidän puheessaan muutaman kerran.  

 

Kun ammattitutkintolaisten ts-yhtymän vahva- ja heikkoasteisia vastineita tarkastelee yh-

dessä, huomaa, että heillä yleisintä on ts / tt : t -vaihtelu. Tytöistä Alisan voi nähdä yleis-

kielisimpänä, sillä hänen puheessaan vahvassa asteessa ts edustuu enemmän kuin tt. On 

kuitenkin mielenkiintoista, että juuri yleiskielisimmän Alisan puheessa esiintyy kerran 

ht-variantti. Sekä Aadalla, Almalla että Armilla vahva-asteinen tt on selvästi yleisempi 

kuin vahva-asteinen ts, joten ei voida sanoa, että yksi heistä olisi nykypuhekielisempi 

kuin muut. Pojista murteellisin on Altti, sillä hänen puheessaan ht edustuu vahvassa as-

teessa useammin kuin ts tai tt, joita hän käyttää vain pari kertaa. On kiinnostavaa, että 

Altin keskustelupari Allan on pojista yleiskielisin. Hänen puheessaan esiintyy enemmän 

vahva-asteista ts-varianttia kuin tt:tä tai ht:tä. Poikien murteet eivät siis näyttäisi saavan 

toisistaan vaikutteita parikeskustelun aikana.  

 

 

5.4. ts-yhtymän vastineet yhdeksäsluokkalaisilla 

 

Yhdeksäsluokkalaiset käyttävät ts-yhtymän vastineita yhteensä 113 kertaa. 51 näistä vas-

tineista edustuu vahvassa asteessa ja loput 62 esiintyvät heikossa asteessa. Taulukkoon 8 

olen koonnut informanttikohtaiset esiintymät vahvassa asteessa, ja taulukossa 9 ovat in-

formanttikohtaiset edustukset heikossa asteessa.  
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TAULUKKO 8. Vahva-asteisten ts-yhtymän vastineiden edustus yhdeksäsluokkalaisten 

puhekielessä. 

 ts ts, % tt tt, % ht ht, % yht. 

Paula 1 25 3 75 0 0 4 

Peppi 0 0 7  87,5 1 12,5 8 

Pihla 3 23,1 10 76,9 0 0 13 

Pilvi 0 0 13  100 0 0 13 

tytöt yht. 4 10,5 33 86,8 1 2,6 38 

Paavo 0 0 1 100 0 0 1 

Patrik 0 0 1 100 0 0 1 

Pauli 4 50 3 37,5 1  12,5 8 

Pentti 0 0 2 66,7 1 33,3 3 

pojat yht. 4 30,8 7 53,8 2 15,4 13 

tytöt ja 

pojat yht.  

8 15,7 40 78,4 3 5,9 51 

 

Taulukosta 8 nähdään, että yhdeksäsluokkalaisten puheessa edustuu vahvan asteen ase-

massa eniten tt-variantti (esimerkit 106 ja 107). Sen edustus on 78,4 prosenttia. Toiseksi 

eniten yhdeksäsluokkalaiset käyttävät ts-varianttia, ja se esiintyy heidän puheessaan 15,7 

prosentin verran (esimerkit 108 ja 109). Vähiten he käyttävät ht:tä, joka edustuu heidän 

puheessaan 5,9-prosenttisesti (esimerkit 110 ja 111). Kun tyttöjä ja poikia vertaillaan, 

molemmat käyttävät eniten tt:tä ja toiseksi eniten ts:ää. Tytöillä tt:n osuus on kuitenkin 

huomattavasti suurempi, sillä he käyttävät sitä 86,8 prosentin verran. Pojilla tt-variantin 

osuus on 53,8 prosenttia. Pojilla ts:llisen muodon osuus on suurempi kuin tytöillä, sillä 

pojat käyttävät varianttia 30,8-prosenttisesti ja tytöt 10,5-prosenttisesti. Tytöt käyttävät 

ht:tä kerran (prosentuaalinen osuus 2,6 prosenttia), kun taas pojilla se esiintyy kahdesti 

(osuus 15,4 prosenttia).  

 

(106) emmääkää emmää oo ees ikinä kattonu yhtää jaksoo mutta ne mainoksetki 

jota tullee nii niistä saa jo käsitykse (Paula) 

(107) ja sitte pittää kattua onko se rikki se staattori vai voiko sitä korjata vai onko 

se vaa lähteny irti (Patrik) 

(108) tämmösiä kysymyksiä mikkä molemmat jo tietää mutta koitetaa nyt keskus-

tella jottai häiritseekö harrastuksesi opiskelua no sulla ainaki (Pihla) 

(109) jos nyt lapsi sattuu haluamaa jonku hienomman mopon nii sen voi ostaa jos 

se vaa ansaitsee sen se on ollu se tavote niinkö (Pauli) 
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(110) - - kaikki tubettajat ei oo semmosia että joitte kaikkia videoita vihtis kattoon 

nii ei sitte halua niitä kaikkia ilmotuksia puhelimmee (Peppi) 

 (111) kahtoo niitä kuvia sieltä nii oha sielä iha törkee nättiä (Pentti) 

 

Kaikilla tyttöinformanteilla yleisin ts-yhtymän vastine on tt. Pilvi käyttää ainoastaan ky-

seistä varianttia, mutta Paulan ja Pihlan puheessa esiintyy myös jonkin verran ts-variant-

tia. Paulalla ts-variantin prosentuaalinen osuus on 25 prosenttia, kun taas Pihlalla sen 

osuus on 23,1 prosenttia. Peppi käyttää pääosin tt:tä (osuus 87,5 prosenttia), mutta hänen 

puheessaan esiintyy kerran myös ht (ylempänä oleva esimerkki 110), jonka osuus on 12,5 

prosenttia. Pojista Paavon ja Patrikin puheessa esiintyy vain kerran ts-yhtymän vastine, 

ja molemmat käyttävät tällöin tt-varianttia. Paulilla vastineiden käytössä esiintyy eniten 

variaatiota, sillä hän käyttää ts:ää neljästi (osuus 50 prosenttia), tt:tä kolmesti (osuus 37,5 

prosenttia) ja ht:tä kerran (osuus 12,5 prosenttia). Pentti taas käyttää tt:tä kahdesti (osuus 

66,7 prosenttia) ja ht:tä kerran (osuus 33,3 prosenttia). Seuraavassa taulukossa tarkastelen 

yhdeksäsluokkalaisten ts-yhtymän vastineiden käyttöä heikkoasteisten tapausten osalta.  

 

TAULUKKO 9. Heikkoasteisten ts-yhtymän vastineiden edustus yhdeksäsluokkalaisten 

puhekielessä. 

 ts ts, % tt tt, % ht ht, % t t, % yht. 

Paula 0 0 0 0 0 0 11 100 11 

Peppi 0 0 1  7,1 0 0 13 92,9 14 

Pihla 1 10 0 0 0 0 9 90 10 

Pilvi 0 0 1  12,5 0 0 7 87,5 8 

tytöt yht.  1 2,3 2 4,7 0 0 40 93 43 

Paavo 0 0 2 25 0 0 6 75 8 

Patrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pauli 0 0 0 0 1  14,3 6 85,7 7 

Pentti 0 0 0 0 0 0 4 100 4 

pojat yht.  0 0 2 10,5 1 5,3 16 84,2 19 

tytöt ja 

pojat yht.  

1 1,6 4 6,5 1 1,6 56 90,3 62 

 

Taulukkoa 9 tarkasteltaessa huomataan, että heikkoasteisten asemien kohdalla yhdeksäs-

luokkalaiset käyttävät eniten t-varianttia (esimerkit 112 ja 113). Sen edustus on 90,3 
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prosenttia. Toiseksi eniten yhdeksäsluokkalaiset käyttävät tt-varianttia, joka edustuu hei-

dän puheessaan 6,5-prosenttisesti (esimerkit 114 ja 115). ts- ja ht-variantit edustuvat yh-

deksäsluokkalaisten puheessa saman verran, sillä kumpikin varianteista edustuu aineis-

tossa kerran (esimerkit 116 ja 117). Kummankin variantin prosentuaalinen osuus on 1,6 

prosenttia. Kun tyttöjä ja poikia tarkastellaan erikseen, käyttävät molemmat eniten t-va-

rianttia ja toiseksi eniten tt:tä. Tytöillä ts edustuu kerran ja pojilla ei kertaakaan, kun taas 

pojilla ht on kerran käytössä ja tyttöjen puheessa se ei esiinny.  

 

(112) no mää kutosluokalla kiinnostuin ja alkoin ites sillee vappaa-ajalla tekkee ja 

sitte seiskaluokalla mää alotin sen niinku varsinaisesti (Paula) 

(113) mää katon nopiaa Mapsista tuota tuola misä on se Thaimaa lähellä on se tai 

Intiasa ois aika nätti käyä kans (Pentti) 

 (114) Netflixiä ei oo niinii katon Salkkarit katon sitte kattoin Uutta päivää (Pilvi) 

(115) sitte pittää tehä matikan tehtäviä ja matikan vihko koska neki tarkistetaan ja 

sitte pitäs tehä ruottin tuo paska tännään i'm fackd ap man (Paavo) 

(116) mitä ohjelmia katsot televisiosta ja kautta tai Netflixistä tai muulta vastaa-

valta sivustolta miksi (Pihla) 

(117) nii ei sieltä oikee vihti tulla läpi kävelemällä (Pauli) 

 

Kun yhdeksäsluokkalaisten ts-yhtymän heikon asteen vastineita tarkastellaan informant-

tikohtaisesti, huomataan, että kaikki käyttävät eniten t-varianttia. On kuitenkin syytä huo-

mata, että Patrikin puheessa ei esiinny yhtäkään ts-yhtymän heikon asteen vastinetta. 

Paula ja Pentti käyttävät puheessaan ainoastaan t-varianttia, kun taas Pepin, Pilvin ja Paa-

von puheessa esiintyy myös jonkin verran tt-varianttia. Pihla on ainoa yhdeksäsluokka-

laisista, joka käyttää ts-varianttia ts-yhtymän heikon asteen vastineena (yllä oleva esi-

merkki 116). Pauli taas on ainoa yhdeksäsluokkalainen, joka käyttää ht-varianttia hei-

kossa asteessa (yllä oleva esimerkki 117). 

 

Kun yhdeksäsluokkalaisten ts-yhtymän vastineiden vahvoja ja heikkoja asteita tarkaste-

lee yhdessä, voi tehdä havainnon, että kaikkien paitsi Patrikin ja Paulin puheessa esiintyy 

eniten tt : t -vaihtelua. Patrikin puheessa ts-yhtymän vastineita on niin vähän, ettei voi 

sanoa, mikä on hänen yleisin vaihteluparinsa. Paulilla taas ts : t -vaihtelu on yleisintä. 

Yhdeksäsluokkalaisten ts-yhtymän vastineiden käyttö on siis aika yhdenmukaista, eikä 

ole mahdollista sanoa, kuka olisi murteellisin, nykypuhekielisin tai yleiskielisin. Vaikka 

esimerkiksi Pauli käyttää vahvassa asteessa eniten ts-varianttia, ei häntä voi silti pitää 

yleiskielisimpänä, sillä hän käyttää tt:tä ja ht:tä lähes yhtä paljon kuin ts:llistä muotoa. 

Lisäksi juuri hänellä esiintyy yhdeksäsluokkalaisista eniten ht-varianttia.  
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Ammattikouluun menevien (Patrik, Pentti ja Pilvi) ja lukioon menevien (Paula, Peppi, 

Pihla, Paavo ja Pauli) oppilaiden välillä ei voi havaita suuria eroja ts-yhtymän vastineiden 

käytössä. Kummassakin ryhmässä käytetään vahvassa asteessa eniten tt-varianttia ja hei-

kossa asteessa eniten t-varianttia. Se ero ammattikouluun ja lukioon menevien välillä on, 

että ammattikouluun suuntautuvat eivät käytä ts-varianttia vahvassa asteessa kertaakaan, 

kun taas lukioon menevät käyttävät sitä yhteensä kahdeksan kertaa. Mielenkiintoista on, 

että lukioon suuntautuvat, joiden pitäisi olla vähemmän murteellisia (ks. esim. Kananen 

1994: 81; Haapasalo 1996: 89), käyttävät ht-varianttia yhteensä kolme kertaa, kun taas 

ammattikouluun pyrkivät käyttävät sitä vain kerran. Lukioon pyrkivillä on siis enemmän 

yleiskielisiä variantteja puheessaan, mutta samoin heillä on eniten myös vanhan murteen 

mukaista ht-varianttia. 

 

 

5.5. ts-yhtymä eri sanoissa 

 

Seuraaviin taulukoihin olen koonnut kaikki ne ts-yhtymän vastineen sisältämät sanat, 

jotka aineistossani esiintyvät. Taulukossa 10 ovat ne sanat, joiden esiintymissä yleiskie-

len ts-yhtymä voi vaihdella kaikkien ts-yhtymän vastineiden eli ts:n, tt:n, ht:n ja t:n kanssa 

ja joissa ts-yhtymän vastine esiintyy ensimmäisen ja toisen tavun rajalla. Taulukkoon 11 

olen koonnut ne sanat, jotka vaihtelevat ainoastaan ts:n, tt:n ja t:n kanssa. Taulukossa 12 

taas ovat ne sanat, joissa oleva ts-yhtymän vastine esiintyy kauempana sanassa kuin en-

simmäisen ja toisen tavun rajalla. Taulukoissa 11 ja 12 olevat sanat ovat myös suurilta 

osin sellaisia, että niissä heikon asteen t-variantti tuntuu ainakin oman kielikorvani perus-

teella mahdottomalta. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi itse-verbit. Myös taulukossa 10 

on joitakin tällaisia sanoja. itsenäinen, itsenäisyyssopimus sekä katselija muodoissa ite-

näinen, itenäisyyssopimus tai katelija tuntuvat minulle hyvin vierailta.  
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TAULUKKO 10. ts-yhtymän sisältävien sanojen variaatio raahelaisnuorten puhekielessä.  

 vahva aste heikko aste yht. 

 ts tt ht ts tt ht t  

etsiä 1 2  1   4 8 

itse 3 7   4  94 108 

itseasiassa 3       3 

itsekuri    1    1 

itsemurha 2       2 

itsenäinen 3       3 

itsenäisyys-

sopimus 

1       1 

katselija 1       1 

katsella   1 1  2 3 7 

katsoa 4 106 20 3 16 6 131 286 

kutsua    1    1 

linkkuveitsi 1       1 

metsä 7 5 1 3   1 17 

metsästää       1 1 

viitsiä  1 5   2 1 9 

yht. 26 121 27 10 20 10 235 449 

 

Taulukosta 10 huomataan, että raahelaisnuorten puhekielessä useimmin esiintyvä ts-yh-

tymän vastineen sisältämä sana on katsoa. Sanan runsas käyttö johtuu todennäköisimmin 

keskusteluaihelistojen puheenaiheista, sillä osa niistä käsittelee esimerkiksi televisiosar-

joja sekä YouTube-kanavia. Olen tarkoituksella laittanut keskusteluaihelistoihin tällaisia 

puheenaiheita, jotta saisin aineistooni mahdollisimman paljon analysoitavaa materiaalia 

(ks. luku 1.4.). Useimmiten katsoa-sana esiintyy nuorten puheessa heikkoasteisena t-va-

riantin sisältävänä muotona kato- (esimerkki 118). Myös vahva-asteinen muoto katto- 

(esimerkki 119) esiintyy heidän puheessaan usein. Sanan käytössä esiintyy kuitenkin run-

saasti variaatiota, sillä myös vahva-asteiset ts ja ht (esimerkit 120 ja 121) sekä heikkoas-

teiset ts, tt ja ht (esimerkit 122−124) edustuvat nuorten puheessa. Raahelaisnuorten pu-

heessa muuten suhteellisen harvinaista ht-varianttia esiintyy eniten juuri katsoa-sanan yh-

teydessä. tt : t -vaihtelu on yleisintä katsoa-sanan kohdalla. Myös esimerkiksi Kaustisen, 
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Kuusamon ja Tampereen murteissa katsoa-sanan vahvassa-asteisissa esiintymissä on 

yleisimmin tt ja heikossa asteessa t (Päivärinta 1999: 32; Luosujärvi 2013: 36; Toiviainen 

2019: 23). 

 

(118) niinku mää vaa katon mitä siinä etusivulla on ja jos joku näyttää kiinnosta-

valta nii sit mää katon sen ja (Pihla) 

(119) öö mää katon tosi vaihtelevasti öö mää saatan kattoo jotaki top viisi isointa 

eläintä maailmassa - - (Alisa) 

(120) millaisia ohjelmia et halua katsoa suomalaisia teeveeohjelmia (Aamos) 

(121) no Salakkareita mää oon kahtonu tosi palijo - - (Altti) 

(122) niiltä mää katon joka videon ainaki ja sitte mitä ohjelmia katsot televisiosta 

ja kautta tai Netflixistä tai muulta vastaavalta sivustolta (Allan) 

(123) mää kattoin eile sitä beibiä [Baby-sarja] se oli iha hyvä (Alma) 

(124) se oli se Muumipeikko ja pyrstötähti se on luotto mää pikkusena kahtoi sen 

ja tai kahton mää nykyäänki sitä (Lenni) 

 

Myös sanan katsoa johdokset katsella sekä katselija esiintyvät raahelaisnuorten puhekie-

lessä. katselija esiintyy vain kerran Lennin puheessa vahva-asteisessa ts-variantin sisäl-

tävässä muodossa (esimerkki 125). katsella-sanan kohdalla esiintyy enemmän variaa-

tiota, sillä se edustuu nuorten puheessa kerran vahvassa ht-muodossa (esimerkki 126), 

kerran heikossa ts-muodossa (esimerkki 127), kahdesti heikossa ht-muodossa (esimerkki 

128) sekä kolmesti heikossa t-variantin sisältävässä muodossa (esimerkki 129).  

 

(125) nonni heippa, heippa katselijat, menikö se pois (Lenni) 

(126) pikkusen muistan muistaakseni korjaa jos oon vääräsä mutta eikö menty luok-

kaa ja sitte lähettii kahtelee vähä paikkoja eri rakennuksii ja - - (Altti) 

(127) katsellaan (Leena) 

(128) no varmaa kavereille ainaki vois kahtella sitte lähempänä mutta en oo tosiaa 

vielä miettiny (Altti) 

 (129) katellaa kolomekymppisenä kumma hautajaiskutsu tullee ensi (Aada) 

 

Toiseksi yleisin ts-yhtymän vastineen sisältämä sana raahelaisnuorten puhekielessä on 

itse. Nuoret käyttävät sitä usein viitatessaan itseensä. Useimmiten he suosivat sanaa käyt-

täessään heikkoasteista t-varianttia eli muotoa ite (esimerkki 130). Heidän puheessaan 

mahdollisia ovat kuitenkin myös sekä vahva-asteiset ts ja tt (esimerkit 131 ja 132) että 

heikkoasteinen tt (esimerkki 133). itse-sanan kohdalla tt : t -vaihtelu on raahelaisnuorten 

puheessa yleisintä. Myös kuusamolaisnuorilla esiintyy itse-sanan kohdalla useimmiten tt 

: t -vaihtelua, kun taas esimerkiksi Tampereella ts : tt -vaihtelu on yleisintä (Luosujärvi 

2013: 37; Toiviainen 2019: 23). Päivärinnan (1999: 30) Kaustisen murretta koskevan tut-

kimuksen aineistossa ts-yhtymän vastineet esiintyvät itse-sanan kohdalla yhtä tapausta 
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lukuun ottamatta vain heikkoasteisessa muodossa, ja tällöin yksinäis-t:llinen variantti on 

useimmiten käytössä.  

 

(130) mää varmaan ite’ ’ajan sitte inssin Pulukkilasa heti koska että pääsee hele-

posti sen läpi koska nii nii (Alma) 

(131) kuvittele itsesi kahdeksankymmentävuotiaana minkälaisena näet itsesi (Aa-

mos) 

(132) nukuppa siinä sitte ei ollu yhtää kivvaa sitte mää nolasi itteni niinku heti 

ensimmäisenä (Pihla) 

(133) varmaa ittet teheny vakioputkesta teharin siinä on aina piikkialue on nii saa-

tana tai ruutana (Lenni) 

 

Muoto itse esiintyy raahelaisnuorilla myös johdoksissa itseasiassa, itsekuri, itsemurha, 

itsenäinen sekä itsenäisyyssopimus. Kyseiset sanat esiintyvät informanttien puheessa alle 

kolme kertaa, mutta ne esiintyvät vain joko vahvassa tai heikossa ts-variantin sisältävässä 

muodossa. Voi olla, että raahelaisnuorilla kyseisten sanojen esiintymissä yleiskielinen 

muoto on vakiintunut puhekieleen. Sanat ovat myös niin sanottuja harmaan vyöhykkeen 

sanoja, eli joissakin tutkimuksissa ne on jopa jätetty vähemmän varioivina (eli useimmi-

ten ts:llisinä) tarkastelun ulkopuolelle. Mustanoja (2011) on esimerkiksi sijoittanut sanat 

itsenäisyyspäivä ja Itsenäisyydenkatu harmaalle vyöhykkeelle (Mustanoja 2011: 

192−193, 215). Informanttieni keskusteluissa sanojen käyttöyhteyden voi myös nähdä vi-

rallisemmaksi ainakin osassa tapauksista (esimerkit 134−138). Myös tämä voi olla syy 

sille, miksi sanat esiintyvät aina ts:llisessä muodossa.  

 

(134) en itseasiassa muista mää taisin jonku fysiikan ottaa tai jonku mutta jajaja 

liikunnan ottiin ja mitä kaikkia, no en nyt muista en jaksa nyt rueta selittää (Lenni) 

(135) mut sit ku siinä [baletissa] nii paljo tarvii itsekkuria, mulla ei oikee semmosta 

oo (Lenita) 

(136) ei voi olla surulline maa jos kaikki surulliset tekee itsemurhan (Lassi) 

(137) eikuniijoo tekkiiksää niinkö siinä tunnilla ku mää tekkiin vielä yksin itsenäi-

sesti niitä nii mää olin iha hermoraunion partaalla (Alisa) 

(138) joo nii Monacon itsenäisyyssopimus on semmone että heti ku Monacon tuo 

hallitsijasuku sammuu nii Monaco liitetää Ranskaan - - (Pauli) 

 

Sana metsä ja sen johdos metsästää esiintyvät raahelaisnuorten puheessa yhteensä 18 ker-

taa. metsästää esiintyy kerran Allanin puheessa heikon asteen yksinäis-t:llisessä muo-

dossa (esimerkki 139). Sen sijaan metsä esiintyy informanttien puheessa vahvan asteen 

kaikissa eri muodoissa (esimerkit 140−142) ja heikossa asteessa ts:llisenä (esimerkki 143) 

sekä kerran yksinäis-t:llisenä (esimerkki 144). Yleisin vahva-asteinen ts-yhtymän 
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vastineen variantti metsä-sanan kohdalla on tt, kun taas heikon asteen kohdalla eniten 

käytetään ts:llistä muotoa. On hankalaa vertailla raahelaisnuorten metsä-sanan käyttöä 

muiden tutkimusten tuloksiin, sillä monissa aineistoissa metsä ja sen johdokset esiintyvät 

vain muutaman kerran tai sitten esiintymisiä ei ole lainkaan (ks. esim. Luosujärvi 2013: 

39; Toiviainen 2019: 22). Päivärinnan (1999: 32−34) aineistossa sana esiintyy, mutta hän 

on ryhmitellyt metsä-sanan etsiä- ja katsoa -sanojen kanssa samaan ryhmään ja laskel-

miin, joten ei voi tietää, mikä vaihtelu on yleisintä Kaustisten murteessa metsä-sanan 

kohdalla.  

 

(139) joo en käy metästämmää enkä käy poimii marjoja enkä mittää että ei sem-

mosta (Allan) 

(140) nonii asutaa mutta harrastetaanko me mittää metsää liittyvää (Aada) 

(141) nii vejettii tosa peltoautolla pari viikkua sitte nii mettää nii meni Mersusta 

lähti tuotanoinnii oikianpuole etuiskari meni iha tonttii ja (Lenni) 

(142) mää kävin sillo lauantaina mettäsä pellaa peintballia mut ei se oo harrastus 

se on vaa niinku mää kävin mehtäsä (Aamos) 

(143) vois iha läpällä käyä näitä jotaki vielä jokka aikasemmi vietätkö aikaa met-

sässä harrastatko jotaki metsään liittyvää - - (Aamos) 

(144) öö no siis mää käyn joskus tosi harvoin koiran kanssa lenkillä metässä ihan 

tosi harvoin (Aada) 

 

viitsiä esiintyy informanttien puhekielessä yhteensä yhdeksän kertaa. Vahva-asteisena se 

esiintyy kerran tt:llisenä (esimerkki 145) ja viisi kertaa ht:llisenä (esimerkki 146). Hei-

kossa asteessa se edustuu kahdesti ht:llisenä (esimerkki 147) ja kerran yksinäis-t:llisenä 

(esimerkki 148). On siis hankalaa sanoa, mikä vaihtelu on yleisintä raahelaisnuorten koh-

dalla viitsiä-sanan yhteydessä, koska heikkoasteisia esiintymiä on vain yksi. On mielen-

kiintoista, että ht-variantin käytön voi nähdä vähenevän informanteilla muiden sanojen 

kohdalla, mutta viitsiä-sanan yhteydessä se on useimmiten käytössä. ht-variantin käyttö 

on harvinaista varsinkin tytöillä, mutta viitsiä-sanan yhteydessä hekin käyttävät sitä vä-

lillä. On myös mielenkiintoista, että viitsiä-sanan kohdalla ei käytetä kertaakaan yleiskie-

listä varianttia ts. Vastaavan huomion voi tehdä myös Päivärinnan (1999: 35) ja Toiviai-

sen (2019: 23) tutkimustuloksista. 

  

(145) mää en viittiny laittaa tätä [viestiä] sinne mun toiseen [WhatsApp-ryhmään] 

koska sielä on enemmän porukkaa ja sitte ne ois varmaa ollu sillee just joo (Alma) 

(146) emmää viihtiny laittaa kahta kertaa mulla oli eile se päällä - - (Alisa) 

(147) nii ei sieltä oikee vihti tulla läpi kävelemällä (Pauli) 

(148) jos se vaikka tota äiti vaikka tota ei jaksa imuroija ja sitte se saattaa lahjoo 

imuroimaa tai sitte joku (väliaikasesti) siivota tiskejä nii se ei viitik kö (Pilvi) 
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etsiä esiintyy informanttieni puhekielessä kahdeksan kertaa. Vahva-asteisena se edustuu 

ts:llisenä kerran (esimerkki 149) ja tt:llisenä kahdesti (esimerkki 150). Heikossa asteessa 

se esiintyy kerran ts:llisenä (esimerkki 151) ja neljästi yksinäis-t:llisenä (esimerkki 152). 

Näyttäisi siis siltä, että raahelaisnuorten puheessa etsiä-sanan kohdalla esiintyy useimmi-

ten tt : t -vaihtelua. Tätäkin tietoa voidaan kuitenkin pitää vain suuntaa antavana, sillä 

etsiä-sanan esiintyminen aineistossa on vähäistä. Myös muissa tutkimuksissa, kuten 

Luosujärvellä (2013: 39) ja Toiviaisella (2019: 23), etsiä-sana esiintyy aineistossa har-

voin. Siksi on vaikea määrittää, millaista vaihtelua etsiä-sanan kohdalla suositaan muilla 

murrealueilla.  

 

(149) eläkeläiskuljettaja etsii seitsemä seittemäntoista siis seittemänkymmentä vuo-

tiasta bussikuskia (Leevi) 

(150) ettiä jostaki ja laittaa sylykkä kiini ja lähtiä paanalle kylän pinttaa (Lenni) 

(151) älä etsi kuvahausta joogaa ja pistä giffiä päälle - - (Leevi) 

(152) noku mää haluun löytää sen mikä on maailman kallein peli, mää vittu etin 

netistä (Leevi) 

 

Sanat kutsua ja linkkuveitsi esiintyvät informanttien puheessa vain kerran. Molemmat 

esiintyvät puheessa ts:llisinä. kutsua on heikossa asteessa (esimerkki 153) ja linkkuveitsi 

vahvassa asteessa (esimerkki 154). Koska sanat eivät esiinny informanttien puheessa use-

ammin, on vaikeaa tehdä päätelmiä siitä, käytetäänkö sanoista aina yleiskielisiä muotoja 

murteellisten versioiden sijasta.  

 

(153) joo mää en oo nimenny niitä [gerbiilejä] nii mää kutsun niitä vaa Isommaksi 

ja Pienemmäksi ku niillä on nii jäätävä öö kokoero (Aada) 

(154) juu on linkkuveitsi (Aada)  

 

Mustanoja (2011) on Tampereen murteen ts-yhtymän vastineita tutkiessaan pohtinut sitä, 

halutaanko kutsua-sanaa välttää sen vuoksi, että kutsua tuntuu liian yleiskieliseltä ja kut-

tua taas korostetun murteelliselta. Kyseisen verbin tilalta puhujat saattavat käyttää mie-

luummin käskeä- tai pyytää-verbejä poistaakseen variantin valintaan liittyvän problema-

tiikan. (Mustanoja 2011: 178.) Tämä voisi olla syynä sille, miksi muissakin murretutki-

muksien aineistoissa kutsua-sanan käyttö on vähäistä tai sitä ei käytetä ollenkaan (ks. 

esim. Luosujärvi 2013: 39; Toiviainen 2019: 23.) Seuraavaan taulukkoon (taulukko 11) 

olen koonnut sanojen paitsi, ruotsi ja seitsemän vahva- ja heikkoasteisten varianttien lu-

kumäärät.  
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TAULUKKO 11. Sanojen paitsi, ruotsi ja seitsemän variaatio raahelaisnuorten puhekie-

lessä.  

 vahva aste heikko aste yht. 

 ts tt ts tt t  

paitsi 17     17 

ruotsi 5 1  2  8 

seitsemän 7 19    26 

yht. 29 20  2  51 

 

Taulukosta 11 nähdään, että ne ts-yhtymän vastineen sisältämät sanat, joiden ts-yhtymä 

vaihtelee vain ts:n, tt:n ja t:n kanssa, edustuvat informanttien puheessa pääosin vahva-

asteisina. Tämä kuitenkin johtuu siitä, että sanat paitsi ja seitsemän esiintyvät harvoin 

puheessa heikkoasteisina. paitsi on raahelaisnuorten puheessa aina vahva-asteinen ja 

ts:llinen (esimerkki 155), kun taas seitsemän-sanassa on useimmiten vahva tt (esimerkki 

156). Myös vahva ts on kuitenkin mahdollinen variantti (esimerkki 157).  

 

(155) ja kukkaa muu ei flossannu siinä videolla paitsi minä ja [Orvokki] siis oikeesti 

(Lenita) 

(156) eläkeläiskuljettaja etsii seitsemä seittemäntoista siis seittemänkymmentä-

vuotiasta bussikuskia (Leevi) 

(157) mää en ollu viime kesänä kesätöissä mut mää voin kuvata edellisiä menin 

puoli seitsemäksi töihin (Aada) 

 

Esimerkiksi yksi Mustanojan (2011: 196) informantti käyttää paitsi-sanasta muotoa 

paitti, mutta muuten hänen informanteillaan sana esiintyy ts-hakuisena. paitti-muoto on 

siis mahdollinen, mutta Mustanojankin (2011) aineistossa harvinainen. Lisäksi esimer-

kiksi Toiviaisen (2019: 23, 35) aineistossa esiintyy paitsi-sanaa, mutta hän ei ole tarkas-

tellut sitä ts-yhtymän vastineita tutkiessaan. Toiviainen (2019) on saattanut ajatella, että 

paitsi-sana on vaihteluton. Näin on ajatellut nimittäin esimerkiksi Luosujärvi (2013: 34), 

sillä hän on jättänyt sanan pois laskelmistaan kyseisestä syystä.  

 

seitsemän esiintyy tutkimuksissa usein tt-hakuisena. Esimerkiksi Päivärinnan (1999: 34) 

ja Toiviaisen (2019: 23) aineistoissa sana esiintyy vain kerran muodossa seitsemän, ja 

muuten se on aina tt:llinen. Luosujärven (2013: 38) aineistossa sana on aina muodossa 

seittemän. Tuovinen (2020: 50) mainitsee, että hänen aineistossaan ts:llinen seitsemän 
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esiintyy vain silloin, kun se luetaan suoraan paperista. Omassa aineistossani informantit 

käyttävät sanan yleiskielistä vastinetta myös spontaanissa puheessa jonkin verran (ylem-

pänä oleva esimerkki 157). 

 

ruotsi-sana esiintyy informanteilla sekä vahva- että heikkoasteisessa asemassa. Vahvassa 

asteessa ruotsi voi esiintyä sekä ts:llisenä (esimerkki 158) että tt:llisenä (esimerkki 159). 

Useammin se esiintyy kuitenkin ts:llisessä muodossa. Tätä voi selittää erisnimen Ruotsi 

ts-hakuisuus (Mustanoja 2011: 194). Voi olla, että Ruotsin ts-hakuisuuden myötä myös 

yleisnimi ruotsi on aineistossani usein ts:llinen. Raahelaisnuorten puheessa ruotsi on 

heikkoasteisessa asemassa kahdesti ja kummallakin kertaa varianttina on tt (esimerkki 

160).  

 

(158) nii no mun mielestä niinku ruotsi on iha kivvaa koska se opettaja on semmone 

kiva - - (Alma) 

(159) ruotti nyt on iha sama siitä tullee muutenki joku vitone tai nelone - - (Paavo) 

(160) toivon että ne tekkee sielä eduskunnasa jottai järkevääki ja ottaa sen pakko-

ruottin pois (Paavo) 

 

Seuraavaan taulukkoon 12 olen koonnut kauempana kuin ensimmäisen ja toisen tavun 

rajalla esiintyvien ts-yhtymän vastineiden määrät sekä vahvan että heikon asteen ase-

massa. Raahelaisnuorten puheessa esiintyy yhteensä 32 sanaa, joissa ts-yhtymä on kau-

empana sanassa kuin ensimmäisen ja toisen tavun rajalla. Tämä on suhteellisen suuri 

määrä, sillä esimerkiksi Päivärinnan (1999: 29) aineistossa tällaisia sanoja on vain seit-

semän, Luosujärven (2013: 39) aineistossa viisi ja Toiviaisen (2019: 21) aineistossa 

kolme. Tosin Päivärinnan (1999), Luosujärven (2013) ja Toiviaisen (2019) aineistossa 

myös ensimmäisen ja toisen tavun rajalla esiintyvien ts-yhtymän vastineiden määrä on 

pienempi kuin omassa aineistossani. Päivärinnalla (1999: 30−36) tällaisia vastineita esiin-

tyy noin 400, Luosujärvellä (2013: 34) 208 ja Toiviaisella (2019: 22) 78. 
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TAULUKKO 12. Kauempana kuin ensimmäisen ja toisen tavun rajalla esiintyvien ts-

yhtymän vastineiden variaatio raahelaisnuorten puhekielessä.  

 vahva aste heikko aste yht. 

 ts tt ht ts tt ht t  

ansaitse- 1       1 

hallitsija 2       2 

häiritse- 7 3  2 1   13 

lävitse  1      1 

mainitse-    1    1 

tarvitse-    1    1 

tuomitse-    1 1   2 

valitse- 3 1  4 2   10 

ylitsepääse-

mätön 

1       1 

yht. 14 5  9 4   32 

 

Taulukosta 12 nähdään, että aineistossa esiintyy yhteensä 32 sellaista sanaa, joissa ts-

yhtymän vastine esiintyy kauempana sanassa kuin ensimmäisen ja toisen tavun rajalla. 

Suurin osa ts-yhtymän esiintymistä edustuu sanoissa häiritä ja valita, sillä häiritä esiintyy 

aineistossa 13 kertaa ja valita 10 kertaa. häiritä edustuu aineistossa vahva-asteisena ts:lli-

sessä muodossa seitsemän kertaa (esimerkki 161) ja tt:llisenä kolme kertaa (esimerkki 

162). Heikossa asteessa se edustuu kahdesti ts:llisenä (esimerkki 163) ja kerran tt:llisenä 

(esimerkki 164). valita-sana edustuu aineistossa vahva-asteisena ts:llisessä muodossa 

kolmesti (esimerkki 165) ja tt:llisessä muodossa kerran (esimerkki 166). Myös heikkoas-

teisena se edustuu ts:llisenä (esimerkki 167) ja tt:llisenä (esimerkki 168).  

 

(161) no häiritseekö sun harrastukset ikinä sun opiskelua tai koulunkäyntiä (Lyyli) 

(162) et siinä on jotenki niinku oppinu sen että että niinku voi jättää sen puhelimen 

pois että jos se muita häirittee (Pihla) 

(163) no kyllä se enemmän mutta ei se silti häiritse et ei tää niinku oo sillee että se 

ois niinku mitkää häiriöntekijä että pitäs lopettaa (Lenita) 

(164) mutta eipä se ny yks päivä nii ei haittaa että eipä se häiritte (Altti) 

(165) ja tota miksi hait valitsemallesi alalle peruskoulun jälkee eli kauppiksee (Al-

lan) 

(166) ja tavallaa jatko-opinnot sitte pystyy valittee enemmä vaihtoehtoja ku on 

käyny lukion siihe alkuun (Lyyli) 
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(167) miks sää valitsit tämän alan (Ahti) 

(168) mut sit tavallaa seki et sittekö just kakkosvuonna voi enemmä valita niitä ai-

neita itex nii sittehä sää valittet just niitä mitä sua kiinnostaa - - (Lyyli) 

 

Muut sanat, joissa ts-yhtymä on kauempana kuin ensimmäisen ja toisen tavun rajalla, 

esiintyvät aineistossa ainoastaan kerran tai kahdesti. Sanat ansaita, hallitsija ja ylitse-

pääsemätön esiintyvät aineistossa ainoastaan vahva-asteisina ja ts:llisessä muodossa (esi-

merkit 169−171). tarvita edustuu aineistossa kerran heikkoasteisessa ts:llisessä muodossa 

(esimerkki 172). tuomita esiintyy aineistossa kahdesti, ja se on kummallakin kerralla 

heikkoasteinen (esimerkit 173 ja 174). lävitse edustuu aineistossa kerran vahva-asteisessa 

tt:llisessä muodossa (esimerkki 175) ja mainita kerran heikkoasteisessa ts:llisessä muo-

dossa (esimerkki 176).  

 

(169) jos nyt lapsi sattuu haluamaa jonku hienomman mopon nii sen voi ostaa jos 

se vaa ansaitsee sen se on ollu se tavote niinkö (Pauli) 

(170) - - nii varmaa viimesee asti taistelee ja yrittää löytää perillisiä sille hallitsi-

jasuvulle (Pauli)  

(171) joo ei itelläkkää oikee oo mittää nii haastavaa että ei oo mikkää ylitsepääse-

mättömän hankala vähä tuo kirjanpito on nyt haastava sillee (Allan) 

(172) mutta vanhukset eivät tarvitse rahaa mää kirjotan tänne saatana lusmut 

(Leevi) 

(173) millä perusteella olet valinnut lukiokursseja no sori pakko myöntää älä sitten 

tuomitse mua joka kuuntelee tätä (Lenita) 

(174) oikeesti mää oon niin tyhymä ku mää tuomittin sen laav ailandin [Love Is-

land] niin täysin ennen ku mää olin etes kattonu jaksoo - - (Leena) 

(175) käyää nää tekstit vaikka läpitte (Pauli) 

(176) sää mainitsit siitä et sää haluat muuttaa Raahesta pois nii ooksää siis ettet 

oo yhtää viihtyny täällä vai mikä siinä on (Lyyli) 

 

Mustanoja (2011: 193) mainitsee tutkimuksissaan, että frekvenssiltään yleisimmät ts-yh-

tymän sisältävät sanat muuttuvat helpoiten tt:lliseen muotoon. Tämä voi olla syynä sille, 

miksi myös omassa aineistossani esimerkiksi sanat itse, katsoa ja seitsemän esiintyvät 

useimmiten tt:llisessä muodossa. Sen sijaan harvemmin edustuvat sanat, kuten hallitsija, 

katselija ja veitsi pysyvät ts:llisinä.  

 

 

5.6. Kokoavia huomioita ts-yhtymän vastineista 

 

Tässä luvussa esitän kokoavia huomioita siitä, miten ts-yhtymän vastineiden käyttö varioi 

eri sukupuolta olevilla sekä eri oppilaitoksia käyvillä nuorilla. Tarkastelen myös sitä, 
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vastaako raahelaisnuorten ts-yhtymän vastineiden käyttö enemmän Oulun seudun vai 

Keski-Pohjanmaan murteiden käyttöä. Vertailen myös saamiani tutkimustuloksia Kana-

sen (1994), Tuikkalan (1997), Päivärinnan (1999), Luosujärven (2013), Airisniemen 

(2015), Millaskankaan (2018), Tolosen (2020) sekä Tuovisen (2020) tutkimustuloksiin.  

 

Taulukoihin 13 ja 14 olen koonnut kaikki aineistossani esiintyvät ts-yhtymän vastineet 

sukupuolittain. Taulukossa 13 esittelen ts-yhtymän vastineiden vahva-asteiset asemat, ja 

taulukossa 14 ovat ts-yhtymän vastineiden heikkoasteiset asemat. Olen laskenut taulukoi-

hin myös varianttien esiintymien prosentuaaliset osuudet, sillä näin tuloksia on helpompi 

tarkastella ja vertailla.  

 

TAULUKKO 13. ts-yhtymän vahva-asteiset vastineet aineistossa.  

 ts ts, % tt tt, % ht ht, % yht. 

tytöt 35 27,3 91 71,1 2 1,6 128 

pojat 34 30,1 54 47,8 25 22,1 113 

yht. 69 28,6 145 60,2 27 11,2 241 

 

Niin kuin taulukosta 13 nähdään, raahelaisnuoret käyttävät vahvassa asteessa olevista ts-

yhtymän vastineista eniten tt-varianttia. Sen prosentuaalinen osuus on 60,2 prosenttia. 

Toiseksi eniten nuoret käyttävät ts-varianttia, jonka osuus on 28,6 prosenttia. Vähiten he 

käyttävät ht:llistä muotoa, joka on käytössä 11,2 prosentin verran. Kun tyttöjä tarkastel-

laan erikseen, huomataan, että he käyttävät suurimmaksi osaksi vain tt- ja ts-variantteja. 

tt-variantin osuus on tytöillä 71,1 prosenttia ja ts:n osuus 27,3 prosenttia. ht-variantin 

osuus on tytöillä vain 1,6 prosenttia. Pojillakin tt-variantti on yleisin, sillä heillä sen osuus 

on 47,8 prosenttia. Sen sijaan ts- ja ht-varianttien käyttö on pojilla hieman tasaisempaa 

kuin tytöillä. Pojilla nimittäin ts:n prosentuaalinen osuus on 30,1 prosenttia ja ht:n osuus 

on 22,1 prosenttia.  

 

Oulun seudun murteen alueella ts-yhtymän vastineiden käyttöä ovat tutkineet esimerkiksi 

Airisniemi (2015) sekä Millaskangas (2018). Airisniemi (2015) tarkastelee tutkielmas-

saan internetin keskustelupalstoja, joiden aiheena on Oulun murre. Hänen tavoitteenaan 

oli muun muassa selvittää, millaista Oulun seudun murre näillä keskustelupalstoilla on. 

Hänen tutkimustulostensa mukaan oululaiset käyttävät internetin keskustelupalstoilla ts-

yhtymän vastineena useimmin vaihtelua tt : t (32 kertaa). ht : t -vaihtelua he käyttävät 
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vain viisi kertaa. (Airisniemi 2015: 3, 8, 44.) Millaskankaan (2018) tutkimuksessa ts-yh-

tymän vastineita ei ole jaoteltu vahvaan ja heikkoon asteeseen, mutta tutkimus antaa silti 

viitteitä siitä, millaisia vastineita Oulun seudun murteen alueella käytetään. Millaskan-

kaan (2018) tutkimustulosten mukaan ht-variantti esiintyy vain kerran yhden iiläisnuoren 

puheessa. Raahelaisnuorten puheessa ht:n osuus näyttäisi siis olevan suhteellisen suuri, 

kun tutkimustuloksia vertaa Oulun tuloksiin. ts- ja tt-varianttien käyttö taas on sekä Oulun 

seudulla että Raahessa verrattain samanlaista. Nimittäin myös Iissä tt-varianttia käytetään 

eniten ja ts-varianttia toiseksi eniten. Tosin Iissä ts-variantin osuus jää vain noin 10−20 

prosenttiin, kun taas Raahessa sen osuus on noin 30 prosenttia. (Millaskangas 2018: 

35−37.)  

 

Keski-Pohjanmaan murteiden alueella ts-yhtymän vastineiden käyttöä ovat tutkineet esi-

merkiksi Päivärinta (1999) ja Tuovinen (2020). Päivärinnan (1999: 37) tutkimuksista sel-

viää, että hänen informanttinsa käyttävät pääosin tt-varianttia. Heillä esiintyy myös ht:tä, 

ts:ää sekä Vetelin murreryhmän alueella tavattavaa ss:ää (Päivärinta 1999: 30−36). Tuo-

vinen (2020) on tarkastellut tutkimuksessaan ainoastaan kolmen haapavetisen miehen ts-

yhtymän vastineiden käyttöä, mutta tulokset voivat antaa hieman suuntaa sille, millaista 

ts-yhtymän vastineiden käyttö Haapavedellä on. Tuovisen (2020: 47) tutkimustulosten 

mukaan informantit käyttävät eniten tt-varianttia (28 tapausta), toiseksi eniten ht-variant-

tia (16 tapausta) ja kolmanneksi eniten ts-varianttia (14 tapausta). Keski-Pohjanmaalla ht 

näyttäisi olevan vielä suhteellisen elävä murrepiirre, vaikkakin ts- ja tt-variantteja käyte-

tään enemmän. Näin ollen Keski-Pohjanmaan ja Raahen murteet muistuttavat toisiaan ts-

yhtymän vastineiden käytön osalta.  

 

Luosujärvi (2013) on vertaillut tutkimuksissaan kuusamolaisnuorten ts-yhtymän vastinei-

den käyttöä tytöillä ja pojilla. Kuusamon murteessa ts-yhtymän vahva-asteisena vasti-

neena on vanhastaan ollut ht, mutta nykyään sekä tytöt että pojat käyttävät siellä eniten 

tt-varianttia. Tytöillä tt-variantin prosentuaalinen osuus on 52,6 prosenttia ja pojilla 69,2 

prosenttia. Molemmat myös käyttävät toiseksi eniten ts-varianttia, jonka prosentuaalinen 

osuus tytöillä on 47,4 prosenttia ja pojilla 25,6 prosenttia. Kuusamolaistytöt eivät käytä 

ht-varianttia puheessaan ollenkaan, mutta pojilla sen osuus on 5,1 prosenttia. (Luosujärvi 

2013: 32−34.) Raahen ja Kuusamon murteita puhuvat nuoret ovat siis samanlaisia siinä 

suhteessa, että tt on yleistynyt sekä tytöillä että pojilla ja ht on hävinnyt tyttöjen 
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puhekielestä. Eroavaisuuksia voi kuitenkin nähdä siinä, että Raahessa poikien puheessa 

ht näyttää säilyneen ainakin jonkin verran. Lisäksi Raahessa tytöt käyttävät selkeästi 

enemmän tt-varianttia kuin ts:ää, kun taas Kuusamossa tytöt käyttävät kyseisiä variantteja 

lähes yhtä paljon.  

 

Tuikkala (1997) on tarkastellut Suomen eri murrealueiden ts-yhtymän vastineiden käyt-

töä ja on tullut tutkimuksissaan sellaiseen lopputulokseen, että tt-variantti syrjäyttää hil-

jalleen muut murteelliset vastineet. Suomessa on kuitenkin paikkakuntia, joissa vanha 

murrepohja on edelleen vahva. Tällaisesta paikkakunnasta hän mainitsee esimerkkinä 

Keski-Pohjanmaan murteiden alueella sijaitsevan Vetelin. Lisäksi Tuikkala (1997) mai-

nitsee, että mitä nuorempi puhuja on kyseessä, sitä herkemmin hän käyttää tt- tai ts-vari-

antteja. (Tuikkala 1997: 91.) Myös Raahessa nuoret suosivat kyseisiä variantteja, mutta 

myös ht:llisen muodon käyttö on raahelaisilla pojilla ainakin vielä suhteellisen yleistä. 

Raahenkin voisi siis lukea tällaiseksi paikkakunnaksi, jossa vanha murrepohja on säilynyt 

vahvana. Seuraavaan taulukkoon olen koonnut aineistosta poimimani ts-yhtymän heik-

koasteisten vastineiden määrät sekä prosentuaaliset osuudet. 

 

TAULUKKO 14. ts-yhtymän heikkoasteiset vastineet aineistossa. 

 ts ts, % tt tt, % ht ht, % t t, % yht. 

tytöt 10 6,6 14 9,2 0 0 128 84,2 152 

pojat 9 6,5 12 8,6 10 7,2 108 77,7 139 

yht. 19 6,5 26 8,9 10 3,4 236 81,1 291 

 

Taulukosta 14 nähdään, että raahelaisnuoret käyttävät ts-yhtymän heikkoasteisena vasti-

neena selkeästi eniten t-varianttia. Sen prosentuaalinen osuus on 81,1 prosenttia. Toiseksi 

eniten he käyttävät tt-varianttia, jonka prosentuaalinen osuus on 8,9 prosenttia. Kolman-

neksi eniten informantit käyttävät ts:llistä muotoa, jonka osuus on 6,5 prosenttia. Vähiten 

he käyttävät ht-varianttia, jonka osuus on 3,4 prosenttia. Kun tyttöjä ja poikia tarkastelee 

erikseen, sama järjestys säilyy tytöillä. Tytöt käyttävät t-varianttia 84,2 prosentin verran, 

tt:tä 9,2 prosentin verran ja ts:ää 6,6 prosentin verran. ht:tä tytöt eivät käytä lainkaan ts-

yhtymän heikon asteen vastineena. Myös pojilla yksinäis-t:llinen muoto on yleisin (osuus 

77,7 prosenttia) ja tt:llinen muoto toiseksi yleisin (osuus 8,6 prosenttia). Pojat kuitenkin 

käyttävät ht:ta kolmanneksi eniten (osuus 7,2 prosenttia), ja vähiten he käyttävät ts-vari-

anttia (osuus 6,5 prosenttia).  
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Alun perin Raahen murteen alueella ts-yhtymän heikon asteen vastine on ollut tt tai ht 

(Kettunen 1940: kartat 8 ja 9). t-variantin asema näyttäisi kuitenkin olevan nykypuhe-

suomessa vahvistumassa (Mustanoja 2011: 175 ja siinä mainitut lähteet). Ei siis ole yllät-

tävää, että näin on käynyt myös Raahessa. Airisniemen (2015: 44) tutkimustulosten mu-

kaan myös Oulussa, jossa on aiemmin ollut heikon asteen vastineena tt, on nykyään tilalla 

yleisimmin t-variantti. Samoin Keski-Pohjanmaan murteiden alueella, jossa ennen yleisin 

variantti on ollut ht, käytetään nykyään eniten t:tä Tuikkalan (1997: 90) ja Päivärinnan 

(1999: 30−36) tutkimustulosten mukaan. On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että Ve-

telin ja Kaustisten murrealueet sijaitsevat lähellä savolaiskiilaa, jossa t on alun perin ollut 

yleisin ts-yhtymän heikkoasteinen vastine (Kettunen 1940: kartta 8). Myös tämä voi vai-

kuttaa siihen, miksi t on kyseisillä alueilla niin yleinen.  

 

Kun taulukoita 13 ja 14 tarkastelee yhdessä, voi tehdä havainnon, että vahva-asteisen ts-

variantin sekä heikkoasteisten ts-, tt- ja t-varianttien käyttö on samanlaista tytöillä ja po-

jilla. Tytöt ja pojat käyttävät molemmat vahva-asteista ts-varianttia noin 30 prosentin ver-

ran. Lisäksi sekä tytöt että pojat käyttävät heikkoasteista ts-varianttia noin 6,5 prosentin 

verran ja heikkoasteista tt-varianttia noin 10 prosentin verran. Heikkoasteista t-varianttia 

molemmat käyttävät noin 80 prosentin verran. Voisi siis sanoa, että näiden varianttien 

osalta erot tyttöjen ja poikien välillä olisivat katoamassa. Eroja kuitenkin esiintyy vahva-

asteisen tt-variantin kohdalla sekä vahva- ja heikkoasteisten ht-varianttien kohdalla. Ty-

töillä vahva-asteisen tt-variantin osuus on 71,1 prosenttia, kun taas pojilla sen osuus jää 

47,8 prosenttiin. Pojat nimittäin käyttävät huomattavasti enemmän vahva-asteista ht-va-

rianttia kuin tytöt. Pojilla sen osuus on 22,1 prosenttia, kun taas tytöillä sen osuus on vain 

1,6 prosenttia. Myös heikkoasteisen ht-variantin kohdalla pojat käyttävät ht:tä enemmän 

kuin tytöt, sillä pojilla sen osuus on 7,2 prosenttia, kun taas tytöt eivät käytä sitä kertaa-

kaan.  

 

Pojat ovat siis murteellisempia ht-variantin osalta, sillä he käyttävät sitä enemmän kuin 

tytöt. Tytöt taas käyttävät hieman poikia enemmän tt-varianttia. tt-varianttikin on mur-

teellinen, mutta se on yleistyvä murrepiirre, eli se valtaa alaa sekä maantieteellisesti että 

sosiaalisesti varsinkin naisten puhekielessä (Mantila 2004: 326−327). Tämän vuoksi tytöt 

ovat ennemmin nykypuhekielisiä kuin murteellisia. Myös esimerkiksi Kanasen (1994) 

taulukosta 37 yhteenlaskuja tehtäessä voi havaita, että oululaiset tytöt käyttävät vahva-

asteista tt-varianttia hieman enemmän kuin pojat. Pojilla taas ts-varianttia esiintyy 
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enemmän kuin tytöillä. (Kananen 1994: 73.) Myös Raahessa ammattitutkintolaispojat 

käyttävät ammattitutkintolaistyttöjä enemmän ts-varianttia sekä vahvassa että heikossa 

asteessa (ks. taulukot 6 ja 7). Oululaisnuorilla ht:llistä muotoa esiintyy vain yhden poi-

kainformantin puheessa kahdesti (Kananen 1994: 72). Päivärinnan (1999) taulukoiden 

mukaan Kaustisissa tytöt käyttävät tt-varianttia selvästi eniten ts-yhtymän vahva-astei-

sena vastineena. Pojat taas käyttävät tasaisemmin kaikkia murrevariantteja eli tt:llisiä, 

ht:llisiä ja ss:llisiä muotoja lähes yhtä paljon. (Päivärinta 1999: 30−36.)  

 

Raahessa ts-yhtymän vahva-asteisten vastineiden käyttö vastaa niin Oulun seudun mur-

teelle kuin Kaustisen murteelle tyypillistä käyttöä. Oulussa murteellista ht:tä ei esiinny 

kummallakaan sukupuolella lähes lainkaan, ja sekä tytöillä että pojilla on yleistä tt:n 

käyttö (Kananen 1994: 73). Kaustisissa taas murteelliset variantit ht ja ss ovat vielä suh-

teellisen yleisiä varsinkin pojilla, mutta myös tytöillä (Päivärinta 1999: 30−36). Raahes-

sakin tt on yleisin variantti kummallakin sukupuolella, mutta myös ht:tä havaitaan edel-

leen jonkin verran. Raahelaisten tyttöjen ja poikien ts-yhtymän vastineiden käyttö kuiten-

kin poikkeaa sekä Oulun että Kaustisen murteista niin, että heillä ts-variantti on useam-

min edustettuna. Kun Päivärinnan (1999: 30−36) ja Kanasen (1994: 73) taulukoista laskee 

ts-variantin prosentuaaliset osuudet sekä tytöillä että pojilla, on tämä osuus heillä noin 

5−10 prosenttia. Raahelaisnuorilla ts-variantin prosentuaalinen osuus on noin 30 prosent-

tia. Tämän syynä voi kuitenkin olla se, että Kanasen (1994) ja Päivärinnan (1999) tutki-

mukset on tehty yli 20 vuotta sitten. Jos Kaustisen ja Oulun seudun murteita tarkasteltai-

siin uuden aineiston valossa, voisi olla, että ts-variantin osuus olisi kasvanut myös kysei-

sillä alueilla. 

 

Tyttöjen ja poikien välisiä eroja tässä tutkimuksessa voi selittää myös sillä, että tytöt ja 

pojat ovat kiinnostuneita eri asioista. Myös Tolonen (2020: 65−66) on pohtinut tyttöjen 

ja poikien murteellisuuden eroa tutkielmassaan, ja hän on selittänyt sitä sukupuolien eri-

laisilla kiinnostuksen kohteilla. Hänen poikainformanttinsa ovat kiinnostuneita esimer-

kiksi urheilusta ja videopeleistä, ja saman voi huomata myös omien poikainformanttieni 

keskusteluista. Tolonen (2020) mainitseekin, että näihin aiheisiin liittyy usein maskulii-

nisuutta, joka korostaa poikien puheessa esiintyviä murrepiirteitä. Lisäksi Tolonen (2020) 

on tehnyt havainnon, että julkisuudessa esiintyvien ammattiurheilijoiden puheissa esiin-

tyy usein itäisiä murrepiirteitä. (Tolonen 2020: 65−66.) Itse en rajoittaisi tätä vain itäisiin 
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murrepiirteisiin, sillä yleensäkin urheilijoiden puheessa esiintyy paljon murteellisia muo-

toja. Esimerkiksi jääkiekkoilija Patrik Laineen puheessa voi kuulla Tampereen murteelle 

ominaisia piirteitä (TapparaOfficial: Iloinen illan sankari - haastattelussa Patrik Laine 

(29.11.2015)). Voi olla, että pojat näkevät tällaisen puhetyylin matkimisen arvoisena, jol-

loin hekin suosivat vanhan murteen mukaista puhetapaa.  

 

Tolonen (2020) pohtii myös sitä, voivatko sosiaalisen median esikuvat vaikuttaa tyttöjen 

puhekieleen. Tytöt kuulevat yleiskielistä puhetta esimerkiksi Instagramissa, TikTokissa 

sekä YouTubessa, jolloin he saattavat alkaa käyttää samanlaista puhetapaa itsekin. (To-

lonen 2020: 65.) Myös pojat käyttävät näitä sovelluksia, mutta voi olla, että tytöt seuraa-

vat enemmän sellaista sisältöä, jossa puhe on yleiskielisempää tai nykypuhekielisyyksiä 

sisältävää. Esimerkiksi vloggaaja Veronica Verhon puheessa vilisee runsaasti nykypuhe-

kielisyyksiä, ja hänen seuraajakuntansa näyttäisi koostuvan suurilta osin tytöistä. Tämän 

havainnon olen tehnyt hänen YouTube-videonsa sekä kyseisen videon kommenttikent-

tään kommentoineiden henkilöiden perusteella (mariieveronica: Hirvee ikävä ja kaupun-

kilaiset retkellä (22.8.2021)). 

 

Seuraaviin kuvioihin olen koonnut ts-yhtymän vastineiden käyttöä oppilaitoksittain. Ku-

viosta 4 nähdään ts-yhtymän vahva-asteisten vastineiden oppilaitoskohtaiset prosentuaa-

liset osuudet. Kuviossa 5 taas on ts-yhtymän heikkoasteisten vastineiden vastaavat osuu-

det.  

 

 

KUVIO 4. ts-yhtymän vahva-asteiset vastineet oppilaitoksittain.  
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Kuviosta 4 nähdään, että yhdeksäsluokkalaiset käyttävät tt-varianttia ts-yhtymän vahva-

asteisena vastineena selkeästi eniten. Heillä sen osuus on 78,4 prosenttia. Myös lukiolai-

set ja ammattitutkintolaiset käyttävät tt-varianttia eniten, mutta lukiolaisilla sen osuus on 

61,3 prosenttia ja ammattitutkintolaisilla 50,9 prosenttia. Toiseksi eniten kaikkien oppi-

laitosten opiskelijat käyttävät ts-varianttia. ts-variantin osuus on suurin ammattitutkinto-

laisilla, sillä he käyttävät sitä 35,5-prosenttisesti. Lukiolaisilla ts:n osuus on 27,5 prosent-

tia ja yhdeksäsluokkalaisilla 15,7 prosenttia. Myös ht-varianttia tavataan eniten ammatti-

tutkintolaisilla, sillä sen osuus on heillä 13,6 prosenttia. Lukiolaisilla ht-variantin osuus 

on 11,3 prosenttia ja yhdeksäsluokkalaisilla 5,9 prosenttia.  

 

Niin kuin luvussa 4.2. selvisi, yhdeksäsluokkalaisilla diftongit eivät avartuneet ollenkaan. 

Myös ts-yhtymän vahva-asteisten vastineiden kohdalla yhdeksäsluokkalaisilla esiintyy 

vähiten vanhan murteen mukaista ht-varianttia. He ovat ottaneet eniten omakseen nyky-

puhekielessä yleistyvän tt-variantin. Myös Tolosen (2020) tutkimustulosten mukaan yh-

deksäsluokkalaiset ovat vähemmän murteellisia kuin ammattiopistolla ja yliopistossa 

opiskelevat informantit. Tolonen (2020) on arvioinut, että tämän syynä voisi olla, että 

yhdeksäsluokkalaiset ovat kypsymättömämpiä ja mahdollisesti epävarmempia kuin tois-

ten ryhmien informantit, jolloin itsevarmuutta saatetaan vahvistaa yleiskieltä käyttämällä. 

Lisäksi yhdeksäsluokkalaisten kieli saattaa myös olla vasta etsimässä omaa muotoaan. 

Vanhemmilla informanteilla kielen käyttö voi puolestaan olla jo vakiintuneempaa. (To-

lonen 2020: 65.)  

 

Koska oma tutkimukseni antaa vastaavia tuloksia, voi olla, että Tolosen (2020) arviot 

osuvat oikeaan. On kuitenkin tärkeää huomata, että aineistossani yhdeksäsluokkalaiset 

eivät käytä eniten yleiskielistä ts-varianttia, vaan sen osuus on suurempi lukiolaisilla ja 

ammattitutkintolaisilla. Voi siis olla, että yhdeksäsluokkalaiset informanttini eivät hae it-

sevarmuutta puheeseensa yleiskieleen turvautumalla vaan ennemmin nykypuhekieltä 

käyttämällä. Tämä saattaa olla niin sanotusti turvallisempi ratkaisu, sillä he saattavat pitää 

tt-varianttia neutraalimpana kuin ts-varianttia. Niin kuin luvussa 3.2. mainitsin, kirjakieltä 

mukailevaa puhetapaa voidaan nykyään pitää jopa leimaavana (Mantila 2004: 334).  

 

Yhdeksäsluokkalaisten yhdenmukaisen murrepiirteiden käytön taustalla voi olla myös se, 

että yhdeksäsluokkalaisten sosiaaliset kontaktit saattavat olla kapeampia kuin ammatti-

tutkintolaisilla ja lukiolaisilla. Ammattikouluihin ja lukioihin tulee usein opiskelijoita 
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myös muilta paikkakunnilta, jolloin opiskelijat päätyvät kuulemaan myös erilaisia mur-

repiirteitä. Sen sijaan yläkouluissa opiskelevat usein vain tietyn alueen nuoret. Jälleen voi 

pohtia myös idiolektikohtaisten erojen vaikutusta: voi esimerkiksi olla, että yhdeksäs-

luokkalaiset eivät tunne Raahen murretta niin vahvasti omakseen tai he eivät edes pidä 

joistakin murrepiirteistä. Nimittäin myös se, miten murteeseen suhtautuu, vaikuttaa sen 

käyttämiseen (ks. esim. Luoma 2016: 44.) 

 

On mielenkiintoista, että ammattitutkintolaisten puheessa esiintyy eniten ht-varianttia, 

vaikka samaan aikaan he käyttävät myös eniten yleiskielistä ts-varianttia. Lukiolaisilla 

ht:llistä muotoa esiintyy kuitenkin lähes yhtä paljon. Muutenkin ammattitutkintolaisten 

ja lukiolaisten ts-yhtymän vahva-asteisten vastineiden prosentuaaliset määrät eroavat 

vain muutaman prosenttiyksikön verran. Tolonen (2020: 69) on oululaisnuorten puhe-

kieltä koskevissa tutkimuksissaan havainnut, että monissa aiemmissa tutkimuksissa ha-

vaittu ero ammattiopistossa ja lukiossa opiskelleiden puheen murteellisuudessa olisi ka-

toamassa. Myös Raahessa näin näyttäisi olevan käymässä. Tämä voi johtua siitä, että am-

mattitutkintolaisten ja lukiolaisten elämä on suhteellisen samanlaista. Molempien ryh-

mien keskusteluista voi päätellä, että he ovat kiinnostuneita samoista asioista ja tekevät 

samanlaisia asioita vapaa-ajallaan. Sekä lukiolaiset että ammattitutkintolaiset esimerkiksi 

viettävät aikaansa YouTube-videoita katsellen, podcasteja kuunnellen tai erilaisia televi-

sio-ohjelmia seuraten. Tällaiset mediat, joissa kuulee jatkuvasti erilaista puhetta, tartutta-

vat todennäköisesti samankaltaisia puhetapoja kuulijoilleen. Seuraavaan kuvioon olen 

koonnut ts-yhtymän heikon asteen vastineiden prosentuaaliset osuudet oppilaitoksittain.  

 

 

KUVIO 5. ts-yhtymän heikkoasteiset vastineet oppilaitoksittain. 
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Kaikkien oppilaitosten informantit suosivat puheessaan t-varianttia. Samoin kuin vahva-

asteisen tt-variantin kohdalla, myös heikkoasteisen t-variantin osuus on yhdeksäsluokka-

laisilla suurin. He käyttävät sitä 90,3-prosenttisesti. Ammattitutkintolaiset käyttävät 

t:llistä muotoa 86,7-prosenttisesti ja lukiolaiset 65,1 prosentin verran. Lukiolaiset ja yh-

deksäsluokkalaiset käyttävät toiseksi eniten tt-varianttia, jonka osuus on lukiolaisilla 18,6 

prosenttia ja yhdeksäsluokkalaisilla 6,5 prosenttia. Ammattitutkintolaiset käyttävät 

toiseksi eniten ts-varianttia, jonka osuus on 4,9 prosenttia. Lisäksi he käyttävät tt- ja ht-

variantteja lähes saman verran kuin ts-varianttia, sillä näiden varianttien prosentuaalinen 

osuus on 4,2 prosenttia. Lukiolaiset käyttävät kolmanneksi eniten ts-varianttia (osuus 

12,8 prosenttia) ja vähiten heillä on käytössä ht-variantti (osuus 3,5 prosenttia). Yhdek-

säsluokkalaiset käyttävät ts- ja ht-variantteja yhtä usein, sillä kummankin variantin pro-

sentuaalinen osuus on 1,6 prosenttia.  

 

Lukiolaisilla tt-variantin käyttö ts-yhtymän heikkoasteisena vastineena on suhteellisen 

yleistä. Pääasiassa heikon asteen asemassa oleva tt esiintyy heillä sanassa kattoin. Luosu-

järvi (2013: 36) on pohtinut pro gradu -tutkielmassaan, että kattoin-tapauksissa katoin-

muoto on mahdollisesti yleisgeminoitunut. Tällöin informantit eivät siis tietoisesti käyt-

täisi heikon asteen tt-varianttia. Näin on voinut käydä myös omien informanttieni koh-

dalla, sillä yleisgeminaatio on yleinen murrepiirre Raahen alueella (Kettunen 1940: kartta 

2).  

 

ts-yhtymän heikkoasteisena vastineena ts:llistä muotoa saattaa esiintyä lukiolaisilla ja 

ammattitutkintolaisilla enemmän kuin yläkoululaisilla sen vuoksi, että lukiolaiset ja am-

mattitutkintolaiset usein lukevat keskusteluaihelistoista kysymyksiä suoraan ääneen (esi-

merkit 177 ja 178). Näissä kysymyksissä ts on usein heikossa asteessa. Olen kuitenkin 

halunnut ottaa nämä suoraan luetut kohdat laskelmiini mukaan, sillä välillä informantit 

esittävät kysymykset myös murteellisina (esimerkki 179). 

 

(177) niiltä mää katon joka videon ainaki ja sitte mitä ohjelmia katsot televisiosta 

ja kautta tai Netflixistä tai muulta vastaavalta sivustolta (Allan) 

(178) miksi valitsit lukion peruskoulun jälkeen (Leo) 

(179) - - mut tossa lukkee vielä että miksää katot (Lenita) 

 

Raahelaisnuorilla ts-yhtymän vastineiden osalta tt : t -vaihtelulla näyttäisi siis olevan val-

taedustus. Myös Oulun seudun sekä Keski-Pohjanmaan murteiden alueilla kyseinen 



83 

 

vaihtelu on yleisintä (ks. esim. Päivärinta 1999: 30−36; Airisniemi 2015: 44). Sekä Päi-

värinnan (1999) että Tuovisen (2020) tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että myös 

vanhan murteen mukaista ts-yhtymän vastinetta eli ht-varianttia, käytetään edelleen 

Keski-Pohjanmaan murteiden alueella (Päivärinta 1999: 30−36; Tuovinen 2020: 47). 

Myös Raahessa ht:tä käytetään edelleen sekä heikon että vahvan asteen vastineena. Oulun 

seudun murteen alueella kyseisen piirteen käyttö näyttäisi olevan lähes kokonaan väisty-

nyt (Kananen 1994: 72; Millaskangas 2018: 35−36). ht:llisen muodon kohdalla Raahen 

murre näyttäisi siis kallistuvan enemmän Keski-Pohjanmaan murteiden puolelle.  

 

Vahva-asteisen tt-variantin kohdalla Raahen murre muistuttaa enemmän Keski-Pohjan-

maan murretta kuin Oulun murretta. Kun Päivärinnan (1999: 30−36) taulukoista laskee 

tt-variantin prosentuaalisen osuuden, se on noin 60 prosenttia. Myös Raahessa tt:llisen 

muodon osuus on noin 60 prosenttia. Oulussa taas variantin osuus on selkeästi suurempi, 

sillä Kanasen (1994: 73) sekä Millaskankaan (2018: 35−36) aineistoissa tt:llisen muodon 

prosentuaalinen osuus on yli 80 prosenttia. Kanasen (1994: 73) aineiston ammattikoulu-

laispojilla sen osuus on jopa 100 prosenttia. Vahva-asteisen ts-variantin osalta Raahen 

murre ei muistuta oikeastaan Oulun eikä Keski-Pohjanmaan murretta, sillä raahelaisnuo-

ret käyttävät ts:llistä muotoa 30 prosentin verran. Oulussa sen osuus on noin 15 prosenttia 

(Millaskangas 2018: 35−36) ja Kaustisissa taas noin 6 prosenttia (laskettu Päivärinnan 

(1999) sivujen 30−36 taulukoista). Oululaisilla ts-variantin prosentuaalinen osuus on hie-

man suurempi kuin Kaustisissa asuvilla informanteilla, minkä vuoksi ts:llisen muodon 

käyttö Raahessa on samankaltaisempaa Oulun murteen kuin Keski-Pohjanmaan murteen 

kanssa.  

 

Vaikka raahelaisnuorista monella yleisintä on tt : t -vaihtelu, ovat myös muunlaiset vaih-

teluparit heillä mahdollisia. Lennillä vaihtelu on eniten muotoa tt : tt / t, eli hänellä tt ja t 

esiintyvät heikon asteen vastineena yhtä paljon (esimerkit 180−182). Altilla yleisintä on 

ht : t -vaihtelu (esimerkit 183 ja 184). Alisalla, Aamoksella, Allanilla ja Paulilla yleisin 

vaihtelupari on ts : t, jota ei ole vielä Kettusen (1940: kartta 8) aikoihin suomen murteissa 

tavattu. Nykyään kyseistä vaihtelua tavataan kuitenkin esimerkiksi Tampereen murteessa 

(Mustanoja 2011: 181−182). Esimerkit (185) ja (186) edustavat kyseistä vaihtelua Alla-

nin puheessa. Lunalla ja Lyylillä ts / tt : t -vaihtelu on yleisintä, ja esimerkeissä (187), 

(188) ja (189) nähdään kyseinen vaihtelu Lyylin puhekielessä. Patrik on informanteista 
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ainoa, jonka vaihteluparia ei voi aineiston perusteella muodostaa, sillä hän käyttää pu-

heessaan vain kerran ts-yhtymän vastinetta. 

 

(180) itte oisin sanonu että Pullava mutta ei tullu Reissumies mielee (Lenni) 

(181) ittekki, no taas meni Derpeihi [Derbi-merkkinen mopo] tämä (Lenni) 

(182) no kahtoi siitä lapusta mikä ois niinkö mukavimma olone niinkö kurssi että 

minne itex haluais mennä ja mikä ittiä kiinnostais nii - - (Lenni) 

(183) pittää nyt opiskella ensi ja sitte kahtua (Altti) 

(184) mitä nyt tullee vastaa ja misä on mielenkiintone otsikko nii katon sitte monesti 

semmose (Altti) 

(185) joo en määkää oikeestaa en tiiä lasketaanko sitä jos käy heittää frisbiitä jo-

saki metsäväylällä (Allan) 

(186) joo en käy metästämmää enkä käy poimii marjoja enkä mittää että ei sem-

mosta (Allan) 

(187) no häiritseekö sun harrastukset ikinä sun opiskelua tai koulunkäyntiä (Lyyli) 

(188) nii tavallaa o sillee et ei tiiä pitäskö itkiä vai nauraa tai just huomena ku 

kattoo niitä arvosanoja, mutta onneks ei oo semmone ku jotkuha ottaa tosi raskaasti 

(Lyyli) 

(189) - - et sen pitäs olla vähä semmosta niinku tavallaa missä sää ite’ ’enemmä 

teet asioita et joko jottai asiakaspalvelua tai sitte iha jottai ruumiillista työtä (Lyyli) 

 

Vaikka lähes kaikille raahelaisnuorista voi nimetä yleisimmän vaihteluparin, on kuitenkin 

syytä muistaa, että joidenkin informanttien kohdalla ts-yhtymän vastineita esiintyy pu-

heessa hyvin vähän. Esimerkiksi Lunan puheessa ts-yhtymän vastineita on vain kahdek-

san ja Pentin puheessa seitsemän. Lisäksi joillakin informanteilla yleisintä varianttia saat-

taa olla vain hieman enemmän kuin toiseksi yleisintä vaihtoehtoa. Esimerkiksi Pauli käyt-

tää vahva-asteista ts-varianttia neljästi ja tt-varianttia kolmesti. On siis hyvä muistaa, että 

joidenkin informanttien kohdalla tutkimustulokset ovat vain suuntaa antavia.  

 

Niin kuin diftongien avartumien kohdalla, myös ts-yhtymän vastineiden kohdalla on 

syytä pohtia myös sitä, miten haastattelutilanne tai haastattelukumppani ovat voineet vai-

kuttaa puhekieleen. Esimerkiksi Tolonen (2020) on havainnut tutkimuksissaan, että pu-

heen murteellisuus vahvistuu ihmetellessä, kauhistellessa, vihan ja uhoamisen seurauk-

sena sekä kerronnallisessa puheessa. Myös kotiin ja perheenjäseniin liittyvät puheenai-

heet vahvistavat murrepiirteiden käyttöä. Tolonen (2020) on myös havainnut, että silloin 

kun keskustelu käydään samaa sukupuolen edustajan kanssa, murteellisuus puheessa ko-

rostuu. (Tolonen 2020: 69−70.) Myös raahelaisnuorten keskusteluissa esiintyy tällaisia 

vuorovaikutustielanteita ja puheenaiheita, mikä voi olla syynä sille, miksi heillä ts-yhty-

män vastine on usein murteellinen tt, ht tai t. 
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tarkastellut pro gradu -tutkielmassani diftongien avartumista ja ts-yhtymän vasti-

neita raahelaisnuorten puhekielessä. Olen halunnut tutkia näitä murrepiirteitä nuorten pu-

heessa, koska ne ovat vanhastaan esiintyneet erilaisina Keski-Pohjanmaan sekä Oulun 

seudun murteissa ja näin ollen erottaneet alueet toisistaan. Aineistoni koostuu kahdesta-

toista parikeskustelusta, joista neljä on kerätty Raahen lukiosta, neljä Raahen Porvari- ja 

Kauppakoulusta ja neljä raahelaisesta yläkoulusta. Olen kerännyt aineiston eri oppilai-

toksista, sillä olen halunnut tarkastella myös sitä, miten koulutustausta vaikuttaa puhekie-

leen. Lisäksi olen ottanut huomioon sukupuolen vaikutuksen: puolet informanteista on 

tyttöjä ja puolet poikia.  

 

Diftongien avartumista tutkiessani olen selvittänyt, tavataanko Raahen murteessa ky-

seistä murrepiirrettä. Hypoteesini mukaan diftongit avartuvat aineistossani jonkin verran. 

Tutkimustulokseni osoittavat, että diftongit ie, uo ja yö avartuvat aineistossani muutaman 

kerran, eli tämä on hyvin harvinaista. Lisäksi diftongit avartuvat aineistossani vain lie-

västi, eli täysin avartuneita muotoja ei esiinny lainkaan. Aineistoni 1 543:sta ie-, uo- ja 

yö-diftongista yhdeksän on lievästi avartunut. Lievästi avartuneiden diftongien osuus 

koko aineiston ie-, uo- ja yö-diftongeista on siis vain 0,5 prosenttia. Voidaan siis todeta, 

että Raahen murteessa diftongien avartuminen ei ole saanut jalansijaa.  

 

ts-yhtymän vastineita tutkiessani hypoteesinani oli, että yleiskielen ts edustuu vahva-as-

teisena aineistossani eniten muodossa tt ja heikkoasteisena muodossa t, mutta myös van-

han murteen mukaista ht:tä esiintyy raahelaisnuorilla edelleen. Tutkimustulosteni mu-

kaan hypoteesi pitää paikkaansa, sillä raahelaisnuorilla vahva-asteisen tt-variantin osuus 

on noin 60 prosenttia ja heikkoasteisen t:n osuus on noin 80 prosenttia. Vahva-asteista 

ht:tä nuoret käyttävät 11,2 prosentin verran, kun taas heikkoasteisen ht:n osuus on 3,4 

prosenttia. Vahva-asteisen ht-variantin käyttö on vähäisempää kuin vahva-asteisen ts-va-

riantin (osuus 28,6 prosenttia) ja heikkoasteisten tt- ja ts-varianttien (tt:n osuus 8,9 pro-

senttia, ts:n 6,5 prosenttia), mutta sitä kuitenkin esiintyy edelleen nuorten puheessa.  

 

Kolmannen hypoteesini mukaan ammattitutkintolaiset käyttävät murteellisempia muo-

toja puhekielessään kuin lukiolaiset ja yläkoululaiset. Tämä hypoteesi ei tutkimukseni 

mukaan pidä paikkaansa, sillä diftongien lievästi avartuneita muotoja käyttävät eniten 
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lukiolaiset ja ts-yhtymän vastineiden kohdalla lukiolaisten ja ammattitutkintolaisten ts-

yhtymän vastineiden käyttö on samankaltaista varsinkin vahvassa asteessa. Yhdeksäs-

luokkalaisten kohdalla hypoteesi pitää paikkansa diftongien avartumien kohdalla, sillä 

heillä kyseistä murrepiirrettä ei esiinny. He käyttävät aina yleiskielistä varianttia. ts-yh-

tymän vastineiden kohdalla taas hypoteesi pitää osittain paikkansa, sillä yhdeksäsluokka-

laiset käyttävät vanhan murteen mukaista ht-varianttia vähiten. Heidän puheessaan nyky-

puhekielinen tt-variantti esiintyy kuitenkin usein.  

 

Lukiolaisten puhekielessä esiintyy kahdeksan lievästi avartunutta diftongia. Ammattitut-

kintolaisilla taas avartuu lievästi yksi diftongi. Yhdeksäsluokkalaisilla diftongit eivät 

avarru kertaakaan. Ei voida kuitenkaan sanoa, että lukiolaiset olisivat tämän perusteella 

kaikkein murteellisimpia, sillä pääosin heidänkin diftonginsa ovat avartumattomia. Hei-

dän puheessaan esiintyvien lievästi avartuneiden diftongien taustalla saattavat vaikuttaa 

esimerkiksi puhetilanteessa rentoutuminen, puheenaihe, puhekumppanin antama esi-

merkki, idiolektikohtaiset erot tai huumorin käyttö.  

 

ts-yhtymän vastineita lukiolaiset, ammattitutkintolaiset ja yhdeksäsluokkalaiset käyttävät 

samalla tavalla niin, että tt on kaikilla yleisin vahvan asteen variantti ja t yleisin heikon 

asteen variantti. Yhdeksäsluokkalaisilla vahva-asteisen tt:n osuus on kuitenkin suurempi 

kuin lukiolaisilla ja ammattitutkintolaisilla. Yhdeksäsluokkalaiset käyttävät varianttia 

78,4 prosentin verran, kun taas lukiolaisilla ja ammattitutkintolaisilla sen osuus on noin 

50−60 prosenttia. He taas käyttävät yhdeksäsluokkalaisia enemmän vahva-asteista ts-va-

rianttia, sillä sen osuus molemmissa oppilaitoksissa on noin 30 prosenttia. Yhdeksäsluok-

kalaiset käyttävät ts:llistä muotoa 15,7 prosentin verran. Vahva-asteisen ht-variantin 

käyttö on oppilaitoksissa suhteellisen samanlaista, sillä kaikilla sen osuus on noin 5−15 

prosenttia.  

 

Ammattitutkintolaiset ja yhdeksäsluokkalaiset käyttävät heikkoasteista t-varianttia noin 

80−90 prosentin verran. Lukiolaisilla yksinäis-t:llisen muodon osuus on hieman pie-

nempi, sillä he käyttävät varianttia 65,1 prosentin verran. Lukiolaisilla taas heikkoastei-

sen tt:n osuus on suurempi, sillä heillä varianttia esiintyy 18,6 prosentin verran, kun taas 

ammattitutkintolaisilla sen osuus on 4,2 prosenttia ja yhdeksäsluokkalaisilla 6,5 prosent-

tia. Lukiolaisilla ja ammattitutkintolaisilla heikon asteen ts:n ja ht:n käyttö on melko 
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samanlaista, sillä ts:n osuus on molemmilla noin 5−15 prosenttia ja ht:n osuus noin 3−4 

prosenttia. Yhdeksäsluokkalaisilla sekä ts- että ht-varianttien osuus on 1,6 prosenttia.  

 

Koska yhdeksäsluokkalaisilla vahva-asteisen tt:n ja heikkoasteisen t:n osuus on suurempi 

kuin lukiolaisilla ja ammattitutkintolaisilla, he ovat aineistoni nykypuhekielisin ryhmä ts-

yhtymän vastineiden osalta. Ammattitutkintolaisilla taas esiintyy eniten vanhan murteen 

mukaista ht-varianttia sekä heikossa että vahvassa asteessa, mutta heilläkin sen osuus jää 

kummassakin asteessa pieneksi. Yhteenvetona voisi todeta, että oppilaitosten välillä on 

pieniä eroja diftongien avartumien sekä ts-yhtymän vastineiden esiintymisessä, mutta 

pääasiassa piirteiden käyttö on hyvin samankaltaista. Varsinkin erot lukiolaisten ja am-

mattitutkintolaisten välillä ovat vähäisiä. Vastaavia tutkimustuloksia lukiolaisten ja am-

mattikoululaisten aiemmin havaittujen erojen häviämisestä on saanut myös Tolonen 

(2020: 69).  

 

Neljännen hypoteesini mukaan pojat käyttävät puheessaan murteellisempia muotoja kuin 

tytöt. Tämä pitää paikkansa ts-yhtymän vahva-asteisten vastineiden kohdalla siinä suh-

teessa, että pojilla esiintyy enemmän vanhan murteen mukaista ht-varianttia. Tytöt käyt-

tävät ht:llistä muotoa harvoin, mutta sen sijaan heillä tt-variantti on yleinen. Myös tt on 

murteellinen muoto, mutta se on nykypuhekielessä yleistyvä, eli se ei ole niin leimallinen 

kuin ht-variantti. ts-varianttia tytöt ja pojat käyttävät yhtä paljon. ts-yhtymän heikon as-

teen vastineiden käyttö on tytöillä ja pojilla samankaltaista, sillä molemmat ryhmät käyt-

tävät t-varianttia selkeästi eniten. Ainoa selkeä ero heikkoasteisten vastineiden kohdalla 

on, että pojilla ht-variantin osuus on 7,2 prosenttia, kun taas tytöt eivät käytä varianttia 

kertaakaan.  

 

Diftongien avartumien kohdalla eroja tyttöjen ja poikien välillä ei oikeastaan ole, sillä 

tytöt käyttävät diftongien lievästi avartuneita muotoja viidesti ja pojat käyttävät niitä nel-

jästi. Se ero tyttöjen ja poikien välillä kuitenkin on, että tytöillä avartuvat lievästi vain uo- 

ja yö-diftongit, kun taas pojilla avartuvat lievästi vain ie-diftongit. Aineistoni perusteella 

ei voida kuitenkaan tehdä yleistyksiä, että tytöillä ja pojilla tietyt diftongit olisivat her-

kempiä avartumaan kuin toiset, sillä esimerkiksi uo-diftongit avartuvat vain yhden tyt-

töinformantin puheessa. Samoin yö-diftongi avartuu vain kerran yhdellä tytöllä. Pojilla 

diftongit taas avartuvat lievästi useammalla informantilla, sillä Lassilla ie avartuu kah-

desti sekä Lennillä ja Leolla kummallakin kerran.  
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Viimeisen hypoteesini mukaan raahelaisnuorten puhekielessä esiintyvien diftongien 

avartumien sekä ts-yhtymän vastineiden käytössä on samankaltaisia piirteitä kuin Oulun 

seudun murteessa ja Keski-Pohjanmaan murteissa nykyään. Tämä pitää osittain paik-

kaansa, sillä raahelaisnuorilla diftongin avartumien ja ts-yhtymän vastineiden käytössä 

on samankaltaisuuksia sekä Oulun seudun että Keski-Pohjanmaan murteiden kanssa. 

Myös erottavia piirteitä kuitenkin esiintyy.  

 

Diftongien avartumista ei esiinny Raahen murteessa juuri laisinkaan, minkä vuoksi Raa-

hen murre muistuttaa kyseisen piirteen käytön osalta Keski-Pohjanmaan murretta. Toi-

saalta diftongien avartuminen on nykyään regressiivinen murrepiirre Oulun seudun mur-

teessa, kuten se on tutkimukseni mukaan myös Raahen murteessa. Krookin (1999) vuo-

sina 1960–1980 kerätyssä aineistossa lievästi ja puoliksi avartuneita diftongeja esiintyy 

Raahen alueella vielä noin 30 prosentin verran, mutta oman tutkimukseni mukaan tuo 

määrä on nykyään 0,5 prosenttia. Kyseisen murrepiirteen esiintyminen raahelaisten pu-

hekielessä on siis vähentynyt huomattavasti, ja näin on tapahtunut myös Oulun seudun 

murteessa. Siksi Raahen murre muistuttaa kyseisen piirteen käytön osalta myös Oulun 

seudun murretta.  

 

ts-yhtymän vastineiden kohdalla Raahen, Oulun seudun sekä Keski-Pohjanmaan mur-

teissa yleisintä on tt : t -vaihtelu (Päivärinta 1999: 30−36; Airisniemi 2015: 44). Eroavai-

suuksia voidaan kuitenkin nähdä yksittäisten vastineiden käytössä. ht-variantin kohdalla 

Raahen murre näyttäisi muistuttavan enemmän Keski-Pohjanmaan murretta. ht-varianttia 

käytetään nimittäin edelleen Keski-Pohjanmaan murteiden alueella (Päivärinta 1999: 

30−36; Tuovinen 2020: 47). Myös Raahessa ht:tä käytetään edelleen sekä heikon että 

vahvan asteen vastineena. Oulun seudun murteen alueella kyseistä piirrettä ei tavata enää 

lähes ollenkaan (Kananen 1994: 72; Millaskangas 2018: 35−36). 

 

Sekä Raahen että Keski-Pohjanmaan murteissa vahva-asteisen tt-variantin osuus on noin 

60 prosenttia (Päivärinta 1999: 30−36). Oulussa taas variantin osuus on selkeästi suu-

rempi, sillä Kanasen (1994: 73) sekä Millaskankaan (2018: 35−36) aineistoissa tt:llisen 

muodon prosentuaalinen osuus on yli 80 prosenttia. Myös tt-variantin käyttö Raahessa 

muistuttaa siis enemmän Keski-Pohjanmaan murteiden kuin Oulun seudun murteen käyt-

töä ts-yhtymän vastineena.  
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Raahessa vahva-asteista ts-varianttia käytetään enemmän kuin Oulussa ja Keski-Pohjan-

maalla. Raahelaisnuoret käyttävät ts:llistä muotoa noin 30 prosentin verran. Oulussa sen 

osuus on noin 15 prosenttia ja Kaustisissa taas noin 6 prosenttia (Päivärinta 1999: 30−36; 

Millaskangas 2018: 35−36). Oululaisilla ts-variantin prosentuaalinen osuus on hieman 

suurempi kuin Kaustisissa asuvilla informanteilla, minkä vuoksi ts:llisen muodon käyttö 

Raahessa on samankaltaisempaa Oulun murteen kuin Keski-Pohjanmaan murteen kanssa.  

 

On syytä muistaa, että eri murretutkijat ovat rajanneet aineistoaan eri tavalla ts-yhtymän 

vastineita tarkastellessaan (ks. esim. Kananen 1994: 72; Päivärinta 1999: 29; Luosujärvi 

2013: 33−34; Millaskangas 2018: 35; Toiviainen 2019: 20−21; Tuovinen 2020: 46−47). 

Esimerkiksi Kananen (1994: 72) on jättänyt aineistonsa ulkopuolelle sellaiset tapaukset, 

joissa ei esiinny vaihtelua yleiskielisen ts:n ja sen murteellisten varianttien kesken (esim. 

itsenäinen, itsenäistyä). Luosujärvi (2013: 35) ja Toiviainen (2019: 21) taas ovat analy-

soineet aineistostaan ainoastaan 1. ja 2. tavun rajalla olevat ts-yhtymän vastineet. Koska 

itse olen ottanut tällaiset muodot mukaan laskelmiini, vaikuttaa se tutkimusten vertailta-

vuuteen. Tämän vuoksi muiden ts-yhtymän vastineita käsittelevien tutkimusten ja oman 

tutkimukseni väliseen vertailuun on suhtauduttava tietyin varauksin.  

 

Olen tässä tutkielmassa halunnut selvittää, missä kohtaa murreraja Keski-Pohjanmaan ja 

Oulun seudun murteiden välillä menee, kun tarkastellaan diftongien avartumista ja ts-

yhtymän vastineita. Diftongien avartumien osalta Raahen murre voisi liittyä kumpaan ta-

hansa murrealueeseen. Olisi kuitenkin kiinnostavaa saada tuoretta tietoa siitä, millaista 

diftongien avartuminen Keski-Pohjanmaan sekä Oulun seudun murteiden alueella tänä 

päivänä on. Olen nimittäin tässä tutkimuksessa vertaillut tuloksiani Krookin (1999) sekä 

Mantilan ja Pääkkösen (2010) tutkimustuloksiin, mutta heidän aineistonsa on huomatta-

vasti vanhempaa kuin oma aineistoni. Voi olla, että kummallakin alueella diftongien avar-

tumista on alkanut esiintymään nykyään, sillä murrepiirre on nykypuhekielessä yleistyvä.  

 

ts-yhtymän vastineiden osalta murreraja Keski-Pohjanmaan sekä Oulun seudun murtei-

den välillä vaihtelee sen mukaan, mitä varianttia tarkastellaan. Vahva-asteisten vastinei-

den kohdalla sekä tt- että ht-varianttien käyttö on enemmän Keski-Pohjanmaan murteiden 

kaltaista. Vahva-asteisen ts-variantin käyttö on taas enemmän Oulun seudun murteen mu-

kaista. Heikon asteen vastineista on saatavilla Oulun alueelta tietoa hyvin vähän, sillä 
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monissa tutkimuksissa ts-yhtymän vahvoja ja heikkoja asteita on käsitelty yhtenä ryh-

mänä. Siksi olisikin hyvä, että sekä Keski-Pohjanmaan että Oulun seudun murteiden alu-

eella tehtäisiin tarkempia ja uudempia tutkimuksia myös ts-yhtymän heikkoasteisista vas-

tineista. Olen muutenkin tässä tutkielmassa joutunut yleistämään Päivärinnan (1999) 

Kaustisen murretta käsittelevät tutkimustulokset koko Keski-Pohjanmaan murrealueen 

tuloksiksi. Tämä on ongelmallista sen vuoksi, että Kaustinen sijaitsee lähellä Etelä-Poh-

janmaata, minkä vuoksi sen murre on saanut vaikutteita kyseiseltä alueelta.  

 

Tutkielmassa on tullut useaan kertaan esille se, kuinka paljon variaatiota eri informanttien 

idiolekteissa on. Esimerkiksi jotkut tutkituista murrepiirteistä edustuvat vain tietyillä yk-

silöillä, jolloin on hieman väkinäistä yleistää nämä tulokset koko ryhmän tuloksiksi. Olen 

tutkielmassani nostanut esille joitakin niistä syistä, mitä tällaisen variaation taustalla voi 

olla. Näitä syitä voisi pohtia enemmänkin, mutta tässä olisi aihetta kokonaan uudelle tut-

kimukselle varsinkin silloin, jos tutkimusaineistoa olisi käytössä vielä enemmän. Suu-

remmalla tutkimusaineistolla olisin voinut itsekin saada varmempia tuloksia esimerkiksi 

siitä, esiintyykö raahelaispojilla diftongien avartumista yleensäkin pelkästään ie-difton-

gissa.  

 

Tämä tutkielma antaa tuoretta tietoa Raahen murteesta diftongin avartumien ja ts-yhty-

män vastineiden osalta. Lisäksi se antaa tuoreempaa tietoa Keski-Pohjanmaan ja Oulun 

seudun murteiden välisen rajan sijainnista ainakin ts-yhtymän vastineiden osalta. Tutki-

muksen idiolektikohtaiseen vaihteluun liittyvät tulokset myös muistuttavat, kuinka esi-

merkiksi kielenkäyttäjän motivaation sekä tilannekohtaiseen vaihteluun tulisi kiinnittää 

huomiota murretutkimusta tehtäessä. Vaihtelu ei nimittäin ole kytköksissä pelkästään kie-

lenulkoisiin muuttujiin, kuten ikään, sukupuoleen ja koulutustaustaan. Tutkimus antaa 

myös tuoretta tietoa nuorten puhekielestä. Nuorten puhekielen tutkiminen on tärkeää, 

koska tällöin esimerkiksi tiedetään, miten murrepiirteiden käyttö saattaa tulevaisuudessa 

muuttua. Jotkut murrepiirteet esimerkiksi yleistyvät, kun taas toiset katoavat puhekielestä 

kokonaan. 
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LIITE 1. Keski-Pohjanmaan murrealueet Wiikin (2006) mukaan. Kartat: Wiik 2006: 

317, 321, 324. 

 

 

 

 

 

Vetelinjoen varsinaismurteen 

(Kaustinen, Veteli ja Halsua) ja 

sen ylämaan murteen (Perho) 

alue. 

Lestijoen varsinaismurteen (Lohtaja, Hi-

manka, Kälviä, Kannus, Ullava ja Toho-

lampi) ja sen ylämaan murteen (Lestijärvi) 

alue. 

Kalajoen−Pyhäjoen varsinais-

murteen (Sievi, Rautio, puolet 

Nivalasta, Ylivieska, Alavieska, 

Kalajoki, Oulainen, Merijärvi, 

Pyhäjoki ja Saloinen) ja sen ylä-

maan murteen (Reisjärvi, Haapa-

järvi, puolet Nivalasta, Haapa-

vesi, Kärsämäki, Pulkkila, Piip-

pola, Pyhäntä ja Kestilä) alue. 



 

 

LIITE 2. Raahen murrerajojen sijainnit Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteiden alu-

eella. Kartta (ilman murrerajoja ja Raahen alueen paikannimiä): Lyytikäinen, Rekunen & 

Yli-Paavola 2013: 280. 

 

 



 

 

LIITE 3. Aiheita parikeskustelun tueksi lukiolaisille. 

 

Ammatinvalinta 

Miksi valitsit lukion peruskoulun jälkeen? 

Mitkä alat kiinnostavat sinua? Miksi?  

Mikä ala tai ammatti ei kiinnosta sinua lainkaan? 

Mitkä oppiaineet sinua kiinnostavat eniten?  

Mitkä asiat koet opiskelussasi haastavimpina tällä hetkellä? 

 

Kurssivalinnat 

Millä perusteella olet valinnut lukiokursseja? 

Vaikuttavatko tulevaisuuden suunnitelmat valintoihisi? 

Vaikuttavatko kavereidesi valinnat sinun valintoihisi? 

Onko kurssivalintojen tekeminen sinulle vaikeaa, miksi/miksi ei? 

 

Koulun ja harrastusten yhteensovittaminen 

Mitä sinä harrastat? 

Viekö opiskelu aikaa harrastukseltasi? 

Häiritseekö harrastuksesi opiskeluasi? 

Mikä harrastuksessasi on mukavinta? 

Haaveiletko jostakin harrastuksesta, jota et ole vielä päässyt kokeilemaan? Mikset? 

 

Koulunkäynti ja raha 

Mihin sinä käytät rahaa? 

Mistä saat rahaa? 

Riittävätkö rahat elämiseen? 

Mistä sinä hankit kurssikirjat? Kuka kirjat maksaa? 

 

Kesätyöt 

Oletko ollut kesätöissä? Jos olet, niin millaisessa? 

Kuvaile työpäivääsi viime kesän kesätöistä. 

Pidätkö kesätöiden tekemisestä? 

Mihin käytät kesätöistä saamasi rahat? 

 



 

 

Kokemukset lukiovuosista 

Muistatko ensimmäisen päiväsi lukiossa? Kuvaile päivää.  

Kuinka tärkeitä kaverisuhteet ovat sinulle?  

Oletko saanut lukiossa uusia kavereita? 

Miten olet viihtynyt lukiossa? 

Mikä lukiossa on parasta?  

 

Jatko-opinnot 

Mitä sinä teet lukion jälkeen? 

Millaisia jatko-opintosuunnitelmia sinulla on?  

 

Televisio ja sosiaalinen media 

Mitä sosiaalista mediaa käytät eniten?  

Seuraatko tällä hetkellä jotakin ohjelmaa televisiosta ja/tai Netflixistä tai muulta vastaa-

valta sivustolta? Miksi? 

Millaisia ohjelmia et halua katsoa? Miksi et pidä sellaisista ohjelmista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 4. Aiheita parikeskustelun tueksi yläkoululaisille.  

 

Ammatinvalinta 

Mihin hait yhteishaussa? 

Mitkä ammatit kiinnostavat sinua? Miksi?  

Mikä ala tai ammatti ei kiinnosta sinua lainkaan? 

Mitkä oppiaineet ovat olleet peruskoulussa mukavimpia?  

Mitkä asiat koet opiskelussasi haastavimpina tällä hetkellä? 

 

Koulun ja harrastusten yhteensovittaminen 

Mitä sinä harrastat? 

Viekö opiskelu aikaa harrastukseltasi? 

Häiritseekö harrastuksesi opiskeluasi? 

Mikä harrastuksessasi on mukavinta? 

Haaveiletko jostakin harrastuksesta, jota et ole vielä päässyt kokeilemaan? Mikset? 

 

Raha 

Mihin sinä käytät rahaa? 

Mistä saat rahaa? 

Riittävätkö rahat elämiseen? 

Jos voittaisit lotossa, mihin käyttäisit rahat? 

 

Kesätyöt 

Oletko ollut kesätöissä? Jos olet, niin millaisessa? 

Kuvaile työpäivääsi viime kesän kesätöistä. 

Pidätkö kesätöiden tekemisestä? 

Mihin käytät kesätöistä saamasi rahat? 

 

Kokemukset yläkouluvuosista 

Muistatko ensimmäisen päiväsi yläkoulussa? Kuvaile päivää.  

Kuinka tärkeitä kaverisuhteet ovat sinulle?  

Oletko saanut yläkoulussa uusia kavereita? 

Miten olet viihtynyt yläkoulussa? 

Mikä yläkoulussa on parasta?  



 

 

Jatko-opinnot 

Mikä on haaveammattisi? 

Mitkä alat eivät kiinnosta sinua laisinkaan? 

 

Kesä 

Oletko saanut kesätöitä? 

Oletko tekemässä mitään reissuja kesälomalla? 

Millainen olisi sinun unelmiesi loma? 

Onko sinulla muita lomasuunnitelmia? 

 

Televisio ja sosiaalinen media 

Mitä sosiaalista mediaa käytät eniten?  

Mitä Youtube-kanavia seuraat? 

Mitä ohjelmia katsot televisiosta ja/tai Netflixistä tai muulta vastaavalta sivustolta? 

Miksi? 

Millaisia ohjelmia et halua katsoa? Miksi et pidä sellaisista ohjelmista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 5. Aiheita parikeskustelun tueksi ammatillista tutkintoa suorittaville opiskelijoille.  

 

Ammatinvalinta 

Miksi hait valitsemallesi alalle peruskoulun jälkeen? 

Haluatko tehdä työtä kyseisen alan parissa tulevaisuudessa? 

Mikä ala tai ammatti ei kiinnosta sinua lainkaan? 

Mikä opinnoissasi on mukavinta? 

Mitkä asiat koet opiskelussasi haastavimpina tällä hetkellä? 

Onko nykyinen alasi haaveammattisi? Jos ei, mikä on?  

Mitä aiot tehdä sen jälkeen, kun olet valmistunut? 

 

Koulun ja harrastusten yhteensovittaminen 

Mitä sinä harrastat? 

Viekö opiskelu aikaa harrastukseltasi? 

Häiritseekö harrastuksesi opiskeluasi? 

Mikä harrastuksessasi on mukavinta? 

Haaveiletko jostakin harrastuksesta, jota et ole vielä päässyt kokeilemaan? Mikset? 

 

Raha 

Mihin sinä käytät rahaa? 

Mistä saat rahaa? 

Riittävätkö rahat elämiseen? 

Jos voittaisit lotossa, mihin käyttäisit rahat? 

 

Kesätyöt 

Oletko ollut kesätöissä? Jos olet, niin millaisissa? 

Kuvaile työpäivääsi viime kesän kesätöistä. 

Pidätkö kesätöiden tekemisestä? 

Mihin käytät kesätöistä saamasi rahat? 

 

Kokemukset kouluvuosista 

Muistatko ensimmäisen päiväsi nykyisessä koulussasi? Kuvaile päivää.  

Oletko saanut koulussasi uusia kavereita?  

Miten olet viihtynyt koulussasi? Mikä koulussasi on parasta?  



 

 

Joulu 

Pidätkö joulusta? Miksi/miksi et? Mikä joulussa on parasta? 

Millaisia jouluruokia tykkäät syödä?  

Mitä olet toivonut joululahjaksi? 

Ostatko mielelläsi muille joululahjoja? 

 

Televisio ja sosiaalinen media 

Mitä sosiaalista mediaa käytät eniten?  

Kuinka paljon aikaa vietät puhelimen tai tietokoneen ääressä? 

Mitä Youtube-kanavia seuraat? 

Mitä ohjelmia katsot televisiosta ja/tai Netflixistä tai muulta vastaavalta sivustolta? 

Miksi? Mitä sarjoja tai elokuvia voisit suositella?  

Millaisia ohjelmia et halua katsoa? Miksi et pidä sellaisista ohjelmista? 

 

Muuta 

Vietätkö aikaasi metsässä? Harrastatko jotakin metsään liittyvää?  

Millaisia asioita pelkäsit pienenä?  

Millaiset kielioppivirheet häiritsevät sinua eniten? 

Mitä sinulle tulee mieleen seuraavista sanoista tai ilmaisuista: tuolipeli, seitsemän, syöt-

tölautanen, kielitaito, kyöpelinvuori, kierreperuna, kiehuva, suomileijona, pakkoruotsi, 

linkkuveitsi, suosiohakuisuus, tandempyörä 

 

 

 

 

 


