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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkin pro gradu -työssäni lapsenkielessä1 ilmenevää variaatiota kolmen 1;7–3;5-vuoti-

aan (1;7 = 1 v 7 kk) savolaismurteiden alueella asuvan lapsen puhekielessä. Lapsista kaksi 

asuu Pohjois-Savossa ja yksi Kainuussa. Olen kerännyt aineistoni videoimalla ja äänittä-

mällä lasten puhetta vuosina 2020–2022. Aineistonkeruutilanteet ovat olleet lapsille mah-

dollisimman luontevia puheentuottotilanteita, kuten leikkitilanteita. Kerron lisää lasten 

murretaustasta luvussa 2. 

 

Kiinnitän tutkimuksessani huomioni lapsenkielessä esiintyviin yleis- ja erikoisgeminaa-

tiotapauksiin sekä jälkitavujen A-loppuisiin vokaaliyhtymiin. Olen valinnut tutkittaviksi 

juuri nämä piirteet, koska niissä esiintyy puhekielessä yleensä variaatiota ja aineistosta 

tapauksia löytyy melko paljon. Nämä kielenpiirteet ovat sellaisia, joita perinteisesti so-

siolingvistisessä variaationtutkimuksessa on tutkittu, koska ne ovat laajalevikkisiä ja suu-

ritaajuisia murrepiirteitä (ks. esim. Nuolijärvi & Sorjonen 2005; Mielikäinen toim. 1980: 

20). Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaista variaatiota lapsenkielessä esiintyy 

edellä mainituissa kielenpiirteissä. Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Millaista variaatiota lapsenkielessä ilmenee konteksteissa, joissa voisi esiintyä 

yleisgeminaatio tai itämurteiden erikoisgeminaatio? 

2. Millaista variaatiota jälkitavujen A-loppuisissa vokaaliyhtymissä esiintyy lapsen-

kielessä? 

 

Lasten savolaiseen ja yleispuhekieliseen murretaustaansa peilaten oletan, että jokaisen 

lapsen puheessa ilmenee yleisgeminaatiota (esimerkiksi tekkee) ja että yleisgeminaatiota 

on enemmän kuin geminoitumattomia tapauksia. Itämurteiden erikoisgeminaatiota (esi-

merkiksi lähdettään) voi ilmetä satunnaisesti, mutta oletettavasti geminoitumattomia ta-

pauksia on kuitenkin paljon enemmän. Jälkitavujen eA- ja OA-yhtymissä todennäköisesti 

esiintyy pitkävokaalisia muotoja (esimerkiksi mäkkee ’mäkeä’ ja maitoo), mutta oletan 

 
1 Lapsenkieleksi kutsun lapsen käyttämää kieltä, jossa voi esiintyä esimerkiksi lapsen luomia uudissanoja 

ja fonologisia tai morfologisia poikkeamia (ks. myös Yrjänä 2021: 4). Määritelmäni mukaan kaikki lasten 

puhuma kieli ei ole lapsenkieltä, vaan lapset voivat puhua myös aikuiskielen mukaista kieltä, jossa ei 

esiinny huomattavia eroja aikuisten käyttämään kieleen verrattuna. 
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iA- ja UA-yhtymien säilyneen muuttumattomina (esimerkiksi karkkia ja kakkua). Esitte-

len tutkimani kielenpiirteet tarkemmin luvussa 3. 

 

Päädyin tutkimaan lapsenkielen variaatiota, koska olen kiinnostunut lapsenkielestä ja 

murteista ja lapsenkielen variaationtutkimus yhdistää molemmat. Perinteisesti sosioling-

vistisessä variaationtutkimuksessa on ollut kolme sukupolvea vertailussa, mutta erityi-

sesti pienet lapset on usein jätetty tutkimusten ulkopuolelle. Olen löytänyt kaksi pelkäs-

tään lasten puhekielen variaatioon keskittyvää tutkimusta, joista toisessa tutkitaan 5–7-

vuotiaiden helsinkiläislasten ja toisessa 5-, 7- ja 10-vuotiaiden oulaistelaislasten puhekie-

len variaatiota (Mäkelä 1993; Worku 2001). Edellä mainituissa tutkimuksissa lapset ovat 

sen verran vanhoja, että heidän käyttämänsä kieli on aikuiskielen mukaista. Lapsenkie-

leen kohdistuvaa variaationtutkimusta ei juurikaan ole tehty, joten tutkimukselle on to-

della tarvetta. Esittelen seuraavaksi aiempaa tutkimusta. 

 

 

1.2. Aiempaa tutkimusta 

 

Lapsenkielen variaatio on jäänyt fennistiikassa vahvasti tutkimuksen ulkopuolelle, enkä 

siis ole löytänyt yhtään aiempaa tutkimusta aiheesta. Lasten puhekielen variaatiota sen 

sijaan on tutkittu jonkin verran, joten esittelen seuraavaksi kaksi lasten puhekielen vari-

aatioon keskittyvää tutkimusta. Tutkimuksissa lasten murretausta on melko kaukana 

oman aineistoni lasten murretaustasta, joten en ole voinut vertailla tuloksiani niihin. 

 

Päivi Worku (2001) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan oulaistelaislasten puhekielen 

variaatiota. Lapset ovat iältään 5-, 7- ja 10-vuotiaita. Workun tutkimat kielenpiirteet ovat 

yleisgeminaatio, t:n heikon asteen variantit, jälkitavujen eA- ja OA-loppuiset vokaaliyh-

tymät, ts-yhtymän variaatio, svaavokaali sekä yksinäis-s:llinen inessiivi, joista omaa tut-

kimustani vastaavia ovat yleisgeminaatio ja jälkitavujen eA- ja OA-loppuiset vokaaliyh-

tymät. (Worku 2001: 2, 19–20.) Tutkittavista murrepiirteistä 5-vuotiailla esiintyy eniten 

yleisgeminaatiota, jopa 94 % (Worku 2001: 23). Jälkitavujen eA- ja OA-loppuisissa vo-

kaaliyhtymissä yleiskielisiä variantteja esiintyy aineistossa vain vähän, viisivuotiailla ei 

ollenkaan (Worku 2001: 38). 
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Pia Mäkelän (1993) pro gradu -tutkielma keskittyy 5- ja 7-vuotiaiden helsinkiläislasten 

puhekielen variaatioon, josta tutkittavana ovat yleiskielen d:n ja ts-yhtymän vastineet, 

jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät, persoonapronominit sekä omistusmuodot. Jäl-

kitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät esiintyvät kaikissa yhtymissä selvästi useammin 

pitkävokaaliseksi assimiloituneena kuin yleiskielen mukaisina. eA- ja OA-yhtymissä pit-

kävokaalisia muotoja (95 % ja 83 %) ilmenee enemmän kuin UA- ja iA-yhtymissä, joissa 

pitkävokaalisia muotoja on 61 % ja 66 % (Mäkelä 1993: 41). Mäkelä on havainnut, että 

lapset puhuvat yleiskielisemmin, kun he tekevät ”asennonvaihdoksia” eli esimerkiksi si-

teeraavat toista henkilöä tai puhuvat jonakin roolihenkilönä (Mäkelä 1993: 78–80). 

 

Mainitsemisen arvoista on, että Oulun yliopistossa on valmistunut viime aikoina yksi las-

ten puhekielen variaatioon liittyvä tutkielma. Lotta Vuononvirta on tutkinut kandidaatin-

tutkielmassaan (2021) oululaislasten puhekielessä ilmeneviä piirteitä: yleisgeminaatiota, 

svaavokaalia ja yksinäis-s:llistä inessiiviä. Aineistossa yksi nauhoite on kerätty Zoom-

videopalvelun avulla lasten välisestä parikeskustelusta, jossa lapset kyselevät toisiltaan 

valmiiksi jaettuja kysymyksiä. Menetelmä osoittautui Vuononvirran mukaan hankalaksi, 

joten lopuissa Zoomin kautta tehdyissä nauhoitustilanteissa kysymyksiä lapsilta kyseli 

joko lasten vanhempi tai Vuononvirta itse. (Vuononvirta 2021: 3.) Vuononvirran infor-

mantit ovat 8–9-vuotiaita lapsia, joiden puheessa esiintyy vain vähän tutkittavien kielen-

piirteiden murteellisia variantteja. Yleisgeminaatiota esiintyy aineistossa 32,4 %:ssa ta-

pauksista, yksinäis-s:llistä inessiiviä 7,2 % ja svaavokaalia ei ollenkaan. (Vuononvirta 

2021: 2, 10, 18, 20.) 

 

Pohjoissavolaisia murteita puhuvien lasten puhekieltä on tutkittu jonkin verran. Seuraa-

vien pro gradu -tutkielmien tuloksia olen voinut vertailla omiin tuloksiini yleis- ja eri-

koisgeminaation osalta, mutta missään löytämistäni tutkimuksista ei ole käsitelty jälkita-

vujen A-loppuisia vokaaliyhtymiä pohjoissavolaisissa murteissa. 

 

Sari Kukkosen (2002) pro gradu -tutkielma käsittelee Lapinlahden murteen muuttumista. 

Lapinlahti kuuluu Pohjois-Savoon, joten tutkimuksen tulokset voivat olla joltakin osin 

vertailukelpoisia oman tutkimukseni kanssa. Kukkosen tutkimusaineistona on kolmen 

ikäryhmän informantteja, jotka jakaantuvat lapsiin (8–12-vuotiaat), nuoriin (19–21-vuo-

tiaat) ja työikäisiin (43–50-vuotiaat). Pro gradussa on yhteensä yhdeksän tarkasteltavaa 
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kielenpiirrettä, joista yleis- ja erikoisgeminaatio ovat oman tutkimukseni kannalta rele-

vantteja. (Kukkonen 2002: 9–11.) Tutkimuksessa yleisgeminaatiota lapsilla esiintyy 58,1 

% tapauksista. Kukkosen mukaan tulosta tosin vääristää se, että yhdeltä informantilta 

puuttuu kielestään yleisgeminaatio lähes kokonaan. (Kukkonen 2002: 37.) Erikoisgemi-

naatiota lapsilla esiintyy vain 7 %:ssa tapauksista (Kukkonen 2002: 44). 

 

Anna-Liisa Huttunen (1981) on käsitellyt pro gradu -tutkielmassaan murteen säilymistä 

Keiteleen koululaisten puhekielessä. Haastateltavana on ollut 112 oppilasta, jotka ovat 

iältään 11–17-vuotiaita (Huttunen 1981: 7). Huttusen (1981) tutkimuksessa on 12 tarkas-

teltavaa kielenpiirrettä, josta yleis- ja erikoisgeminaatio ovat olennaisia oman tutkimuk-

seni kannalta. Yleisgeminaation geminoitumisprosentti on aineistossa korkea, 88,9 %. 

Erikoisgeminaatiotapauksia Huttunen ei ole erikseen laskenut, mutta tapauksia aineis-

tossa kuitenkin on, joskin epäsäännöllisesti ja vähän. (Huttunen 1981: 14, 17.) 

 

Seija Makkonen (1997) on tutkinut 9.-luokkalaisten vieremäläisten murteen käyttöä ja 

sen tiedostamista haastattelujen ja murrekirjoitelmien avulla. Hänellä tutkittavina kielen-

piirteinä ovat olleet AA:n diftongiutuminen, diftongin reduktio, yleisgeminaatio ja svaa-

vokaali. Tutkimus on yleisgeminaation osalta suhteellisen vertailukelpoinen oman työni 

kanssa. Yleisgeminaatiota esiintyy Makkosen (1997) aineistossa tytöillä 93,1 % ja pojilla 

91,3 %, eli geminoitumisprosentti on korkea. Yleisgeminaatio myös tiedostetaan tutkit-

tavista murrepiirteistä parhaiten. (Makkonen 1997: 56–57, 93.) 

 

Taina Lyytikäinen (1991) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan kuopiolais- ja vehmer-

salmelaiskoululaisten konsonanttien geminoitumista eli yleisgeminaatiota ja erikoisgemi-

naatiota. Informantit ovat peruskoulun 1.-, 2.-, 5.- ja 6.-luokkalaisia. Koko aineistossa 

yleisgeminaatiotapausten geminoitumisprosentti on 75,1 %. Vehmersalmelaisilla 1.- ja 

2.-luokkalaisilla pojilla on eniten geminaatiota (98 %), ja kuopiolaisilla 5.- ja 6.-luokka-

laisilla tytöillä sitä on vähiten (48,8 %). (Lyytikäinen 1991: 93–94.) Erikoisgeminaatio 

on Lyytikäisen aineistossa harvinainen piirre: siitä on vain 40 sattumanvaraista esiinty-

mää. Erikoisgeminaatio yhdistyy muihin murrepiirteisiin: jos yleisgeminaatiota ja muita 

savolaismurteiden piirteitä on paljon, on todennäköisempää, että myös erikoisgeminaa-

tiota esiintyy. (Lyytikäinen 1991: 97.) 
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Esittelen vielä hieman lapsenkielen tutkimusta, jossa tutkittavat ovat olleet saman ikäisiä 

kuin oman aineistoni lapset ja jotka sisältönsä puolesta ovat hyödyllisiä tutkimukselleni. 

Helka Riionheimo (2002a, 2002b ja 2002c) on tutkinut itäsuomalaisen lapsen lapsenkie-

len morfologiaa 1;7-vuotiaasta 3;5-vuotiaaksi asti, eli tarkastelun kohteena on omaan ai-

neistooni verrattava ikäjakso. Riionheimo huomioi tutkimuksessaan varhaismorfologi-

aan2 vaikuttavat murrepiirteet, kuten siirtymä-äänteet vokaaliyhtymissä (esim. Riion-

heimo 2002a: 67–68), mutta tutkimus on kuitenkin lingvististä analyysia eikä siis keskity 

variaatioon. 

 

Hilkka Oikarisen (1987) pro gradu- tutkielma keskittyy 2;11-vuotiaan oululaistytön kie-

lessä oleviin lapsenkielen piirteisiin. Oikarinen määrittelee lapsenkielisyyksiksi piirteet, 

jotka poikkeavat lapsen kotiympäristön aikuisten kielestä. Tässä tutkimuksessa käsitte-

lyssä on laajasti kielen eri osa-alueet fonologiasta semantiikkaan ja syntaksiin asti. Tut-

kimuksen lopussa on lisäksi hieman asiaa rooli- ja kuvitteluleikkien kielestä. Oikarisen 

mukaan tutkittava lapsi kiinnittää vähemmän huomiota puheensa korrektiuteen eläytyes-

sään leikkiin (Oikarinen 1987: 122). Omassa kandidaatintutkielmassani (Yrjänä 2021) 

taas tutkimani lapsi käyttää leikkiessään paljon yleiskielisempää kieltä kuin muuten pu-

heessaan (Yrjänä 2021: 12–13). Eroon voivat mahdollisesti vaikuttaa kielenkehityksen 

vaihe tai lapsen yksilölliset piirteet.  

 
2 Varhaismorfologian kausi on lapsenkielen kehitysvaihe, jolloin lapsi alkaa luoda morfologista systeemiä 

ensikieleensä. Tätä kehitystä ohjaavat yksinkertaisuus, salienssi, esiintymistaajuus ja transparenssi, jolloin 

tuloksena on muotoja, jotka poikkeavat aikuiskielestä. (Riionheimo 2002a: 59.) 
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2. AINEISTO JA LITTEROINTIPERIAATTEET 

 

Tutkimukseni aineisto on video- ja ääniteaineisto, joka on kerätty vuosina 2020–2022. 

Aineistoni sisältää kolmen eri-ikäisen lapsen puhetta erilaisissa tilanteissa, joista eniten 

on leikkitilanteita. Olen antanut lapsille pseudonyymit eli peitenimet Sofia, Aurora ja Oli-

via. Sofian kieltä tutkin myös kandidaatintutkielmassani (Yrjänä 2021). Sofia on aineis-

tossa 3–3;5-vuotias (3;5 = 3 v 5 kk), Aurora 2;2–2;6-vuotias ja Olivia 1;7–2-vuotias. 

 

Sofia ja Aurora ovat pohjoissavolaisia siskoksia, jotka käyvät pohjoissavolaisessa päivä-

kodissa viitenä päivänä viikossa. Heidän vanhempansa ovat kotoisin Pohjois-Savosta. Isä 

puhuu Pohjois-Savon murretta ja äiti Pohjois-Savon murteen sävyttämää yleispuhekieltä. 

Siskosten molemmat isovanhemmat asuvat Pohjois-Savossa. Sekä Auroralle että erityi-

sesti Sofialle on luettu paljon, minkä lisäksi he ovat kuunnelleet myös äänikirjoja. Sofian 

puheesta kuulee selvästi, kuinka hän on oppinut myös puhuttua yleiskieltä. Aurora on 

katsonut jonkin verran lapsille tarkoitettuja videoita, joista hän on kuullut yleiskieltä. Sis-

kosten aineisto on kerätty eri vuosina, Sofian vuonna 2020 ja Auroran vuosina 2021–

2022. 

 

Kainuussa asuva Olivia käy 3–5 päivänä viikossa kainuulaisessa päiväkodissa. Hänen 

isänsä on Kainuusta ja äiti Pohjois-Savosta, mutta molemmat puhuvat yleispuhekieltä. 

Olivian isän puolen isovanhemmat ovat Kainuusta ja puhuvat Kainuun murteen sävyttä-

mää yleispuhekieltä. Sofia ja Aurora ovat Olivian serkkuja, ja he käyvät yhteisillä poh-

joissavolaisilla isovanhemmilla melko usein kylässä. Isovanhemmat puhuvat yleispuhe-

kieltä. 

 

Videoaineistoissa lasten kanssa puhuu yleensä aina joku aikuinen. Sofia puhuu aineis-

tossa aina Liisan (pseudonyymi) kanssa (ks. myös Yrjänä 2021). Liisa on lapsille läheinen 

aikuinen, joka puhuu suurimmaksi osaksi Oulun seudun murretta, mutta myös joiltakin 

osin Pohjois-Savon murretta. Aurora puhuu aineistossa Liisan, äitinsä tai isoisänsä kanssa 

ja Olivia jommankumman vanhempansa tai Liisan kanssa. 

 

Aineistoa on yhteensä seitsemän tuntia ja kolmekymmentäviisi minuuttia (7 h 35 min), 

josta kaksi tuntia (2 h) on Sofian, kaksi tuntia ja neljäkymmentäviisi minuuttia (2 h 45 

min) Auroran sekä kaksi tuntia ja viisikymmentä minuuttia (2 h 50 min) Olivian aineistoa. 
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Aineistoesimerkkien perään olen merkinnyt tunnuksen, jossa näkyy lapsen nimikirjain (O 

= Olivia, A = Aurora, S = Sofia) ja ikä. Esimerkiksi tunnus O 1;11 tarkoittaa, että esi-

merkki on Olivian puheesta ja nauhoitettu, kun Olivia on ollut yhden vuoden ja 11 kuu-

kautta vanha. Liitteestä löytyy taulukoituna lasten iät aineiston videoissa ja äänitteissä 

sekä videoiden ja äänitteiden pituudet. 

 

Olen litteroinut aineistosta tapaukset, joissa ilmenee tai voisi ilmetä tutkimiani kielenpiir-

teitä eli yleis- ja erikoisgeminaatiota tai jälkitavujen A-loppuisia vokaaliyhtymiä. Litte-

roinnissa olen käyttänyt apuna ELAN-sovellusta, ja olen litteroinut aineistoesimerkkini 

karkeasti. Litterointiperiaatteeni pohjautuvat Harri Mantilan ja Matti Pääkkösen (2010) 

käyttämään esitystekniikkaan, josta olen jättänyt pois omalle tutkimukselleni epäolennai-

set osat (Mantila & Pääkkönen 2010: 31–34). Litterointiperiaatteeni ovat seuraavat: 

 

- Vokaaleille olen merkinnyt vain lyhyen tai pitkän kestoasteen (esim. seisoo, 

puuro). 

- ü:tä merkitsen y:llä (esim. yläkerta). 

- En ole merkinnyt vokaalien välistä tavurajaa. 

- Yleisgeminaatiota olen merkinnyt kahdella konsonantilla (esim. lissää). 

- Erikoisgeminaation olen jakanut orastavaan ja täysgeminaattaan. Orastavaa gemi-

naattaa merkitsen puolipitkän konsonantin merkillä (esim. taht̀oo) ja täysgeminaat-

taan kahdella konsonantilla (esim. maksammaa). 

- Laryngaaliklusiilin ja lujan alukkeen olen merkinnyt heittomerkeillä (esim. sade’ 

’ol lakannut). 

- ŋ-äänteen olen merkinnyt sen foneettisella merkillä (esim. voiŋ kohta kertoa). 

- Epäselvästi kuullut tai äännetyt kohdat olen merkinnyt sulkeisiin (esim. (m)ennee, 

enee tänne). 

- Erisnimet olen kirjoittanut isolla alkukirjaimella (esim. Aatos). 

- Katkenneen tai epäselvästi alkavan sanan olen merkinnyt yhdysmerkillä (esim. 

minä käyn hakemassa -nun viltin). 

- Epäolennaisen sisällön poisjätön olen merkinnyt kahdella ajatusviivalla (esim. 

Aurora: nii, kau(r)anyvijä – – Äiti: vai jyviä). 

- Sulkujen sisällä olevat kaksi ajatusviivaa merkitsevät kohtaa, jota ei voi kielellis-

tää (esim. läh(de)ttääŋ kävelylle, (– –) kum puuro viilenee). 

- Taukoa puheessa olen merkinnyt pilkulla (esim. aijjaa, tä, hekka). 

- Hakasulkeilla olen merkinnyt puheeseen kuulumattomia, selittäviä huomautuksia 

(esim. tämä ähtee [sic] oikeasti töihin). 
 

Seuraavassa luvussa esittelen tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen ja tutkimani kie-

lenpiirteet. Luvun lopussa kerron käyttämästäni tutkimusmenetelmästä.  
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3. TEORIATAUSTA JA TUTKIMUSMETODI 

 

Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on sosiolingvistinen variaationtutkimus, jota 

täydennän lapsenkielen tutkimuksen tutkimustiedolla. Keskityn murrepiirteiden osalta lä-

hinnä pohjoissavolaisiin murteisiin ja Kainuun murteiden piirteisiin, koska aineistoni lap-

set ovat näiltä murrealueilta kotoisin. Esittelen ensin sosiolingvististä variaationtutki-

musta ja lapsenkielen tutkimusta (luvut 3.1. ja 3.2.). Niiden jälkeen käyn läpi tutkimani 

kielenpiirteet eli yleisgeminaation (3.3.), erikoisgeminaation (3.4.) ja jälkitavujen A-lop-

puiset vokaaliyhtymät (3.5.), ja aivan viimeiseksi esittelen käyttämäni tutkimusmenetel-

män (3.6.). 

 

 

3.1. Sosiolingvistinen variaationtutkimus 

 

Sosiolingvistiikka on kielenkäytön ja yhteiskunnan sosiaalisten rakenteiden suhdetta tar-

kasteleva kielentutkimuksen alue. Sosiolingvistiikka tutkii aineistolähtöisesti kielen 

muuttumista, kieliyhteisön variaatiota, kielen tehtäviä vuorovaikutuksessa, monikieli-

syyttä sekä kieliä koskevia käsityksiä ja asenteita. Menetelmät voivat olla sekä laadullisia 

että määrällisiä, ja niiden avulla analysoidaan kielellisen variaation esiintymisehtojen li-

säksi variaation tehtäviä ja niiden muutosta yhteiskunnalliseen kontekstiin suhteutettuna. 

Sosiolingvistisessä analyysissa on tärkeää tuoda ilmi, miten aineistosta tehdyt tulkinnat 

perustellaan. (Lappalainen & Nuolijärvi 2020: 865.) 

 

Variaationtutkimus on sosiolingvistiikan ydinaluetta. Variaationtutkimuksella halutaan 

saada selville, mitä on kielellinen variaatio ja mitä se kertoo kielestä, mitkä sosiaaliset 

tekijät kantavat kielellistä variaatiota sekä miten sosiaalinen, alueellinen ja ajallinen va-

riaatio liittyvät toisiinsa. (Nuolijärvi 2000: 17, 22.) Variaatiota tarkkailemalla on mahdol-

lista seurata käynnissä olevaa muutosta, ja näin saadaan tietoa niistä tekijöistä, jotka oh-

jailevat muutoksen eri vaihteita (Nahkola 1987: 5). 

 

Heikki Paunonen (1982) jakaa kieleen variaatiota luovat tekijät kahteen seikkaan: kie-

liyhteisön moninaisuuteen ja ihmisten omaan käsitykseen siitä, miten erilaiset ihmiset 

puhuvat ja miten eri tilanteissa kuuluisi puhua. Ensiksikin erilaisilla sosiaalisilla yhtei-
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söillä on erilaiset kielimuodot, jotka eroavat toisistaan esimerkiksi maantieteellisten, so-

siaalisten ryhmien, ikäryhmien, sukupuolten sekä yksilöllisten erojen vaikutuksesta. 

Toiseksi kielten käyttäjillä on erilaisia stereotypioita siitä, miten eri kieliryhmiin kuuluvat 

ihmiset puhuvat. Kielellinen variaatio siis identifioi ihmisiä. Erilaiset tilanteet säätelevät 

myös kielellisiä valintoja ja aiheuttavat näin vaihtelua kieleen. (Paunonen 1982: 36–38.) 

 

Puhuja voi siirtyä puhetilanteen mukaan vuorovaikutusroolista toiseen. Asennonvaihdok-

sella puhuja osoittaa uudenlaista suuntautumista puheena olevaan asiaan tai tilanteen mui-

hin osallistujiin. Asennonvaihdos ilmenee usein esimerkiksi referoinnilla. (Lappalainen 

2004: 303, 306; Goffman 1981.) Myös lapset kykenevät vaihtamaan puhetyyliään sosi-

aalisen tilanteen mukaan (Chambers 2003: 171). 11-vuotiaiden edinburghilaispoikien pu-

hekielen tutkimuksessa on havaittu, että poikien puheen tilanteinen vaihtelu oli hyvin sa-

manlaista kuin aikuisten puhetyylin vaihtelu (Reid 1978: 169). 

 

 

3.2. Lapsenkielen tutkimus 

 

Suomessa 1960- ja -70-luvun vaiheilla herännyt lingvistinen lapsenkielen tutkimus on 

ollut suurimmaksi osaksi seurantatutkimusta, jonka pääasiallisena kohteena on ollut kie-

len eri muotokategoriat, kuten äänteet, sanamuodot ja lauserakenteet (Kauppinen 2012: 

587). Lapsenkielen tutkimuksissa on yleensä tutkittu yhden lapsen kieltä mahdollisimman 

laajasti eri kielen osa-alueilta tai vertailtu tiettyjä kielenpiirteitä useamman lapsen kie-

lessä. Yhden lapsen kieleen keskittyviä tutkimuksia ovat tehneet muun muassa Eila Hyr-

käs (1989), Hilkka Oikarinen (1987) ja Helka Riionheimo (2002). Useamman lapsen kie-

lenpiirteitä vertailevaa tutkimusta ovat tehneet esimerkiksi Irma Liikanen (1991), Terhi 

Savonen (2019) ja Jorma Toivainen (1980). Viime vuosien lapsenkielen tutkimukset ovat 

keskittyneet lähinnä vuorovaikutus- ja keskustelunanalyyttiseen tutkimukseen (esim. 

Poutiainen 2019; Lehtola 2022). 

 

Klaus Laalo (2011) on tehnyt merkittävää tutkimusta lasten varhaiskieliopista ja minipa-

radigmoista. Varhaismorfologisen kielenkehityksen vaiheen tärkeimpiä tuntomerkkejä 

ovat lapsen luomat analogiat ja miniparadigmojen kehittyminen. Analogiamuodot indi-

koivat lapsen kielenkehitystä. Niistä voidaan huomata, että lapsi prosessoi oppimaansa 

kieltä luomalla muotoja, joita ei ole ennen kuullut. Miniparadigmojen avulla lapsi alkaa 
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hahmottaa taivutusjärjestelmää: alkuun lapsi käyttää jokaisesta oppimastaan lekseemistä 

vain yhtä muotoa, mutta kun lapsenkieli kehittyy, lapsi käyttää ensin kahden eri muodon 

välisiä oppositioita ja sitten vähintään kolmen jäsenen miniparadigmoja. (Laalo 2011: 

23–26.) Laalon (2011) tutkimuksessa, kuten usein lapsenkielen tutkimuksessa, on aineis-

tonkeruumenetelmänä ollut seuruu sekä nauhoitusten että muistiinpanojen avulla. Tutki-

musmetodina on pääasiassa ollut morfologinen analyysi. (Laalo 2011: 274.) 

 

 

3.3. Yleisgeminaatio 

 

Yleisgeminaatio on äänneilmiö, jossa painollisen lyhyen tavun jälkeinen yksinäiskonso-

nantti pitenee tai kahdentuu eli geminoituu ennen pitkää vokaaliainesta, esimerkiksi san-

noo tai kirjottammaan (VISK 2008 § 29). Yleisgeminaatio on hyvin laajalle levinnyt il-

miö: sitä tavataan lähes kaikissa itämurteissa, osassa Peräpohjolaa, Pohjois- ja Keski-

Pohjanmaalla ja Hämeen luoteisosissa sekä Ala-Satakunnassa (Nuolijärvi & Sorjonen 

2005: 46). Pääsyynä yleisgeminaation syntymiselle ovat sananmuodoissa tapahtuneet ta-

vusupistumat (Nahkola 1987: 214). 

 

Savon alueen murteissa yleisgeminaatiota esiintyy vain supistumadiftongien ja pitkien 

vokaalien edellä (esimerkiksi satteita ja talloon), joten alkuperäisten diftongien edellä 

geminaatiota ei esiinny. Kainuussa taas yleisgeminaatiota voi ilmetä myös alkuperäisten 

diftongien edellä, kuten talo-sanan monikon inessiivissä muodossa talloissa tai sanoa-

verbin indikatiivin imperfektin yksikön ensimmäisen persoonan muodossa sannoin. Mo-

lemmat sananmuodot esiintyisivät esimerkiksi Pohjois-Savossa geminoitumattomina 

muodoissa taloissa ja sanoin. (Nahkola 1987: 51.) 

 

 

3.4. Erikoisgeminaatio 

 

Suomen murteissa ilmenee kahdenlaista erikoisgeminaatiota: itämurteiden ja lounais-

murteiden erikoisgeminaatiota. Tässä tutkielmassa tarkoitan erikoisgeminaatiolla itämur-

teiden erikoisgeminaatiota. Itämurteiden erikoisgeminaatio on äänneilmiö, jossa yk-

sinäiskonsonantin geminoituminen voi tapahtua pitkän vokaaliaineksen edellä myös sil-

loin, kun edeltävä tavu on pitkä ja painollinen tai pitkä tai lyhyt painoton, esimerkiksi 
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oikkein tai lausseesseen tai osovvaa ’osaa’. Itämurteiden erikoisgeminaatiota pidetään 

yleensä yleisgeminaation laajentumana, koska sitä esiintyy vain yleisgeminaation esiin-

tymisalueilla. (VISK 2008 § 29; Nuolijärvi & Sorjonen 2005: 51.)  

 

Erikoisgeminaatio on vahvempaa toisen ja kolmannen tavun rajalla kuin ensimmäisen ja 

toisen tavun rajalla (Palander 1987: 134). MA-infinitiivin illatiivimuodoissa erikoisgemi-

naation syntymisen edellytykset ovat olleet suotuisat, koska tässä muotoryhmässä myös 

yleisgeminaatio on mahdollinen (esim. kirjottammaan (yleisgeminaatio) ja lähtemmään 

(erikoisgeminaatio)). MA-infinitiivin illatiivimuodoissa erikoisgeminaatiota esiintyy sel-

laisillakin alueilla, joilla erikoisgeminaatiota muuten esiintyy melko vähän, kuten Keski-

Suomen, Savonlinnan siirtymämurteiden, Etelä-Savon ja kaakkoismurteiden alueella. 

(Palander 1987:168–169.) 

 

 

3.5. Jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät 

 

Suomen kielessä jälkitavujen A-loppuisia vokaaliyhtymiä on neljä: eA-, OA-, iA- ja UA-

yhtymät. eA-yhtymä voi esiintyä eA-nomineissa ja niistä johdetuissa adverbeissa (esim. 

hirveä, hirveästi), e-vartaloisten nominien yksikön partitiivissa (esim. onnea), supistuma-

verbeissä (esim. kerkeää) ja e-vartaloisten verbien A-infinitiivissä (esim. päteä). OA-yh-

tymä voi esiintyä supistumaverbeissä (esim. hajoaa), A-infinitiivissä (esim. katsoa) ja o-

nominien yksikön partitiivissa (esim. autoa). iA-yhtymä esiintyy A-infinitiivissä (esim. 

loikkia), yksikön ja monikon partitiiveissa (esim. rattia, miehiä) ja esimerkiksi partikke-

leissa äkkiä ja takia. UA-yhtymää esiintyy yksikön partitiivimuodoissa (esim. taulua), 

supistumaverbeissä (esim. haluaa) ja A-infinitiivimuodoissa (esim. kutsua). (Nuolijärvi 

& Sorjonen 2005: 55–56, 59, 61, 63.) 

 

Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien pitkävokaalisiksi assimiloituneet muodot ovat 

tyypillisempiä itä- kuin länsimurteille, ja pitkävokaalisuutta tavataan eniten murteissa, 

joissa esiintyy geminaatioilmiöitä (Palander 1987: 76). Yleiskielen jälkitavujen eA- ja 

OA-vokaaliyhtymiä vastaavat yleensä pitkät vokaalit ee ja OO savolais- ja hämäläismur-

teissa, esimerkiksi hoppee ja puuroo, tai iA ja UA pohjalaismurteissa, esimerkiksi hopia 

ja puurua. Nykyään puhekielessä sekä useimmilla murrealueilla vaihtelevat yleisesti kes-

kenään eA- ja ee-yhtymät sekä OA- ja OO-yhtymät. (VISK 2008 § 26.) 
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Yleiskielen jälkitavujen iA- ja uA-yhtymät voivat myös esiintyä pitkänä vokaalina ii tai 

UU. Nämä variantit eivät ole kuitenkaan niin laajalle levinneitä kuin eA- ja OA-yhtymien 

pitkävokaaliset variantit: niitä on tavattu perinteisesti kaakkoismurteissa, eteläisimmissä 

hämäläismurteissa ja itäisissä savolaismurteissa sekä pääkaupunkiseudun puhekielessä 

eli ei oman aineistoni lasten murrealueilla pohjoissavolaisissa murteissa ja Kainuun mur-

teessa. (VISK 2008 § 26.) 

 

Kettusen (1940) murrekartaston mukaan yleiskielen eA-yhtymä esiintyy esimerkiksi sa-

noissa korkea ja pimeä Pohjois-Savon alueella muodossa korkee ja pi(m)mee ja Kainuun 

alueella muodossa kor(k)kea ja pimmeä (Kettunen 1940: kartta 191). OA-yhtymä esiintyy 

esimerkiksi sanassa verkkoa Pohjois-Savon alueella pitkävokaalisena muodossa verkkoo 

ja Kainuussa muodossa verkkoa (Kettunen 1940: kartta 194). Toinen esimerkki OA-yh-

tymästä on yleiskielen sanassa putoan, joka esiintyy Pohjois-Savon alueella yleisgemi-

naatallisena ja pitkävokaalisena muodossa puttoon ja Kainuussa muodossa puttoan (Ket-

tunen 1940: kartta 196). iA- ja UA-yhtymiä on muun muassa sanoissa pappia ja piippua, 

jotka esiintyvät Pohjois-Savossa muuttumattomina, Kainuussa muodossa pappie, piippuo 

(Kettunen 1940: kartta 197). 

 

 

3.6. Tutkimusmenetelmä 

 

Käytän tutkimuksessa kvantitatiivista tutkimusmenetelmää eli tutkin, paljonko eri ta-

pauksia ilmenee aineistossa. Olen litteroinut aineistoni lasten puheesta kaikki jälkitavujen 

A-loppuiset vokaaliyhtymät sekä tapaukset, joissa ilmenee tai voisi ilmetä yleis- tai eri-

koisgeminaatio. Litteroinnin jälkeen olen luokitellut A-loppuiset vokaaliyhtymät ensin 

vokaaliyhtymittäin ja sitten jokaisen vokaaliyhtymän tapaukset eri varianttien mukaan. 

Yleisgeminaatiotapaukset olen jaotellut geminoituneisiin ja geminoitumattomiin tapauk-

siin. Erikoisgeminaatiotapaukset olen jakanut konsonantin keston mukaan täysgeminaat-

taan, orastavaan geminaattaan ja yksinäiskonsonanttiin. Näiden lisäksi olen ottanut eri-

koisgeminaatiotapauksista mukaan lapsenkieliset assimilaatiotapaukset, joissa geminoi-

tuminen ei lapsenkielessä ole mahdollinen, mutta aikuiskielessä olisi. 
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Kvantitatiivisen menetelmän rinnalla tutkimuksessani on myös kvalitatiivinen näkö-

kulma, eli pohdin esimerkiksi syitä erilaisten varianttien ilmenemiseen lasten puhekie-

lessä. Mietin tutkimuksessa esimerkiksi sitä, miten ympäristöstä kuultu kieli vaikuttaa 

lasten idiolekteihin ja millainen vaikutus lapsenkielessä ilmenevään variaatioon on vuo-

rovaikutuskumppanin puheella, lukemisella tai esimerkiksi leikkiin eläytymisellä. Käsit-

telen lasten idiolekteja suurimmaksi osaksi yksittäin lasten ikäerojen takia, mutta myös 

yhtenäisenä aineistona. Yhtenäisenä aineistona tutkimukseni voi luoda suppean katsauk-

sen savolaismurteiden alueella kasvavien pienten lasten kielen variaatiosta. 

 

Tässä luvussa olen esitellyt tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen eli sosiolingvistisen 

variaationtutkimuksen, jonka rinnalla käytän lapsenkielen tutkimuksen teoriaa. Olen käy-

nyt läpi tutkimani kielenpiirteet ja lopuksi esitellyt käyttämäni tutkimusmenetelmän. Seu-

raavassa luvussa 4 siirryn analyysiosioon. Ensimmäinen analysoitava kielenpiirre on 

yleisgeminaatio. 
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4. YLEISGEMINAATIO LASTEN PUHEKIELESSÄ 

 

Kari Nahkolan (1987) mukaan Savon alueen murteissa yleisgeminaatio on mahdollinen 

vain supistumadiftongien ja pitkien vokaalien edellä. Kainuussa geminaatiota voi ilmetä 

myös alkuperäisten diftongien edellä. (Nahkola 1987: 51.) Aineistossani yleisgeminaa-

tiota ilmenee suurimmaksi osaksi pitkien vokaalien edellä ja kaksi kertaa diftongin edellä. 

Auroralla ja Olivialla kaikki yleisgeminaatiot ovat pitkien vokaalien edellä. Sofialla on 

lisäksi kaksi diftongitapausta kokkeilla ja kokkeileppas (esimerkki 19, s. 20), joissa yleis-

geminaatio esiintyy diftongin edellä. Tapauksissa diftongi on syntynyt analogisesti supis-

tumaverbikantaisten tapausten (esim. makailla) mukaan (Hakulinen 2000: 295; Remes 

1986: 80). 

 

Olen koonnut taulukkoon 1 kaikki aineiston tapaukset, joissa esiintyy yleisgeminaatio 

(CC) tai joissa voisi esiintyä yleisgeminaatio, mutta konsonantti ei ole geminoitunut (C). 

Tapausten määrien lisäksi taulukossa on sarakkeet prosenttiosuuksille. Aineistossa on 

muutama tapaus, joissa yleisgeminaatio ei ole aivan täyspitkä. Olen kuitenkin ottanut ne 

mukaan yleisgeminaatiosarakkeeseen, koska yleisgeminaatiosta ei yleensä ole eroteltu 

kestoasteita (ks. esim. Kukkonen 2002: 36). 

 

TAULUKKO 1. Yleisgeminaation esiintyminen lasten puhekielessä. 

 CC  CC % C C % yht. 

Olivia 28 93,3 2 6,7 30 

Aurora 70 89,7 8 10,3 78 

Sofia 33 35,9 59 64,1 92 

yht. 131 65,5 69 34,5 200 

 

Aineistossa on yhteensä 200 tapausta, joissa esiintyy tai voisi esiintyä yleisgeminaatio. 

Olivialla ja Auroralla yleisgeminoitumisprosentti korkea. Olivialla geminoituneita ta-

pauksia on 93,3 % ja Auroralla 89,7 %. Sofian puhekieli eroaa Olivian ja Auroran puhe-

kielestä paljon: hänellä geminoituneita tapauksia on 35,9 % eli yli 50 prosenttiyksikköä 

vähemmän kuin Olivialla ja Auroralla. Sofian puhekieli on siis aineistossa yleisgeminaa-

tion osalta huomattavasti yleiskielisempää kuin toisilla lapsilla. Käsittelen Sofian yleis-

kielisyyttä myöhemmin tässä luvussa. 
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Taulukosta 1 näkyy, kuinka tapausten määrä kasvaa puheen lisääntyessä kielenkehityk-

sen ja iän myötä. Olivialla tapauksia on vain 30, vaikka aineistoa hänen puheestaan on 

melkein kolme tuntia. Auroralla vajaan kolmen tunnin aineistossa tapauksia on 78 ja So-

fialla kahden tunnin aineistossa 92 tapausta (ks. liite). Tapausten määrien ja kielenkehi-

tyksen yhteyttä pohdin lisää päätännössä. 

 

Olivian ja Auroran tapauksista laskettu yleisgeminoitumisprosentti (90,7 %) vastaa melko 

hyvin aiempaa tutkimusta Pohjois-Savon alueelta. Huttusen (1981) tutkimilla keiteleläi-

sillä 11–14-vuotiailla lapsilla geminoituneita tapauksia on 87,2 % kaikista mahdollisista 

tapauksista (Huttunen 1981: 14). Makkosen (1997) tutkimuksessa vieremäläisten yhdek-

säsluokkalaisten tyttöjen puhekielessä yleisgeminaatiota esiintyy 93,1 % tapauksista ja 

poikien puhekielessä 91,3 % (Makkonen 1997: 56–57). 

 

Kukkosen (2002) tutkimilla lapinlahtelaisilla 8–12-vuotiailla lapsilla yleisgeminaatiota 

ilmenee 58,1 %:ssa tapauksista. Tulosta kuitenkin vääristää yhden lapsen idiolektista lä-

hes kokonaan puuttuva yleisgeminaatio. Jos tämän lapsen puheesta kerätyt tapaukset jä-

tetään laskujen ulkopuolelle, on lapinlahtelaisten lasten puheessa yleisgeminaatiota 83,5 

%:ssa tapauksista. Tulos on samansuuntainen Olivian ja Auroran tapauksista lasketun 

yleisgeminoitumisprosentin (90,7 %) kanssa. Jos tarkastellaan Kukkosen tutkimuksen 

kaikkien lasten yhteistulosta (58,1 %), on tulos taas melko lähellä aineistoni lasten yh-

teistulosta (65,5 %). Ero on vain 7,4 prosenttiyksikköä. (Kukkonen 2002: 36–37.) Aineis-

toni vastaa siis aiempia tutkimustuloksia, vaikka aiemmissa tutkimuksissa informantit 

ovat olleet vanhempia lapsia kuin omassa aineistossani. Käsittelen seuraavaksi kaikkien 

kolmen lapsen yleisgeminaatiotapauksia erikseen ikäjärjestyksessä nuorimmasta lähtien, 

eli aloitan Oliviasta. 

 

 

4.1. Yleisgeminaatio Olivian puheessa 

 

Olivialla on aineistossa 30 mahdollista yleisgeminaatiotapausta, joista vain kaksi on ge-

minoitumatonta (ks. taulukko 1). Olivian puheessa esiintyy ensimmäistä kertaa yleisge-

minaatio 1;9-vuotiaana. Aineiston varhaisemmissa videoissa Olivia puhuu vielä melko 

vähän, eikä aineistossa ole yhtään sananmuotoa, jossa geminoituminen olisi mahdollinen. 

Aineiston ensimmäinen yleisgeminaatiotapaus on esimerkissä 1. Esimerkissä 1 on myös 
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toinen Olivian geminoitumattomista tapauksista, enee ’menee’. Toinen geminoitumaton 

tapaus on esimerkissä 3, ja kaikki muut tapaukset ovat geminoituneita (esimerkit 1, 2, 4–

6). 

 

(1) Naana, appua, (m)ennee, enee tänne ’Naana, apua, menee tänne’ (O 1;9) 

(2) äitit tyjjiin ’äitin syliin’ (O 1;11) 

(3) Aatos tuvee ’tulee’ (O 2;0) 

(4) Liisa: millä se, mennee 

Olivia: mennee (O 2;0) 

(5) Äiti: mitäs se tekkee  

Olivia: tekkee (O 2;0) 

(6) Liisa: millä se ajjaa  

Olivia: aijjaa, tä, hekka ’ajaa, rekka/rekalla’ (O 2;0) 

 

Kolmasosa (10 tapausta) Olivian yleisgeminaatiotapauksista on sellaisia, että Olivia vain 

toistaa Liisan tai äitinsä sanoman yleisgeminoituneen verbin, kuten esimerkeissä 4 ja 5. 

Tapauksista on hankala tietää, onko Olivialle vaikeaa ymmärtää kysymys vai onko tois-

taminen esimerkiksi jonkinlainen leikki. Jos kysymys on lapselle liian vaikea, hän saattaa 

toistaa aikuisen sanoman, koska ei osaa sanoa muuta. Esimerkissä 6 Olivia toistaa Liisan 

sanoman ajjaa, mutta jatkaa sitten lausetta itse. Esimerkin 6 predikaattiverbi ajaa on lap-

selle mahdollisesti helpommin ymmärrettävä ja konkreettisempi kuin esimerkeissä 4 ja 5 

esiintyvät mennä ja tehdä. Siksi Olivia luultavimmin kykenee vastaamaan kysymykseen 

pidemmin. 

 

Lapsella on luontainen halu matkia puhetta, ja aikuisen puhetta matkimalla lapsi oppii 

uusia sanoja ja niiden ääntämistä (Kunnarin & Savinainen-Makkosen 2020: 69 mukaan 

Huotilainen & Partanen 2010; Kunnari & Savinainen-Makkonen 2020: 69). Toistamalla 

lapsi myös todennäköisesti omaksuu aikuisen käyttämän murteen ja tietyt murrepiirteet, 

tässä tapauksessa yleisgeminaation. Olivian toistamistapaukset kiinnittivät aineistossa 

huomioni. Jos aikuinen olisi käyttänyt esimerkiksi Pohjois-Savon alueelle epätyypillisesti 

geminoitumattomia muotoa, joita lapsi olisi sitten toistanut, olisi aineiston tulos ollut eri-

lainen. Siksi mietin aluksi, jätänkö edellä mainitut tapaukset analyysin ulkopuolelle. Otin 

toistamistapaukset kuitenkin mukaan, koska Olivia käyttää aineistossa geminoituneita 

muotoja muutenkin puheessaan, joten tapaukset eivät vaikuta tuloksiin merkittävästi. 
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4.2. Yleisgeminaatio Auroran puheessa 

 

Auroran puheessa on aineistossa 78 tapausta, joissa esiintyy tai voisi esiintyä yleisgemi-

naatio (esimerkit 7–10). Tapauksista vain kahdeksan on geminoitumatonta, joten gemi-

noituneita muotoja on lähes 90 %. (Ks. taulukko 1.) Auroralla esiintyy aineistossa ensim-

mäistä kertaa geminoitumaton muoto 2;4-ikäisenä (esimerkki 8). On mahdollista, että 

Aurora ei alle 2;4-vuotiaana ole erityisemmin käyttänyt geminoitumattomia muotoja. Ge-

minoitumattomien muotojen puuttumiseen voi tosin vaikuttaa myös se, että videot 1–3 ja 

äänite 1 ovat aika lyhyitä, yhteensä vain 10,2 minuuttia (ks. liite).  

 

(7) mennee ukkaoutut, mennee ’menee sukkahousut’ (A 2;2) 

(8) onet tujee ’tuonne tulee’ (A 2;4) 

(9) tyttö tujjee toho ’tyttö tulee tuohon’ (A 2;4) 

(10) yvää öötä ’hyvää yötä’ (A 2;6) 

 

Auroran puhekielessä ei vaikuta olevan tiettyä systeemiä, milloin jotkin muodot jäävät 

geminoitumatta. Mikään lekseemi ei jää geminoitumatta useammin kuin kaksi kertaa. 

Esimerkissä 8 näkyvä tulla-verbin muoto tujee ’tulee’ jää aineistossa kaksi kertaa gemi-

noitumatta. Molemmat tapaukset ovat samasta videointitilanteesta, jossa Aurora käyttää 

myös neljä kertaa geminoitunutta tujjee-muotoa ’tulee’ (esimerkki 9). Toinen kaksi kertaa 

geminoitumattomana esiintyvä lekseemi Auroralla on hyvä-adjektiivin yksikön partitiivi-

muoto yvää (esimerkki 10) tai ypää ’hyvää’. hyvää esiintyy kerran myös geminoituneena 

muodossa yvvää. Muut geminoitumattomat tapaukset ovat vain yksittäisiä esiintymiä ai-

neistossa. 

 

Seuraavalla sivulla olevaan kuvioon 1 olen kerännyt neljä yleisintä Auroran puheessa il-

menevää lekseemiä, joissa esiintyy tai voisi esiintyä yleisgeminaatio. Pylväissä on orans-

silla geminoituneiden muotojen (CC) määrä ja keltaisella geminoitumattomien (C) määrä. 

Kuviossa esitellyistä lekseemeistä kolme on verbiä ja yksi substantiivi. Rajasin kuvioon 

valittavat lekseemit niin, että niillä jokaisella on yli viisi esiintymää aineistossa. Kaikki 

aineistossa viisi kertaa tai vähemmän esiintyvät lekseemit laskin yhteen muut lekseemit -

pylvääseen. 
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KUVIO 1. Auroran puheessa ilmenevät yleisimmät lekseemit, joissa esiintyy tai voisi 

esiintyä yleisgeminaatio.  

 

Auroralla on aineiston mukaan tapana toistaa samoja asioita useita kertoja peräkkäin. Esi-

merkiksi 40 sekunnin mittaisessa videossa 2 Aurora toistaa neljä kertaa saman mennee 

ukkaoutut ’menee sukkahousut’ (esimerkki 7; ks. liite), kun yrittää saada sukkahousuja 

jalkaansa. mennä-verbin yksikön kolmannen persoonan preesensmuoto on muutenkin 

Auroran yleisin yleisgeminoituva muoto aineistossa. mennee/mene ’menee’ esiintyy ai-

neistossa yhteensä 24 kertaa, joista se on geminoituneena 23 kertaa. Toiseksi yleisin yleis-

geminaation sisältävä sananmuoto on Auroralla aineistossa maja-substantiivin yksikön 

illatiivimuoto majjaa ’majaan’. Hän toistaa esimerkissä 11 näkyvää mennääm majjaam 

12 kertaa leikkiessään. Toiston syynä voi olla se, että lause kuulostaa lapsen mielestä 

mukavalta, lapsi leikittelee kielellä tai lause on helppo lausua. 

 

(11) mennääm majjaam mennääm majjaa ’mennään majaan’ (A 2;5) 
(12) tekkee ookaa ’tekee ruokaa’ (A 2;4) 

 

Kuviossa 1 näkyvä kolmanneksi yleisin lekseemi (8 tapausta) on tehdä-verbi, jonka yk-

sikön kolmannen persoonan preesens esiintyy Auroran puheessa geminoituneena muo-

dossa tekkee tai kekkee (esimerkki 12). tulla-verbin yksikön kolmannen persoonan pree-

sensmuotoa Aurora käyttää yhteensä seitsemän kertaa. Tapauksista viidessä verbi on ge-

minoituneena muodossa tujjee ja kaksi on geminoitumatonta tujee-muotoa (esimerkit 8 

0

5

10

15

20

25

30

mennee/mene
'menee'

majjaa 'majaan' tekkee/kekkee
'tekee'

tujjee/tujee 'tulee' muut lekseemit

CC C



19 
 

ja 9). Lyytikäinen (1991) on laskenut tutkimiensa kuopiolais- ja vehmersalmelaiskoulu-

laisten puhekielestä suuritaajuisimmat verbit, joiden joissakin persoonamuodoissa yleis-

geminaatio on mahdollinen. Yleisyysjärjestyksessä verbit ovat tulla, pitää, osata, mennä, 

puhua, asua, tehdä, ruveta, sanoa ja ajaa. (Lyytikäinen 1991: 31–32.) Auroran yleisim-

mistä yleisgeminaation sisältävistä lekseemeistä kaikki kolme verbiä (tulla, mennä, 

tehdä) ovat myös Lyytikäisen listalla, järjestys vain on eri. 

 
 

4.3. Yleisgeminaatio Sofian puheessa 

 

Sofian puheessa yleisgeminaatiota esiintyy siis huomattavasti vähemmän kuin Olivialla 

ja Auroralla. Ainoastaan 35,9 % tapauksista on geminoituneita (ks. taulukko 1). Kuvioon 

2 olen kerännyt Sofian puhekielessä ilmenevät yleisgeminaatiotapaukset ja tapaukset, 

joissa voisi esiintyä yleisgeminaatio. Olen merkinnyt kuvioon jokaisen ikäkuukauden 

kohdalle geminoituneiden (CC) ja geminoitumattomien (C) tapausten määrät pylväisiin. 

Lisäksi kuviossa kulkee vihreä viiva kuvaamassa ikäkuukausina kerätyn aineiston määrää 

minuutteina. Aineiston määrän vaihtelu selittää osan tapausten määrän vaihtelusta: kun 

aineistoa on vain vähän, on tapauksiakin oletettavasti vähemmän kuin laajemmassa ai-

neistossa. 

 

 

KUVIO 2. Sofian puhekielen yleisgeminoitumisen muuttuminen ikäkuukausittain. 
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Sofialla on aineistossa yhteensä 92 tapausta, joissa esiintyy tai voisi esiintyä yleisgemi-

naatio. Niistä 35 tapausta on ajalta, jolloin Sofia on 3;0-vuotias. Tapausten suuri määrä 

tältä ikäkaudelta ei yllätä, kun se suhteutetaan aineiston määrään (51 min, ks. liite). Kiin-

nostavaa taas onkin, kuinka paljon tapausten määrä eroaa melko saman mittaisissa aineis-

toissa Sofian iän 3;2 ja 3;4 välillä. Noin 24 minuutin mittaisessa aineistossa (S 3;2) ta-

pauksia on vain 9, kun taas 19 minuutin sisällä tapauksia on 21 (S 3;4). Sofia käyttää 

puhekielessään paljon yleiskielisiä piirteitä, kun hän eläytyy leikkiin tai selostaa leikin 

tapahtumia (ks. Yrjänä 2021: 12–13). Ikäkuukausien väliselle tapausten määrän erolle voi 

olla selityksenä esimerkiksi se, että videossa 5 Sofia ei sinänsä leiki mitään leikkiä, vaan 

hän ja Liisa tutkivat ja nimeävät erilaisia leikkieläimiä (esimerkki 13). Videoissa 7–11 

Sofialla taas on hyvin monipuolisia ja luovia leikkejä, joissa hän selostaa paljon tapahtu-

mia (esimerkit 14–16). 

 

(13) karhu tulee niitteŋ kanssa (S 3;2) 

(14) sitten kuha’ ’on joulu, nii sitte voijjaaŋ koristella ne ulkona (S 3;4) 

(15) tuola ol lisää sammakoita (S 3;4) 

(16) kello, lyö, että meijän pitää lähteä, ulos (S 3;4) 

 

Sofian puhekielen yleisgeminaatiotapausten määrä suhteessa geminoitumattomiin ta-

pauksiin vähenee aineistossa kuukausien myötä. 3;0-vuotiaana Sofian kielessä on aineis-

tossa geminoituneita tapauksia 54,3 %, kun taas 3;5-vuotiaana geminoituneita tapauksia 

on vain 7,7 %. Kuviossa 2 näkyvä 3;1-ikäkuukauden pieni tapausmäärä ja geminoitumat-

tomien tapausten puuttuminen selittyvät sillä, että tältä ikäkuukaudelta aineistoa on vähän 

(5,5 min). Tapausten geminoitumattomuuden kehityksen taustalla voi vaikuttaa Sofialle 

luetut kirjat, joiden yleiskieltä Sofia puheessaan todennäköisesti pyrkii matkimaan käyt-

tämällä yleiskielen mukaisia geminoitumattomia muotoja (esimerkit 13, 15–18, 20–21). 

 

(17) minä nukun ulkona hyvää yötä (S 3;0) 

(18) isä tulee nukuttamaa’ ’Ellaa (S 3;0) 

(19) kokkeileppas minuv vanhoja laseja (3;1) 

(20) tämä kohta nukutettaa (S 3;2) 

(21) tuota rakennetaan nyt (S 3;5) 

 

Sofian puhekielestä kerätty aineisto on videoitu suurimmaksi osaksi leikkitilanteista. Lei-

kissä Sofia mahdollisesti jäljittelee yleiskielellä hänelle luettujen kertomusten kieltä. (Ks. 

myös Yrjänä 2021: 7, 12–13.) Sofian leikin kieli on hyvin erilaista kuin Oikarisen (1987) 
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tutkimuksen 2;11-vuotiaalla Hanna-Leenalla. Hanna-Leenalla kieli muuttuu leikissä vuo-

laammaksi, eikä hän korjaa puhettaan. Oikarisen mukaan lapsi uppoutuu leikkiin niin, 

ettei kiinnitä puheensa korrektiuteen yhtä paljon huomiota. (Oikarinen 1987: 122.) Mä-

kelä (1993) taas on tehnyt saman havainnon kuin minä: kun lapset siteeraavat jotakin 

toista henkilöä tai puhuvat jonakin roolihenkilönä, he puhuvat yleiskielisemmin (Mäkelä 

1993: 78–80). 

 

Sofia on ainut aineistoni lapsista, jonka puheessa esiintyy sivupainollisen tavun jälkeisiä 

yleisgeminaatiotapauksia. Olivian ja Auroran kielenkehitys on todennäköisesti vielä niin 

varhaisessa vaiheessa, ettei heidän sanastoonsa kuulu kovin paljoa neli- tai useampitavui-

sia sananmuotoja, joissa olisi sivupainollisia tavuja. Sofialla sivupainollisen tavun jälkei-

siä tapauksia on neljä, joista kaksi on geminoitunutta ja kaksi geminoitumatonta tapausta. 

Huttusen (1981) aineistossa sivupainollisen tavun jälkeisiä tapauksia on melkein 600, 

joista geminoituneita on 83,6 %. Eniten sivupainollisen tavun jälkeisiä tapauksia Huttu-

sen aineistossa on MA-infinitiivin illatiivimuodoissa ja -kin/-kAAn-liitepartikkelin sisäl-

tävissä sananmuodoissa. (Huttunen 1981: 16.) Sofian sivupainollisen tavun jälkeisistä ta-

pauksista yksi on MA-infinitiivin illatiivimuodossa (esimerkki 18) ja kolme muuta ovat 

kausatiivisten nukuttaa- ja rakentaa-verbien passiivin indikatiivin preesensejä (esimerkit 

20 ja 21). 

 

(22) lissää herkkuja (S 3;0) 

(23) menes sinä kotiin niin minä ostan täältä jotain (S 3;2) 

(24) äitiaurinko sanoi että, pitää ottaa, kassit mukaan (S 3;3) 

(25) tähnhään ’tähänhän’ tulee yläkerta (S 3;3) 

(26) jollaki’ ’aikaa voijaan uuestaan tehdä sitä (S 3;5) 

 

Seuraavalla sivulla olevaan kuvioon 3 olen kerännyt Sofian puheessa esiintyvät viisi ylei-

sintä lekseemiä, joissa yleisgeminaatio olisi mahdollinen. Esimerkeissä 22–26 on jokai-

sesta Sofian viidestä yleisimmästä lekseemistä esimerkki aineistosta. Kuvion 3 pylväissä 

on oranssilla geminoituneiden muotojen (CC) määrät ja keltaisella geminoitumattomien 

muotojen (C) määrät. Jätin kuviosta pois pylvään, jossa olisi ollut kaikki muut lekseemit 

(51 kpl), koska taulukon lukeminen olisi sen takia hankaloitunut. 
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KUVIO 3. Sofian puheessa esiintyvät yleisimmät lekseemit, joissa yleisgeminaatio on 

mahdollinen. 

 
Aineistossa Sofian yleisin lekseemi, jossa yleisgeminaatio on mahdollinen, on modaali-

verbi pitää. Se esiintyy Sofialla yhteensä 11 kertaa (esimerkki 24), joista se on geminoi-

tuneessa muodossa ainoastaan kerran. Tulos on huomion arvoinen, kun sitä verrataan 

Lyytikäisen (1991) tutkimukseen. Lyytikäisen (1991) aineistossa mahdollisen geminaa-

tion sisältävistä verbeistä pitää-verbi on toiseksi yleisin, ja sen geminoitumisprosentti on 

verbeissä korkein, jopa 94,4 %. pitää-verbi geminoituu tutkimuksessa sellaisillakin lap-

silla, joilla geminaatiota on muuten vähän. (Lyytikäinen 1991: 32–33.) Sofialla taas pitää-

verbi jää aineistossa esiintymismääräänsä suhteutettuna geminoitumatta useammin kuin 

mikään muu lekseemi. 

 

On kiinnostavaa, että Sofialla ja Auroralla molemmilla neljänneksi yleisin mahdollisen 

yleisgeminaation sisältävä lekseemi on tulla-verbi (ks. kuviot 1 ja 3). Molemmilla tulla-

verbin esiintymiä on seitsemän, mutta geminoituminen on päinvastaista. Sofialla tulla-

verbi on aineistossa geminoituneena kaksi kertaa ja viisi kertaa geminoitumattomana (esi-

merkki 25). Auroralla taas tulla-verbi on geminoituneena viisi kertaa ja kaksi kertaa ge-

minoitumattomana (ks. kuvio 1).  
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5. ERIKOISGEMINAATIO LASTEN PUHEKIELESSÄ 

 

Erikoisgeminaatiota on perinteisesti tavattu savolaismurteiden alueen itä- ja pohjoisosissa 

sekä keski- ja pohjoispohjanmaalaisten murteiden alueen itäosissa, eli muun muassa Poh-

jois-Savon ja Kainuun alueella (Kettunen 1940: kartta 2). Itämurteiden erikoisgeminaatio 

on ekspansiivinen äänneilmiö: sitä tavataan nykyään esimerkiksi oululaisten nuorten pu-

hekielessä, jossa sitä ei Kettusen (1940: kartta 2) mukaan ole tavattu (Tolonen 2020). 

 

Taulukkoon 2 olen kerännyt kaikki lasten puhekielen tapaukset, joissa esiintyy tai voisi 

esiintyä erikoisgeminaatio. Olen erotellut erikoisgeminaatiotapaukset Päivi Tolosen 

(2020) mallin mukaisesti kolmeen kestoasteeseen: täysgeminaattaan eli vahvaan erikois-

geminaatioon (CC), puolipitkään konsonanttiin eli orastavaan geminaattaan (C̀) ja yk-

sinäiskonsonanttiin eli yleiskielen mukaiseen muotoon (C). Tolosesta poiketen3 käytän 

orastavan geminaatan merkkinä puolipitkän konsonantin merkkiä, esimerkiksi taht̀oo. 

(Tolonen 2020: 17–18.) Kolmen eri kestoasteen lisäksi olen laskenut mukaan lapsenkie-

liset muodot (LK), joissa erikoisgeminaatio olisi aikuisten kielessä mahdollinen, mutta 

lapsenkielessä ei. Tällaisissa tapauksissa geminoitumisen tekee mahdottomaksi konso-

nanttiyhtymän yksinkertaistava lähiassimilaatio (esim. ikkee ’itkee’) (ks. esim. Savinai-

nen-Makkonen, Kaikkonen, Saaristo-Helin & Kovasiipi-Nieminen 2009: 169). 

 

TAULUKKO 2. Erikoisgeminaation esiintyminen lasten puhekielessä. 

 CC % C̀ % C % LK % yht. 

Olivia 1 2,0 4 8,2 29 59,2 15 30,6 49 

Aurora 5 4,6 10 9,3 66 61,1 27 25,0 108 

Sofia 5 3,6 3 2,2 129 94,2 0 0 137 

yht. 11 3,7 17 5,8 224 76,2 42 14,3 294 

 

Lasten puhekielessä esiintyy yhteensä 294 tapausta, jossa erikoisgeminaatio olisi mah-

dollinen. Tapauksista 11:ssä on täysgeminaatta (3,7 %) ja 17:ssä orastava geminaatta (5,8 

%). Geminaatiotapauksia esiintyy jokaisella lapsella, ja aineistossa niiden osuus on 9,5 

%. Erikoisgeminaatio siis kuuluu lasten puhekieleen. Korkein geminoitumisprosentti on 

Auroralla, jonka 108 tapauksesta kymmenessä on orastava geminaatta (9,3 %) ja viidessä 

 
3 Tolonen kutsuu orastavaa geminaattaa puolipitkäksi geminaataksi, mutta merkitsee sen lyhytalkuisena 

geminaattana, esimerkiksi leip̌pää (Tolonen 2020: 22). 
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täysgeminaatta (4,6 %). Olivialta on aineistossa yhteensä 49 tapausta, joista neljässä on 

orastava geminaatta ja yhdessä täysgeminaatta. Lisäksi Olivialla on 15 ja Auroralla 27 

lapsenkielistä lähiassimilaatiotapausta. Sofialla on puheessaan aineistossa vähiten yleis-

geminaatiota (35,9 %, ks. taulukko 1), joten on odotuksenmukaista, että myös erikoisge-

minaatiota on hänellä lapsista vähiten (ks. esim. Lyytikäinen 1991: 69). Sofialla täysge-

minaatta esiintyy viisi kertaa (3,6 %) ja orastava geminaatta kolme kertaa (2,2 %). 

 

Taulukkoon 3 olen kerännyt lasten kaikki erikoisgeminaatiotapaukset. Olen erotellut ta-

paukset geminaation keston mukaan täysgeminaatioon ja puolipitkään geminaatioon sekä 

tavuaseman mukaan ensi ja toisen tavun rajalla ja toisen ja kolmannen tavun rajalla ole-

viin tapauksiin. En ole ottanut vaihtoehdoksi muita tavuasemia, koska aineistossa ei il-

mene erikoisgeminaatiota muissa kuin edellä mainituissa tavuasemissa. 

 

TAULUKKO 3. Erikoisgeminaation jakautuminen tavuasemittain lasten puhekielessä. 

 Olivia  Aurora  Sofia   

 CC C̀ CC C̀ CC C̀ yht. 

1. ja 2. tavun rajalla 1 2 3 8 1 2 17 

2. ja 3. tavun rajalla 0 2 2 2 4 1 11 

yht. 1 4 5 10 5 3 28 

 

Aineistossa geminaatiota esiintyy ensi ja toisen tavun rajalla 17 kertaa ja toisen ja kol-

mannen tavun rajalla 11 kertaa. Täysgeminaattoja on ensi ja toisen tavun rajalla 5 kertaa 

ja toisen ja kolmannen tavun rajalla 6 kertaa. Ero on pieni, mutta tulos vastaa odotuksia 

siitä, että geminaatio olisi vahvempaa toisen ja kolmannen tavun rajalla kuin ensi ja toisen 

tavun rajalla (Palander 1987: 134). Merkille pantavaa on, että orastavia ja täysgeminaat-

toja on enemmän ensimmäisen ja toisen tavun rajalla (17 tapausta) kuin myöhemmissä 

tavuasemissa (11 tapausta). Lyytikäisen (1991) aineistossa kuopiolaisilla ja vehmersal-

melaisilla koululaisilla ilmenneistä erikoisgeminaatiotapauksista vain neljä on ensimmäi-

sen ja toisen tavun rajalla ja loput 36 jäljempänä (Lyytikäinen 1991: 70). 

 

Huttunen (1981) ei ole laskenut erikoisgeminaatiotapauksia keiteleläisten koululaisten 

puhekielestä, koska niitä esiintyy epäsäännöllisesti ja melko vähän. Hänen antamansa esi-

merkit kuitenkin näyttävät erikoisgeminaation esiintyvän vain toisen ja kolmannen tavun 
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rajalla. Lisäksi hän on merkinnyt kaikki tapaukset orastaviksi geminaatoiksi, vaikka hä-

nen mukaansa MA-infinitiivin illatiivimuodoissa geminaatta kuulostaa täyspitkältä. (Hut-

tunen 1981: 17.) Aineistoni eroaa selvästi Huttusen (1981) aineistosta, koska kuten tau-

lukosta 3 nähdään, on aineistossani enemmän geminaatiotapauksia ensimmäisen ja toisen 

tavun rajalla kuin toisen ja kolmannen tavun rajalla. Seuraavaksi esittelen Sofian puhe-

kielessä ilmeneviä erikoisgeminaatiotapauksia (esimerkit 27–31). 

 

(27) nyt minä menem maksammaa (S 3;0) 

(28) sukllaapiirakkaa (S 3;0) 

(29) läh(de)ttääŋ kävelylle, (– –) kum puuro viilenee (S 3;3) 

(30) hyppääs säŋkyysi, niil lähdettää (S 3;4) 

(31) mitä tahtòo (S 3;2) 

 

On kiinnostavaa, että Sofialla täysgeminaattoja (esimerkit 27–30) on enemmän kuin oras-

tavia geminaattoja (esimerkki 31) (ks. taulukko 2). Erikoisgeminaatio on vähittäinen ään-

teenmuutos, jossa poikkeamat yksinäiskonsonantin kestosta ovat alkuun vähäisiä ja sa-

tunnaisia. Vasta muutoksen edetessä pidentyneiden konsonanttien kesto lähenee täysge-

minaatan kestoa. (Palander 1987: 11, 13.) Tämän vuoksi olisi odotuksenmukaista, että 

Sofian puheessa ilmenisi enemmän orastavia geminaattoja kuin täysgeminaattoja. Sofian 

puheessa täysgeminaatat ovat suurimmaksi osaksi toisen ja kolmannen tavun rajalla (ks. 

taulukko 3). Lyytikäisen (1991) mukaan puhuja kiinnittää muita tavuasemia enemmän 

huomiota pääpainolliseen tavuun, jolloin geminaation välttäminen juuri ensimmäisen ja 

toisen tavun rajalla on helpompaa kuin myöhemmin sanassa (Lyytikäinen 1991: 70). 

 

Sofian puheesta taltioitu aineisto on kerätty leikkitilanteista, joissa hän käyttää oletetta-

vasti tarkoituksella melko paljon yleiskieltä (ks. luku 4.3., 6.1.; Yrjänä 2021: 12–13). Kun 

Sofia vaihtaa leikkiessään puhettaan yleiskielisemmäksi, hän kykenee karsimaan puhees-

taan murteellisia piirteitä. Sofia myös luultavasti kiinnittää enemmän huomiota pääpai-

nolliseen tavuun, jolloin hän voi paremmin välttää käyttämästä erikoisgeminaatiota en-

simmäisen ja toisen tavun rajalla. Orastavan geminaatan tiedostaminen vaikuttaa hieman 

haastavammalta, koska Sofian puhekielessä on ensimmäisen ja toisen tavun rajalla kaksi 

kertaa orastava geminaatta mutta vain kerran täysgeminaatta. (Ks. myös Kukkonen 2002: 

46.) 
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Auroran puhekielessä ilmenee aineistossa eniten erikoisgeminaatiotapauksia: yhteensä 15 

tapauksessa on orastava tai täysgeminaatta (esimerkit 32–36). Ensimmäisen ja toisen ta-

vun rajalla geminaatiota esiintyy 11 kertaa ja toisen ja kolmannen tavun rajalla vain neljä 

kertaa. (Ks. taulukot 2 ja 3.) Tällä kertaa syy geminoitumattomuuteen muualla kuin en-

simmäisen ja toisen tavun rajalla ei ole mahdollisten tapausten puute. Auroralla on 23 

ensitavua kauempana olevaa tapausta, joissa geminaatio olisi mahdollinen (vrt. yleisge-

minaatio, luku 4.3.). Todennäköisempää on, että erikoisgeminaatio on Auroran puhekie-

lessä niin satunnainen ilmiö, ettei tavuasemalla ole selvää vaikutusta geminoitumiseen. 

 

(32) ejä kaak̀aa pinkopossu ’elä karkaa pinkopossu’ (A 2;2) 

(33) ei menee ukkunnaa ’ei mene nukkumaan’ (A 2;4) 

(34) yttään toitta teŋk̀ä ’yhtään toista kenkää’ (A 2;4) 

(35) ei päässe ’ei pääse’ 

pojttian on ukossa ’porttihan on lukossa’ 

päässee, päässee, pääs̀ee, pääsee täätä ’pääsee täältä’ (A 2;5) 

(36) kaikki mahtùut tähä (A 2;6) 

 

Esimerkki 35 havainnollistaa sitä, että geminaatiota esiintyy Auroralla hyvin sattuman-

varaisesti ja epäjärjestelmällisesti. Hän toistaa päästä-verbin yksikön kolmannen persoo-

nan preesensmuotoa ensin kaksi kertaa täysgeminaatallisena muodossa päässee, sitten 

orastavan geminaatan sisältävänä muodossa pääs̀ee ja lopuksi vielä yleiskielen mukai-

sessa muodossa pääsee (esimerkki 37). Auroralla on useita konsonanttiyhtymiä, jotka 

edustuvat assimiloituneena (esimerkit 45–47) eivätkä siis voi geminoitua. Aineistossa on 

kuitenkin kolme tapausta, joissa konsonanttiyhtymän jälkijäsen on geminoitunut puoli-

pitkäksi konsonantiksi (esimerkit 34 ja 36). Seuraavat esimerkit 37–41 ovat Olivian eri-

koisgeminaatiotapauksia. 

 

(37) kar-kkun, kakkun ’karkuun’ (O 1;9) 

(38) nukkum̀aan ’nukkumaan’ (O 1;10) 

(39) pokkim̀aa uokaa ’popsimaan ruokaa’ (O 2;0) 

(40) Liisa: seisoo sano että seisoo  

Olivia: teisoo, (s)eisoo (O 2;0) 

(41) Liisa: mitäs täältä löytyy  
Olivia: öytỳy ’löytyy’ (O 2;0) 
 

Olivian viidestä erikoisgeminaatiotapauksesta vain yksi on täysgeminaatta (esimerkki 37) 

ja muut neljä ovat orastavia geminaattoja (esimerkit 38–41). Orastavat geminaatat jakau-

tuvat tasaisesti ensimmäisen ja toisen tavun sekä toisen ja kolmannen tavun rajalle (ks. 
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taulukko 3). Ensimmäisen ja toisen tavun rajalla esiintyvä orastava geminaatta on mo-

lemmilla kerroilla löytyä-verbin yksikön kolmannen persoonan preesensmuodossa (esi-

merkki 43). Toisen ja kolmannen tavun rajalla orastava geminaatta esiintyy MA-infinitii-

vin illatiivimuodoissa nukkum̀aan ’nukkumaan’ ja pokkim̀aa ’popsimaan’. MA-infinitii-

vin illatiivissa erikoisgeminaatiota tavataan sellaisissakin murteissa, joissa erikoisgemi-

naatiota ei muuten ole kovin paljoa (Palander 1987: 168). Tähän suhteuttaen ei ole yllät-

tävää, että Olivialla toisen ja kolmannen tavun rajalla geminoituneet muodot ovat juuri 

MA-infinitiivin illatiiveja. Olivian puhekielessä on kuitenkin myös paljon geminoitumat-

tomia MA-infinitiivin illatiiveja, joten erikoisgeminaatio on satunnainen ilmiö Olivian 

puheessa. 

 

Olivian kohdalla pohdin taas matkimistapauksia, joissa aikuinen kertoo, mitä lapsen pi-

täisi sanoa, tai lapsi muuten toistaa aikuisen sanoman (esimerkit 40 ja 41). Matkimista-

pauksia, joissa erikoisgeminaatio olisi mahdollinen, on aineistossa vain neljä, joten ne 

eivät merkittävästi vaikuta tuloksiin. Lisäksi yhdessä tapauksessa Olivia käyttää orasta-

vaa geminaattaa, vaikka aikuisen sanoma edeltävä lausuma onkin yleiskielen mukainen 

(esimerkki 43). Tapaus havainnollistaa sen, ettei aikuisen antama malli aina vaikuta suo-

raan lapsen puhekielen piirteiden variaatioon. 

 

Kun erikoisgeminaatiota tutkitaan aikuiskielestä4, erotellaan tapaukset yleensä vain kon-

sonantin keston mukaan (ks. esim. Palander 1987: 20). Olen ottanut erikoisgeminaation 

tarkasteluun mukaan myös lapsenkieliset geminaation estävät tapaukset, koska haluan 

luoda kuvan nimenomaan lapsenkielessä ilmenevästä variaatiosta. Esimerkeissä 42–47 

on Olivian ja Auroran puhekielessä esiintyviä tapauksia, joissa erikoisgeminaatio olisi 

aikuiskielessä mahdollinen. 

 

(42) ikkee ’itkee’ (O 1;10) 

(43) Hemppopupu hakettaa, kato ’rakentaa’ (O 2;0) 

(44) ihhahhaa heppa innattaa ’hirnahtaa’ (O 2;0) 

(45) emkkikko paittaa ’aurinko paistaa’ (A 2;4) 

(46) pattaa ’partaa’ (A 2;4) 

(47) kaikki attuut tähä ’kaikki mahtuu tähän’ (A 2;6) 

 

 
4 Aikuiskielellä tarkoitan tässä kieltä, jonka puhujan foneemisto on täysin kehittynyt. Toisin sanoen ai-

kuiskieltä voivat puhua myös lapset, jotka kykenevät ääntämään kaikki foneemit kaikissa äänneyhty-

missä. 
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Tapauksissa olisi aikuiskielessä jokin konsonanttiyhtymä, jonka ääntäminen voi olla lap-

selle haastavaa. Syy on usein peräkkäisten konsonanttien erilaisissa ääntötavoissa ja -pai-

koissa, joiden vaihtaminen nopeasti voi olla lapselle alkuun mahdotonta (Savinainen-

Makkonen ym. 2009: 165–166; Iivonen 1996: 79). Konsonanttiyhtymät siis yksinkertais-

tuvat lapsenkielessä helpommin äännettäväksi lähiassimilaation (esimerkit 42–47) avulla 

(Savinainen-Makkonen ym. 2009: 169), minkä vuoksi erikoisgeminaatio ei ole mahdol-

linen. 
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6. JÄLKITAVUJEN A-LOPPUISET VOKAALIYHTYMÄT LASTEN PUHEKIE-

LESSÄ 

 

Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien pitkävokaaliseksi assimiloituminen etenee 

suomen puhekielessä Heikki Paunosen (1995) esittämän järjestyksen mukaisesti siten, 

että herkimmin pitkävokaalisiksi assimiloituvat eA- ja OA-vokaaliyhtymät, joiden pit-

kävokaaliset variantit leviävät tällä hetkellä hyvin nopeasti sekä maantieteellisesti että 

sosiaalisesti (Paunonen 1995: 110–111; Koivisto 1997: 116–117; Mantila 2004: 326). 

UA- ja iA-vokaaliyhtymien assimiloituminen etenee hitaammin: niiden esiintymisalue on 

rajautunut vanhastaan vain itäsavolaisiin murteisiin ja hämäläismurteiden etelä- ja länsi-

osiin (Kettunen 1940: kartta 197). UA- ja iA-vokaaliyhtymien assimiloituneita variantteja 

esiintyy kuitenkin yhä enemmän nuorten puhekielessä ja usein enemmän kaupungissa 

kuin maaseudulla (Mantila 2004: 327). 

 

Perinteisesti jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien tutkimuksessa mahdollisia vari-

antteja on suomalaisessa puhekielessä kolme: yleiskielen mukainen muoto, pitkävokaa-

liseksi assimiloitunut muoto ja alueella vanhastaan tunnettu muoto, jos se eroaa kahdesta 

edellä mainitusta muodosta (ks. esim. Koivisto 1997: 94). Tutkimieni lasten murreympä-

ristöissä Pohjois-Savossa ja Kainuussa vanhan murteen mukaiset jälkitavujen A-loppuis-

ten vokaaliyhtymien variantit ovat useimmiten yleiskielen mukaisia5 tai pitkävokaaliseksi 

assimiloituneita (Kettunen 1940: kartat 191–197), joten jokaisessa taulukossani ei ole 

erikseen saraketta vanhan murteen mukaiselle variantille. Sen sijaan olen erotellut omiin 

sarakkeisiinsa erilaiset lapsenkieliset variantit. 

 

Seuraavaksi tarkastelen, miten jälkitavujen A-loppuiset vokaaliyhtymät edustuvat aineis-

tossani. Aloitan eA-vokaaliyhtymästä ja käsittelen sen jälkeen OA-, UA- ja iA-vokaaliyh-

tymät. 

 

 

 

 
5 Kainuun murteessa jälkitavujen iA- ja UA-yhtymien variantit ie ja UO eivät ole yleiskielen mukaisia (Ket-

tunen 1940: kartat 196 ja 197). Koska esimerkiksi Iina Luosujärven (2013) kuusamolaisnuorten puhekieltä 

koskevassa pro gradu -tutkielmassa näitä variantteja ei esiinny lainkaan (Luosujärvi 2013: 20, 28), on to-

dennäköistä, ettei Kainuussa asuvan Olivian puheessakaan niitä esiinny. 
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6.1. Jälkitavujen eA-vokaaliyhtymä 

 

Jälkitavujen eA-vokaaliyhtymä edustuu vanhastaan Pohjois-Savon alueella pitkävokaa-

liseksi assimiloituneessa muodossa korkee, pimmee ja Kainuussa yleiskielen mukaisessa 

muodossa korkea, pimeä tai geminoituneena ja diftongiutuneena muodossa kork(k)ea, 

pimmeä (Kettunen 1940: kartat 191–193; Luosujärvi 2013: 12). Taulukkoon 4 olen koon-

nut aineistossani esiintyvät jälkitavujen eA-vokaaliyhtymän eri variantit. Taulukossa 4 on 

ensimmäisenä yleiskielen mukaisen variantin määrä ja sen prosentuaalinen osuus, sitten 

pitkävokaaliseksi assimiloitunut variantti ja lopuksi kaksi lapsenkielistä varianttia. 

 

TAULUKKO 4. Jälkitavujen eA-vokaaliyhtymän edustus lasten puhekielessä. 

 eA eA % ee ee % iA iA % i i % yht. 

Olivia 1 11,1 5 55,6 1 11,1 2 22,2 9 

Aurora 0 0 11 100 0 0 0 0 11 

Sofia 5 31,2 11 68,8 0 0 0 0 16 

yht. 6 16,7 27 75 1 2,8 2 5,5 36 

 

Jälkitavujen eA-vokaaliyhtymä on aineistossa ainut jälkitavujen A-loppuisista vokaaliyh-

tymistä, jossa pitkävokaaliseksi assimiloitunut variantti on yleisempi (75 %) kuin yleis-

kielinen variantti. Yhteensä 36:sta jälkitavujen eA-vokaaliyhtymän tapauksesta vain 

kuusi (16,7 %) edustuu yleiskielisessä muodossa eA. Jälkitavujen eA-vokaaliyhtymien 

pitkävokaaliseksi assimiloitunut muoto on jo vanhastaan ollut yleinen puhekielessä. Sen 

on huomattu yleistyneen myös sellaisilla alueilla, joilla aiemmin on ollut toisenlainen 

valtaedustus. (Nuolijärvi & Sorjonen 2005: 65.) 

 

Miia Koiviston (1997) mukaan tutkimuksissa on havaittu, että usein pitkävokaalista vari-

anttia esiintyy juuri tässä vokaaliyhtymässä eniten adjektiivien hirveä, kauhea ja niiden 

johdosten sekä adverbin oikeastaan takia (Koivisto 1997: 115). Minun aineistossani 

edellä mainittuja adjektiiveja ei kuitenkaan esiinny kertaakaan, mutta Sofia käyttää neljä 

kertaa adverbia oikeasti. Sofia tosin käyttää oikeasti-adverbista sekä pitkävokaalista että 

yleiskielenmukaista varianttia (ks. esimerkit 60 ja 61, s. 32). 
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Taulukosta 4 nähdään, että eniten variaatiota jälkitavujen eA-vokaaliyhtymissä ilmenee 

Olivian puhekielessä. Hänen yhdeksästä jälkitavujen eA-vokaaliyhtymästään viisi esiin-

tyy pitkävokaaliseksi assimiloituneena (esimerkki 48). Toiseksi eniten (2 tapausta) Oli-

vialla on jälkikomponentitonta varianttia, jossa eA:n tilalla on i (esimerkki 49). Esimer-

kissä 49 kuvatussa tilanteessa on jokseenkin yllättävää, ettei Olivian äidin antama malli 

vaikuta Olivian kiipeä-sanan loppuvokaaleihin, mutta sanansisäiseen konsonanttiin kyllä 

(kiivi > kiipi). 

 

(48) akkeem mäkkee ’laskemassa mäkeä’ (O 1;11) 

(49) Olivia: Naana kiivi ’Naana kiipeää’ 

Äiti: kiipeev vaa 

Olivia: kiipi ’kiipeää’ 

Äiti: kiipeek kiipee (O 1;9) 

(50) upia ’ovea’ (O 2;0) 

(51) hakke mäkke(ä) ’laskemassa mäkeä’ (O 2;0) 

 

Esimerkissä 50 jälkitavun vokaaliyhtymä näyttää Pohjanmaalla ja peräpohjalaisissa mur-

teissa laajasti tavattavalta vanhan murteen mukaiselta muodolta, jossa jälkitavun eA-yh-

tymä edustuu muodossa iA (Kettunen 1940: kartat 191–193). Todennäköisesti esimer-

keissä 50 esiintyvä variantti on tilapäistuotos. Olivian kielenkehitys on vielä kesken, eikä 

hänen puhekielensä ole vielä vakiintunut tiettyyn muotoon, vaan se muotoutuu ja kehittyy 

koko ajan. Jotkin piirteet voivat olla vain puheessa ilmeneviä lipsahduksia, jotka vähene-

vät ja jäävät kokonaan pois kielen kehittyessä (Räisänen 1975: 258).  

 

Esimerkin 51 mäkke(ä) näyttää Kainuussa ja Keski-Suomessa vanhastaan edustuvalta 

muodolta (Kettunen 1940: kartat 191 ja 192). Tämäkin variantti voi olla tilapäistuotos. 

Se voi kuitenkin olla myös osoitus siitä, että Olivia omaksuu vanhan aluemurteen mukai-

sen variantin ainakin joihinkin lekseemeihin. Vanhan murteen mukainen variantti on Kai-

nuun nykypuhekielessä selvästi vähenemässä. Iina Luosujärven (2013) pro gradu -tut-

kielman aineistossa varianttia esiintyy nuorilla kuusamolaisilla vain neljä kertaa (Luosu-

järvi 2013: 13–14). Vielä Minna Zaman-Zadehin (1995) lisensiaatintyön aineistossa Kai-

nuun murteen mukaista varianttia esiintyy nuorilla kuusamolaisilla noin 13 % tapauksista 

(Zaman-Zadeh 1995: 29). 
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Auroran kaikki esimerkit jälkitavujen eA-vokaaliyhtymästä ovat vihreä-lekseemin eri 

muotoja. Kaikissa tapauksissa eA-yhtymä esiintyy assimiloituneessa muodossa ee (esi-

merkit 52–55). Tulos vastaa hypoteesia ja aiempaa tutkimustietoa siitä, millaisena jälki-

tavujen eA-vokaaliyhtymä edustuu Pohjois-Savon alueella (Kettunen 1940: kartat 191–

193). 

 

(52) hihhee ’vihreä’ (A 2;4) 

(53) täänon nihhee ’tämä on vihreä’ (A 2;4) 

(54) vihheen ’vihreän’ (A 2;4) 

(55) ihhee ’vihreä’ (A 2;4) 

 

Esimerkeistä 58–61 huomataan, että Sofian idiolektissä jälkitavujen eA-vokaaliyhtymien 

pitkävokaaliseksi assimiloitunut muoto vaihtelee yleiskielisen variantin kanssa samoissa 

sanoissakin. Havainto ei yllätä, koska nykyään puhekielessä sekä useimmilla murrealu-

eilla jälkitavujen eA-vokaaliyhtymän yleiskielen mukainen ja pitkävokaaliseksi assimi-

loitunut variantti vaihtelevat yleisesti (VISK 2008 § 26). Yleiskielinen variantti esiintyy 

aineistossa useimmin leikkitilanteessa, mutta myös tilanteissa, joissa leikki on jo loppu-

nut tai muuten keskeytynyt. Tällöin leikin kieli jää ikään kuin ”päälle”, kuten esimerkissä 

62. Esimerkki 62 on tilanteesta, jossa Sofia ja Liisa leikkivät yhdessä, mutta leikki on jo 

loppunut. 

 

(56) ja, sinä et saa siiheŋ koskee (S 3;0) 

(57) minä kiipeen tonnet tikkailla tonne’ ’ylös (S 3;1) 

(58) tässä huoneessa oŋ kaks ovvee ’ovea’ (S 3;0) 

(59) kaksi ovea, tehdään tähän (S 3;3) 

(60) tämä ähtee [sic] oikeasti töihin (S 3;4) 

(61) voi(ŋ)ko minä värittää oikeesti (S 3;4) 

(62) kello, lyö, että meijän pitää lähteä, ulos 

sade’ ’ol lakannut (S 3;5) 

 

Esimerkeissä 60 ja 61 näkyy selvästi vaihtelu leikkitilanteen kielen ja Sofian oman pu-

heen välillä, kun samassakin lekseemissä voi esiintyä eri variantti tilanteen mukaan. Kun 

Sofia selostaa leikkinsä tapahtumia, hän käyttää suurimmaksi osaksi yleiskielisiä muo-

toja, esimerkiksi tämä ähtee [sic] oikeasti töihin. Esimerkissä 61 Sofia kysyy Liisalta 

omaan toimintaansa liittyvää asiaa voi(ŋ)ko minä värittää oikeesti, jolloin hän käyttää 

puhekielistä pitkävokaaliseksi assimiloitunutta muotoa. 
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Sofian puheessa esiintyviä jälkitavujen eA-vokaaliyhtymien yleiskielen mukaisia variant-

teja esiintyy aineistossa ensimmäistä kertaa vasta kolmen vuoden ja kolmen kuukauden 

ikäisenä (3;3). Esimerkissä 59 on aineiston ensimmäinen tapaus, jossa vokaaliyhtymä on 

yleiskielisessä muodossa, ovea. Sofia käyttää aineistossa aiemmin ainoastaan pitkävokaa-

liseksi assimiloitunutta muotoa, kuten esimerkeissä 56–58. 

 

 

6.2. Jälkitavujen OA-vokaaliyhtymä 

 

Vanhastaan jälkitavujen OA-vokaaliyhtymän vastine Pohjois-Savon alueella on ollut pit-

kävokaaliseksi assimiloitunut verkkoo, put(t)oon ’putoan’ ja Kainuussa yleiskielinen 

verkkoa tai geminoitunut ja diftongiutunut puttoan (Kettunen 1940: kartat 194 ja 196). 

Aineistossani jälkitavujen OA-vokaaliyhtymä on vaihteluttomin vokaaliyhtymä: se edus-

tuu ainoastaan yleiskielen mukaisessa muodossa ja pitkävokaaliseksi assimiloituneessa 

muodossa. OA-vokaaliyhtymää esiintyy myös huomattavasti vähemmän kuin muita jäl-

kitavujen A-loppuisia vokaaliyhtymiä: ainoastaan 17 kertaa koko aineistossa. Taulukkoon 

5 olen kerännyt kaikki aineistossa esiintyvät jälkitavujen OA-vokaaliyhtymän tapaukset.  

 

TAULUKKO 5. Jälkitavujen OA-vokaaliyhtymän edustus lasten puhekielessä. 

 OA OA % OO OO % yht. 

Olivia 3 75 1 25 4 

Aurora 4 50 4 50 8 

Sofia 4 80 1 20 5 

yht. 11 64,7 6 35,3 17 

 

Taulukosta 5 käy ilmi, että 64,7 % jälkitavujen OA-vokaaliyhtymän tapauksista edustuu 

yleiskielen mukaisessa muodossa ja 35,3 % pitkävokaaliseksi assimiloituneessa muo-

dossa OO. Mielenkiintoista on, että aineiston lapsilla jälkitavujen OA-vokaaliyhtymä 

esiintyy useammin yleiskielisessä kuin pitkävokaalisessa muodossa. Oletin lasten murre-

taustan perusteella, että pitkävokaalisia muotoja olisi esiintynyt ainakin yhtä paljon, ellei 

enemmän kuin yleiskielisiä muotoja (ks. esim. Kettunen 1940: kartta 194 ja 196). Pitkälle 

meneviä päätelmiä ei näin pienen tapausmäärän takia kuitenkaan voi tehdä. 
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Olivian jälkitavujen OA-vokaaliyhtymätapauksista ilmenee, että ainesanat esiintyvät ta-

vallisesti partitiivimuotoisina jo pienen lapsen puheessa (esimerkit 63–66). Tällaiset sa-

nat, kuten maito, opitaan usein suoraan partitiivimuotoisena eikä nominatiivimuotoisena 

niiden tyypillisen käytön takia. (Laalo 2020: 100.) 

 

(63) maitoo ’maitoa’ (O 1;10) 

(64) kuuma, keittoa (O 2;0) 

(65) ei, o(l)e puuoa ’ei ole puuroa’ (O 2;0) 

(66) maitoa (O 2;0) 

 

Vuoden ja 10 kuukauden ikäisenä Olivialla jälkitavujen OA-yhtymä edustuu pitkävokaa-

lisena muodossa OO (esimerkki 63), mutta myöhemmissä tallenteissa yhtymä edustuu 

yleiskielen mukaisessa asussa OA. On todennäköistä, että myös Olivian vanhempien pu-

hekielessä jälkitavujen OA-vokaaliyhtymä varioi yleiskielisen ja pitkävokaaliseksi assi-

miloituneen muodon välillä. Toinen selitys variaatiolle voisi olla se, että Olivia olisi kuul-

lut vanhempana enemmän myös yleiskieltä esimerkiksi kirjoista luettuna. 

 

Auroran puhekielessä jälkitavujen OA-yhtymä vaihtelee tasaisesti: aineistossa on sekä 

neljä yleiskielen mukaista että neljä pitkävokaaliseksi assimiloitunutta tapausta (ks. tau-

lukko 5, esimerkit 67–71). Jälkitavujen OA-vokaaliyhtymän variaatiota esiintyy saman 

tilanteen sisäisesti myös samoissa sanoissa aivan odotuksenmukaisesti (VISK § 26). Esi-

merkiksi pallo-lekseemin partitiivimuodoissa jälkitavun OA-vokaaliyhtymä esiintyy en-

sin yhdyssanassa aukkopavvoo ’jalkapalloa’ pitkävokaaliseksi assimiloituneessa muo-

dossa, mutta vain pari minuuttia myöhemmin yleiskielen mukaisesti yhdyssanassa 

umipa(ll)oa ’lumipalloa’ (esimerkit 69 ja 70). 

 

(67) pavvoa ’palloa’ (A 2;4) 

(68) maitoo ’maitoa’ (A 2;6) 

(69) aukkopavvoo ’jalkapalloa’ (A 2;6) 

(70) umipa(ll)oa heittää Maiina ’lumipalloa heittää Miina’ (A 2;6) 

(71) ääkeekkoo ’jääkiekkoa’ (A 2;6) 

 

Auroralla jälkitavujen OA-vokaaliyhtymien variaatiossa ei näytä olevan mitään tiettyä 

järjestelmää. Käsitykseni mukaan Auroran vanhemmat käyttävät suurimmaksi osaksi jäl-

kitavujen OA-vokaaliyhtymän pitkävokaaliseksi assimiloitunutta varianttia. Oletan tämän 

perusteella, että Auroran yleiskielen mukaiset variantit voivat johtua siitä, että hän on 
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kuullut puhuttua yleiskieltä, kun hänelle on luettu kirjoja tai hän on katsonut lastenohjel-

mia. 

 

Sofian puhekielessä jälkitavujen OA-vokaaliyhtymä edustuu suurimmaksi osaksi yleis-

kielen mukaisessa muodossa ja ainoastaan kerran pitkävokaaliseksi assimiloituneena (ks. 

taulukko 5). Esimerkit 72–74 ovat kaikki leikkitilanteista. 

 

(72) minä käyn hakemassa -nun viltin 

leikim minä täällä 

minä otan, laitan sinullep peittoa (S 3;0) 

(73) mansikkakeittoo (S 3;0) 

(74) voiŋ kohta kertoa (S 3;3) 

 

Esimerkissä 72 näkyy hyvin, kuinka Sofia selostaa omaa toimintaansa samalla, kun leik-

kii. Tutkin myös kandidaatintutkielmassani Sofian tapaa selostaa leikkiä usein juuri yleis-

kielellä. Päättelin siinä, että Sofia mahdollisesti haluaa erottaa leikin ja muun elämän toi-

sistaan käyttämällä leikissä yleiskieltä, kuten hänelle luetuissa kertomuksissa on käytetty. 

(Yrjänä 2021: 11.)  

 

 

6.3. Jälkitavujen UA-vokaaliyhtymä 

 

Jälkitavujen UA-vokaaliyhtymä on edustunut vanhastaan Pohjois-Savon alueella yleis-

kielen mukaisessa muodossa piippua tai siirtymä-äänteellisenä muodossa piippuva ja 

Kainuussa muodossa piippuo (Kettunen 1940: kartta 197). Taulukossa 6 on nähtävillä 

kaikki aineistossa esiintyvät jälkitavujen UA-vokaaliyhtymän variantit: yleiskielen mu-

kainen, pitkävokaaliseksi assimiloitunut, kaksi erilaista siirtymä-äänteellistä ja yksi jälki-

komponentiton variantti. 
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TAULUKKO 6. Jälkitavujen UA-vokaaliyhtymän edustus lasten puhekielessä. 

 UA UA 

% 

UU UU 

% 

UvA UvA 

% 

UjA UjA 

% 

U U % yht. 

Olivia 26 96,3 0 0 0 0 0 0 1 3,7 27 

Aurora 11 39,3 3 10,7 9 32,1 5 17,9 0 0 28 

Sofia 18 100 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

yht. 55 75,3 3 4,1 9 12,3 5 6,8 1 1,4 73 

 

Jälkitavujen UA-vokaaliyhtymä edustuu lasten puhekielessä suurimmaksi osaksi yleis-

kielen mukaisesti. Taulukosta 6 nähdään, että 73:sta jälkitavun UA-vokaaliyhtymän ta-

pauksesta 75,3 % esiintyy yleiskielen mukaisesti muodossa UA. Hypoteesini oli, ettei jäl-

kitavujen UA-vokaaliyhtymässä todennäköisesti esiintyisi pitkävokaaliseksi assimiloitu-

nutta varianttia ollenkaan. Aineisto osoittaa hypoteesini vääräksi, koska Auroralla vari-

antti esiintyy puheessa kolme kertaa. Aineisto osoittaa myös sen, että jälkitavujen A-lop-

puisissa vokaaliyhtymissä käynnissä oleva pitkävokaaliseksi assimiloituminen etenee 

UA-yhtymässäkin. Muutos on vain hitaampaa kuin eA- ja OA-yhtymissä, joissa pitkävo-

kaalisia muotoja on paljon enemmän (ks. Paunonen 1995: 111; Mantila 2004: 325–237). 

 

Aineistossa ainoastaan Sofialla UA-vokaaliyhtymä esiintyy kaikissa tapauksissa yleiskie-

len mukaisesti (ks. taulukko 6). Olivialla variaatiota esiintyy vain vähän. Olivian 27:sta 

jälkitavun UA-vokaaliyhtymän tapauksesta 9 on apua-lekseemin esiintymissä, kuten esi-

merkissä 75. Samoin Auroralla yleiskielen mukaisessa UA-muodossa edustuvista tapauk-

sista suuri osa on apua-lekseemin esiintymiä (ks. esimerkki 76). apua-lekseemi esiintyy 

sekä Olivialla että Auroralla lähes aina leikkitilanteessa. Auroralla apua-lekseemin esiin-

tymät liittyvät leikkitilanteeseen, jossa hänen leikkihahmonsa on kiikissä ja huutaa tois-

tuvasti apua. 

 

(75) appua appu ’apua, apua’ (O 1;10) 

(76) apua, kaikkin noŋ kiik(k)issä (A 2;6) 

 

Jälkitavujen UA-vokaaliyhtymät edustuvat Olivian puheessa esimerkissä 75 näkyvää 

poikkeusta lukuun ottamatta yleiskielisessä muodossa (esimerkit 77–79). Esimerkin 75 

toinen apua-lekseemin esiintymä on jälkikomponentiton appu, mikä voi johtua Olivian 
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kielen kehityksen vaiheesta ja vakiintumattomasta puhekielestä. Samanlaisia jälkikom-

ponentittomia U-tapauksia on havainnut esimerkiksi Niina Kunnas (2007) vienalaismur-

teiden äännerakenteen variaatiota ja muuttumista koskevassa tutkimuksessaan (Kunnas 

2007: 226–228). Olivian UA-vokaaliyhtymät esiintyvät 12 kertaa ruokaan liittyvissä sa-

neissa (esimerkit 77–79). 

 

(77) monta possua (O 1;10) 

(78) tämä pankkua ’banskua’ (O 1;10) 

(79) eijoo jummua ’luumua’ (O 2;0) 

 

Lasten ensimmäiset sanat liittyvät usein tavallisiin ja toistuviin tilanteisiin, joissa on lap-

sen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta (Stolt & Salmi 2020: 80; Kunnari & Savinainen-

Makkonen 2004: 71). Esimerkiksi ruoka-ainesanoja nimetään päivittäisissä ruokailutilan-

teissa, ja samalla usein myös osoittamalla liitetään sana ja sen tarkoite yhteen (Kunnari 

& Savinainen-Makkonen 2004: 73). Kun lapselle nimetään lapsen kiinnostuksen kohteita 

ja ympäristöstä löytyviä asioita, ne saavat lapsen mielessä vähitellen nimen (Stolt & 

Salmi 2020: 78). Ruoka-ainesanat esiintyvät yleensä puheessa partitiivimuodossa (ks. 

esim. Laalo 2020: 100), joten todennäköisesti jälkitavujen A-loppuisia vokaaliyhtymiä 

sisältävät ainesanat opitaan samassa muodossa kuin esimerkiksi vanhempi niitä käyttää. 

Näin myös vokaaliyhtymän variantti voi olla vanhemmalta opittu. 

 

Sofian 18:sta jälkitavujen UA-vokaaliyhtymän tapauksesta 12 esiintyy haluta-verbin eri 

muodoissa. Tämän tiedon valossa voisi olettaa, että Sofian useat haluta-verbin esiintymät 

liittyisivät lapsen kehitysvaiheeseen, tahtoikään (ks. esim. Mustanoja 2017: 2). Tällöin 

verbi olisi luultavimmin yksikön ensimmäisen persoonan muodossa ilmaisemassa lapsen 

omaa tahtoa. Näin ei kuitenkaan aina ole, kuten esimerkeistä 80–82 huomataan. Useissa 

tapauksissa Sofia kysyy Liisalta tämän tahdosta (esimerkki 82), mutta monta tapausta on 

myös leikkiin kuuluvaa selostusta (esimerkki 81). Esimerkistä 83 nähdään silti, että ai-

neistosta löytyy myös selkeää oman tahdon ilmaisua. 

 

(80) montako, koira haluaa (S 3;0) 

(81) nyt isäkin haluaa mennäp paljuun (S 3;0) 

(82) minkä, minkä vireon sinä haluaisit tästä (S 3;2) 

(83) haluam pois täältä huoneesta nyt (S 3;2) 
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Minna Antolan (2014) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan 1;8–3;8-vuotiaan lapsen kie-

lenkehitystä. Antolan aineistossa lapsella esiintyy myös haluta-verbiä runsaasti 1;10-vuo-

tiaasta eteenpäin. Lapsi ilmaisee Antolan mukaan haluta-verbillä useimmiten omaa tah-

toaan. (Antola 2014: 37, 41, 94.) Tämä poikkeaa Sofian haluta-verbin käytöstä jonkin 

verran, mutta vastaa sivulla 39 käsittelemääni Auroran haluta-verbin käyttöä. 

 

Auroran puheessa esiintyy 11 kertaa jälkitavujen UA-vokaaliyhtymän yleiskielinen vari-

antti, ja näistä seitsemän on apu-lekseemin yksikön partitiivimuodossa apua (esimerkki 

75, s. 36). Aineistoni perusteella lapselle on normaalia toistaa samaa sanaa monta kertaa 

samassa tilanteessa. Aurora esimerkiksi toistaa samassa leikkitilanteessa kaikki seitsemän 

apua-tapausta. Yleiskielen mukaista varianttia esiintyy lisäksi kaksi kertaa haluta-verbin 

yksikön ensimmäisen persoonan preesensmuodossa (esimerkki 84) sekä kahden eri no-

minin yksikön partitiivimuodossa (esimerkki 85). Aurora käyttää yleiskielen mukaista 

UA-varianttia ensimmäisen kerran aineistossa vasta 2;6-vuotiaana. Sitä ennen jälkitavu-

jen UA-vokaaliyhtymä on edustunut siirtymä-äänteellisenä UvA- ja UjA-muodoissa (esi-

merkit 88–92, s. 39) sekä kerran pitkävokaaliseksi assimiloituneena (esimerkki 86). 

 

(84) minä auan ammaan ’haluan lampaan’ (A 2;6) 

(85) assua ’hassua’ (A 2;6) 

(86) yöntää, pysätä(rr)yy ’työntää peräkärryä’ (A 2;3) 

(87) eijoo’ ’ukkipossuu ’ei ole ukkipossua’ (A 2;6) 

 

Esimerkeissä 86 ja 87 näkyvä jälkitavujen UA-vokaaliyhtymän pitkävokaaliseksi assimi-

loitunut variantti Auroran puhekielessä on merkittävä. Aurora on aineiston ainut lapsi, 

joka käyttää puheessaan pitkävokaalista varianttia. Hänen lähipiirinsä puhekieleen vari-

antti ei kuulu, mutta Aurora on hänen äitinsä mukaan voinut kuulla UU-varianttia esimer-

kiksi joltakin videolta tai joltakulta päiväkodissa. On myös mahdollista, että pitkävokaa-

liseksi assimiloitunut muoto on nominatiivimuotoinen, taivuttamatta jäänyt sananmuoto, 

jonka loppuvokaali ääntyy lyhyttä vokaalia pidempänä. Tämä selitys voisi pitää siksi 

paikkaansa, koska kahdessa tapauksessa kolmesta loppuvokaali ei äänny aivan täyspit-

känä vokaalina, vaan jää hieman lyhemmäksi.  

 

Paunosen (1995) mukaan jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien pitkävokaaliseksi 

assimiloituminen etenee seuraavassa järjestyksessä: ensin ja todennäköisimmin assimi-
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loituvat eA-vokaaliyhtymät, sitten OA- ja UA-vokaaliyhtymät ja viimeisimpänä iA-yhty-

män tapaukset. Järjestys tarkoittaa sitä, että jos puhujalla on esimerkiksi pitkävokaaliseksi 

assimiloituneita UA-vokaaliyhtymän tapauksia, hänellä on saman verran tai enemmän 

OA- ja eA-vokaaliyhtymän pitkävokaaliseksi assimiloituneita tapauksia. (Paunonen 1995: 

110–111.) Odotuksenmukaista on siis, että Auroran puhekielessä esiintyy pitkävokaa-

liseksi assimiloituneita muotoja jälkitavujen UA-vokaaliyhtymätapauksissa, mutta iA-vo-

kaaliyhtymässä ei (ks. luku 3.5.). 

 

Jälkitavujen UA-vokaaliyhtymä on voinut olla Auroralle haastava lausuttava, koska U on 

suppea ja labiaalinen eli pyöreä vokaali, kun taas A on väljä ja illabiaalinen eli lavea vo-

kaali (VISK 2008 § 2). UA-vokaaliyhtymän alku- ja jälkikomponentti ääntyvät siis huulet 

ja kieli eri asennossa, minkä vuoksi Aurora luultavasti on käyttänyt helpommin äännettä-

viä siirtymä-äänteellisiä variantteja. Tällöin peräkkäisten äänteiden välillä tapahtuva 

huulten ja kielen asennon muutos on pienempi kuin yleiskielen mukaisessa UA-vokaa-

liyhtymässä.  

 

Antti Iivosen (1994) mukaan lapsi saattaa helpottaa sanan haastavaa tavurakennetta in-

trusiivisella konsonantilla, esimerkiksi savula ’savua’ (Iivonen 1994: 60). Intrusiivinen 

konsonantti on epenteettinen eli ääntämistä helpottava konsonantti, joka lisätään useim-

miten vokaaliyhtymän vokaalien väliin (Uffmann 2007: 452; VISK 2008, määritelmät). 

Auroran siirtymä-äänteellisten varianttien taustalla onkin mahdollisesti juuri epenteesi, 

ääntämisen helpottaminen (VISK 2008, määritelmät). 

 

Kuten aiemmin olen todennut, Auroran puhekielessä esiintyy jälkitavujen UA-vokaaliyh-

tymien yleiskielisen ja pitkävokaaliseksi assimiloituneen variantin lisäksi siirtymä-ään-

teellinen UjA-variantti sekä murteellinen UvA-variantti (esimerkit 88–92). Vanhastaan 

jälkitavujen UA-vokaaliyhtymässä tavataan Pohjois-Savon alueella siirtymä-äänteenä v, 

esimerkiksi piippuva (ks. esim. Kettunen 1940: kartta 197). Esimerkin 88 siirtymä-ään-

teellinen UvA-variantti lapsen puhekielessä on mahdollinen osoitus siitä, että vanhan 

murteen mukainen variantti kuuluu yhä alueen nykypuhekieleen. 

 

(88) en auva ’en halua’ (2;4) 

(89) ei saat tippuja ’tippua’ (A 2;4) 

(90) Antti kuuji minuja ’Antti kuuli minua’ (A 2;6) 

(91) oitaa iuuja ’soittaa viulua’ (A 2;6) 
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(92) Aurora: iso kava 

Liisa: mikä se on 

A: aikki 

L: mikä 

A: aikki 

– – 

L: se ov valas 

A: a(b)as 

ei auva ’en halua’  

L: etkö halua sinne 

A: tän nauvan ’tänne haluan’  

L: mitä sielä on (2;4) 

 

Kaikki Auroran UvA-tapaukset ovat samasta tilanteesta ja haluta-verbin esiintymiä. Jos 

Sofian haluta-verbin esiintymät eivät välttämättä ole aina oman tahdon ilmaisemista mer-

kitseviä, Auroran tapaukset todennäköisesti ovat. Aurora toistaa en auva ’en halua’ ja tän 

nauvan ’tämän haluan’ -lauseita tilanteessa, jossa hän katsoo Liisan kanssa kirjaa. Tahdon 

ilmaiseminen ei liity kirjan sisältöön vaan mahdollisesti siihen, missä ja miten Aurora 

haluaisi istua (esimerkki 92). Esimerkistä 92 näkyy myös kiinnostavasti se, että kun Liisa 

kyselee kirjan kuvista ja Aurora vastailee kysymyksiin, kysymysten välissä Aurora tois-

telee edellä mainittuja haluamista ilmaisevia lauseita. 

 

Auroran puhekielessä jälkitavujen UA-vokaaliyhtymissä on siirtymä-äänteenä välillä 

myös j, kuten esimerkeistä 89–91 nähdään. Siirtymä-äänteenä j olisi odotuksenmukai-

sempi iA- ja eA-vokaaliyhtymissä, esimerkiksi sanoissa pappija ja korkija tai korkeja 

(Kettunen 1940: kartat 191 ja 197). Auroran UjA-variantti voikin olla analogiamuoto 

edellä mainituista iA-vokaaliyhtymän ijA-variantista, koska hän itse käyttää myös siinä 

toisinaan samaa siirtymä-äännettä (ks. luku 6.4.). 

 

 

6.4. Jälkitavujen iA-vokaaliyhtymä 

 

Jälkitavujen iA-vokaaliyhtymän edustus on vanhastaan ollut Pohjois-Savon alueella 

yleiskielen mukainen pappia tai siirtymä-äänteellinen pappija ja Kainuussa muodossa 

pappie (Kettunen 1940: kartta 197). Taulukkoon 7 olen koonnut aineistossa esiintyvät 

jälkitavujen iA-vokaaliyhtymän variantit. Taulukossa 7 on tuloksia selkeyttämässä sarake 

myös pitkävokaaliseksi assimiloituneelle variantille ii, vaikka aineistossa varianttia ei 
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esiinnykään. Yleiskielisen ja pitkävokaaliseksi assimiloituneen variantin lisäksi taulu-

kossa 7 on sarakkeet vanhan murteen mukaiselle siirtymä-äänteelliselle variantille ja kol-

melle lapsenkieliselle variantille: alku- ja jälkikomponentittomille sekä analogiamuodos-

teiselle variantille. 

 

TAULUKKO 7. Jälkitavujen iA-vokaaliyhtymän edustus lasten puhekielessä. 

 iA iA 

% 

ii ii % ijA ijA 

% 

i i % ejA ejA 

% 

yht. 

Olivia 18 94,7 0 0 0 0 1 5,3 0 0 19 

Aurora 41 87,2 0 0 3 6,4 3 6,4 0 0 47 

Sofia 20 95,2 0 0 0 0 0 0 1 4,8 21 

yht. 79 90,8 0 0  3 3,4 4 4,6 1 1,2 87 

 

Jälkitavujen iA-vokaaliyhtymätapauksia esiintyy aineistossa eri vokaaliyhtymistä taajim-

min, yhteensä 88 tapausta. Jälkitavujen iA-vokaaliyhtymä on aineistossa useimmin yleis-

kielen mukaisessa muodossa (90,8 %). iA-vokaaliyhtymä ei esiinny kertaakaan pitkävo-

kaalisessa muodossa ii, mikä vastaa hypoteesia ja aiempaa tutkimustietoa (ks. esim. Nuo-

lijärvi & Sorjonen 2005: 65; Kettunen 1940: kartta 197). Seuraavaksi esittelen Sofian 

puhekielessä esiintyviä jälkitavujen iA-vokaaliyhtymätapauksia (esimerkit 93–96). 

 

(93) ei tarviim mehiläisiä pelätäl lapsi (S 3;1) 

(94) saat jukurttia, sinä saat jukurttia (S 3;1) 

(95) tulkaa katsomaan äkkiä, haisunäätä (S 3;2) 

(96) minä haluan enemmän näitä oveja (S 3;5) 

 

Jälkitavujen iA-vokaaliyhtymät edustuvat Sofian puheessa yhtä poikkeusta lukuun otta-

matta aina odotuksenmukaisesti yleiskielisenä varianttina iA (esimerkit 93–95). Esimer-

kissä 96 nähdään Sofian jälkitavujen iA-vokaaliyhtymän yleiskielestä poikkeava vari-

antti. Tapaus on e-vartaloisen ovi-substantiivin monikon partitiivin analogiamuoto, jonka 

muodostumiseen Laalon (2011) mukaan on mahdollisesti vaikuttanut kaksi eri syytä. En-

simmäinen mahdollinen syy on lapsen pyrkimys läpinäkyvyyteen taivutuksessa siten, että 

vartalonloppuinen e-vokaali ei katoa. Sen lisäksi i-vartaloisten nominien, kuten tuoli : 

tuoleja, taivutuksen malli on voinut vaikuttaa analogiamuodon syntymiseen. (Laalo 2011: 

208.) 
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Laalo (2011) nimittää analogiatapausta ejA-skeemaksi. ejA-skeeman käyttö lapsenkie-

lessä on melko yleistä: sitä on havainnut Laalon (2011: 208) lisäksi esimerkiksi Alpo 

Räisänen (1975: 257) ja Helka Riionheimo (2002b: 107). Lapsenkielen lisäksi analogia-

muotoa tavataan myös murteissa Keski-Pohjanmaalta Oulun seudulle asti (Suihkonen 

1995: 471; Pääkkönen 1971: 169, 1994: esim. 110, 285). 

 

Olivialla suurin osa jälkitavujen iA-vokaaliyhtymätapauksista edustuu yleiskielen mukai-

sessa muodossa iA (ks. taulukko 7; esimerkit 97–99). Olivia käyttää puheessaan kerran 

jälkikomponentitonta varianttia, jossa vokaaliyhtymän tilalla yksikön partitiivissa on ai-

noastaan vartalon loppuvokaali i, pinki ’pinkkiä’ (esimerkki 99). Tapauksessa adjektii-

viattribuutti pinki ei kongruoi sijassa pääsanan ko(o)ttia kanssa. Samanlaista sijakong-

ruenssin toteutumattomuutta esiintyy myös Auroran puheessa (esimerkki 100). Auroralle 

lekseemin pieni taivuttaminen on selvästi haastavaa. Vastaavaa on havainnut Laalo 

(1995) 1;10-vuotiaan Tuutikin puheessa, esimerkiksi lauseessa me ollaan oma kodi 

’omassa kodissa’. Lapsen kielessä oma kongruoi säännöllisesti luvussa, mutta se ei osal-

listu sijakongruenssiin. (Laalo 1995: 157.) Myös Sirje Hassisen (2003) tutkimilla virolais-

suomalaisilla kaksikielisillä lapsilla esiintyy sijakongruenssin toteutumattomuutta, esi-

merkiksi vei oman kotti ’vei omaan kotiin’ (Hassinen 2003: 146). 

 

(97) otamaa kaakkia ’ostamaan karkkia’ (O 1;9) 

(98) iiti, kuui, eiteä, kivaia ’viisi, kuusi, seitsemän kirahvia’ (O 1;10) 

(99) tätä pinki ko(o)ttia ’tätä pinkkiä korttia’ (O 2;0) 

(100) meeni pavvoja ’pieniä palloja’ (A 2;4) 

 

Auroran puhekielessä jälkitavujen iA-vokaaliyhtymissä on enemmän variaatiota kuin So-

fian ja Olivian puhekielessä (ks. taulukko 7). Auroran jälkitavujen iA-vokaaliyhtymäta-

pauksia on aineistossa myös selkeästi eniten kaikista vokaaliyhtymistä, 48 tapausta. Vo-

kaaliyhtymä on useimmin (87,2 %) yleiskielen mukaisessa muodossa (esimerkki 101 ja 

103), mutta aineistosta löytyy lisäksi kaksi muuta varianttia: siirtymä-äänteellinen (6,4 

%, esimerkit 102–103) ja jälkikomponentiton (6,4 %, esimerkki 100) (ks. taulukko 7). 

Esimerkeistä 101–103 käy ilmi mielenkiintoisesti se, että eri variantit vaihtelevat myös 

samoissa lekseemeissä ja samoissa tilanteissa.  

 

(101) tuota, pejiä ’peliä’ (A 2;4) 

(102) paapeijja minä, kekkee ’palapeliä minä teen’ (A 2;4) 
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Esimerkissä 101 palapeliä tehdessään Aurora sanoo tekevänsä pejiä, jolloin jälkitavun 

iA-vokaaliyhtymä edustuu yleiskielen mukaisesti. Myöhemmin hän kuitenkin sanoo esi-

merkin 102 mukaisesti tekevänsä paapeijja, jossa vokaaliyhtymä edustuu siirtymä-ään-

teellisenä muodossa ijA. Samanlaista vaihtelua esiintyy myös esimerkissä 103, jossa vaih-

telee äidin mallin toistaminen ilman siirtymä-äännettä ja siirtymä-äänteellisenä. 

 

(103) Aurora: antaa, toota, isuja ’tuota, risuja’ 

Äiti: jyviä 

Aurora: kanoije meeni, yviä ’kanoille pienille, jyviä’ 

             antaa meeni, pipujje ’antaa pienille tipuille’ 

– – 

Äiti: annan teille hyviä, kauranjyviä 

Aurora: nii, kau(r)anyvijä ’kauranjyviä’ 

– – 

Äiti: vai jyviä 

Aurora: yviä ’jyviä’ (A 2;6) 

 

Esimerkistä 103 huomataan, ettei keskustelukumppanin malli aina vaikuta lapsen puheen 

valintoihin esimerkiksi taivutuksessa. Äidin sanoma jyviä toistuu Auroran puheessa jäl-

kitavun iA-vokaaliyhtymän kannalta muuttumattomana, kun taas kauranjyviä-yhdyssa-

nassa jälkitavun iA-vokaaliyhtymään tulee siirtymä-äänne j (esimerkki 103). Tällainen 

siirtymä-äänne on Kettusen murrekartaston mukaan mahdollinen esimerkiksi Pohjois-Sa-

von alueen murteissa (Kettunen 1940: kartta 197). Variaation syynä voi olla kauranjyvä-

lekseemin pituus ja kompleksisuus, koska lapsille lyhemmät ja äännerakenteeltaan yksin-

kertaisemmat sanat on usein helpompi toistaa mallin mukaisesti (ks. esim. Kunnari & 

Savinainen-Makkonen 2020). 

 

 

6.5. Yhteenveto jälkitavujen A-loppuisista vokaaliyhtymistä 

 

Taulukkoon 8 olen koonnut kaikki aineiston jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien 

esiintymien määrät. Olen jakanut vokaaliyhtymien mahdolliset variantit kolmeen ryh-

mään: yleiskielen mukaiset (VA), pitkävokaaliseksi assimiloituneet (VV) ja muut. Ryhmä 

muut sisältää kaikki lapsenkieliset ja mahdolliset vanhan murteen mukaiset variantit, joi-

den määrä vaihtelee eri vokaaliyhtymissä. Muut-sarakkeen variantit löytyvät eriteltyinä 

taulukoista 4–7. 
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TAULUKKO 8. Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien edustuminen aineistossa. 

 VA  VV  muut  yht.  

 n % n % n % n % 

eA 6 16,7 27 75 3 8,3 36 16,9 

OA 11 64,7 6 35,3 0 0 17 8,0 

UA 55 75,3 3 4,1 15 20,5 73 34,3 

iA 79 90,8 0 0 8 9,2 87 40,8 

yht. 151 70,9 36 16,9 26 12,2 213 100 

 

Kaikkiaan jälkitavujen A-loppuisia vokaaliyhtymiä on aineistossa 213 tapausta, joista 

suurin osa (70,9 %) edustuu yleiskielen mukaisessa muodossa. Ainoastaan jälkitavujen 

eA-vokaaliyhtymässä pitkävokaaliseksi assimiloitunut variantti on yleisin variantti (75 

%). Muut vokaaliyhtymät ovat useimmin yleiskielen mukaisia. Aineistossa esiintyy eni-

ten iA-vokaaliyhtymän tapauksia, joita on noin 40,8 % kaikista tapauksista (90 tapausta). 

Jälkitavujen OA-vokaaliyhtymän tapauksia taas aineistossa on hyvin vähän, vain 8 % (17 

tapausta). OA-vokaaliyhtymä on myös vaihteluttomin vokaaliyhtymä: OA-vokaaliyhtymä 

edustuu ainoastaan yleiskielen mukaisena (64,7 %) tai pitkävokaaliseksi assimiloituneena 

varianttina (35,3 %). Eniten variaatiota on jälkitavujen UA-vokaaliyhtymässä. UA-vokaa-

liyhtymätapauksista jopa 20,5 % on muita kuin yleiskielen mukaisia tai pitkävokaaliseksi 

assimiloituneita variantteja. 

 

Taulukosta 8 nähdään, että aineistoni noudattaa Paunosen (1995: 110–111, ks. luku 6.3. 

s. 38) esittämää järjestystä vokaaliyhtymien pitkävokaaliseksi assimiloitumisessa: eniten 

pitkävokaaliseksi assimiloituneita muotoja on eA-yhtymässä (75 %), toiseksi eniten OA-

yhtymässä (35,3 %), toiseksi vähiten UA-yhtymässä (4,1 %) ja vähiten iA-yhtymässä (0 

%). On mielenkiintoista, että järjestys on täysin sama, vaikka tapausten määrä aineistos-

sani on rajallinen. Tuloksen mielenkiintoisuutta lisää se, että Pohjois-Savon alueella on 

tutkittu jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien variaatiota vain vähän. Lisäksi aineis-

toni informantit ovat pieniä lapsia, joiden ikäisten jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhty-

mien variaatiota ei ole tutkittu. Onkin merkittävää saada selville, että pitkävokaaliseksi 

assimiloituminen etenee myös lapsilla samalla tavalla kuin aikuisilla. 

  



45 

 

7. YHTEENVETO TULOKSISTA 

 

Tässä luvussa käyn läpi tutkimuskysymykseni, hypoteesini ja tutkimusteni tulokset ylei-

sellä tasolla. Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Millaista variaatiota lapsenkielessä ilmenee konteksteissa, joissa voisi esiintyä 

yleisgeminaatio tai itämurteiden erikoisgeminaatio? 

2. Millaista variaatiota jälkitavujen A-loppuisissa vokaaliyhtymissä esiintyy lapsen-

kielessä? 

 

Hypoteesini on ollut, että jokaisella lapsella ilmenee yleisgeminaatiota ja että geminoitu-

neita muotoja olisi enemmän kuin geminoitumattomia. Tutkimustulosteni perusteella hy-

poteesi pitää osin paikkaansa. Kaikilla lapsilla esiintyy yleisgeminaatiota, ja geminoitu-

misprosentti koko aineistossa on 65,5 %. Olivialla ja Auroralla geminoitumisprosentti on 

korkea, tapauksista geminoituneita on Olivialla 93,3 % ja Auroralla 89,7 %. Sofialla ge-

minoituneita muotoja on aineistossa kuitenkin ainoastaan 35,9 %, joten hypoteesini ei 

pidä Sofian kohdalla täysin paikkaansa. Tulos vastaa melko hyvin aiempia tutkimustu-

loksia Pohjois-Savon alueelta, vaikka aiemmissa tutkimuksissa informantit ovat olleet 

paljon vanhempia lapsia kuin tässä tutkimuksessa (esim. Kukkonen 2002; Huttunen 1981; 

Makkonen 1997). 

 

Olivialla ja Auroralla geminoitumattomat tapaukset ovat satunnaisia, mutta Sofialla ge-

minoitumattomat tapaukset liittyvät usein leikkiin eläytymiseen ja leikin kieleen. Sofialle 

on luettu paljon kirjoja, joista hän on kuullut yleiskieltä. Hän saattaa leikissä kuvitella 

kertovansa itse jotakin kertomusta ja erottaa leikin muusta maailmasta käyttämällä siinä 

kirjoista kuulemaansa yleiskielisempää kieltä. Aineistossani vain Sofialla on sivupainol-

lisen tavun jälkeisiä yleisgeminaatiotapauksia. Olivialla ja Auroralla kielenkehitys on 

luultavimmin vielä niin varhaisessa vaiheessa, ettei heidän sanastoonsa kuulu kovin pal-

joa neli- tai useampitavuisia sananmuotoja, joissa sivupainollisia tavuja olisi. 

 

Oletukseni on ollut, että itämurteiden erikoisgeminaatiota esiintyisi lasten puhekielessä 

satunnaisesti. Tutkimukseni osoittaa, että oletus pitää paikkaansa. Jokaisella lapsella on 

aineistossa viidestä viiteentoista erikoisgeminaatiotapausta. Auroralla ja Olivialla on 

enemmän orastavia geminaattoja kuin täysgeminaattoja, mikä vastaa odotuksia. Korkein 
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geminoitumisprosentti on Auroralla, jolla 13,9 %:ssa tapauksista on orastava tai täysge-

minaatta. Sofialla geminoitumisprosentti on odotuksenmukaisesti pienin, koska hänellä 

myös yleisgeminaatiota on vähiten. Mielenkiintoisia aineistoni erikoisgeminaatiotapauk-

sista tekee se, että tapauksista 17 on ensimmäisen ja toisen tavun rajalla ja vain 11 toisen 

ja kolmannen tavun rajalla. Esimerkiksi Lyytikäisellä (1991: 70) erikoisgeminaatiota-

pauksista vain todella pieni osa on ensimmäisen ja toisen tavun rajalla ja suurin osa myö-

hemmissä tavuasemissa. 

 

Ei ole yllättävää, että eniten erikoisgeminaatiota esiintyy Auroran puhekielessä. Sofian 

puheessa leikkitilanteiden yleiskielisyyspyrkimys karsii mahdollisia geminaattoja. Oli-

vialla taas puhetta on vielä niin vähän, ettei tapauksia vain voi olla kovin paljoa. Auroralla 

puhetta on jo melko paljon, eikä hänellä ole tapana käyttää yleiskielisiä muotoja. On kui-

tenkin merkittävää, että kaikilla lapsilla on jonkin verran erikoisgeminaatiotapauksia. 

Vaikka Olivia tuottaa puhetta vielä melko hitaasti ja mahdollisia geminoitumistapauksia 

on vähän, hänellä silti on neljä orastavaa geminaattaa ja yksi täysgeminaatta. Olivialla 

tosin on korkea yleisgeminaatioprosentti, joten erikoisgeminaatiot ovat hänen puheessaan 

odotuksenmukaisia. Tulos on arvokas, koska aiemmin ei tiettävästi ole tutkittu sitä, 

kuinka varhaisessa vaiheessa erikoisgeminaatio omaksutaan. Aineistoni osoittaa, että eri-

koisgeminaatio omaksutaan jo varhain: Olivialla ensimmäinen erikoisgeminaatio esiintyy 

jo 1;9-vuotiaana. 

 

Auroran ja Olivian puhekielessä esiintyy lapsenkielisiä assimilaatiotapauksia, joissa ge-

minoituminen olisi aikuiskielessä mahdollinen, mutta lapsenkielessä assimilaation takia 

ei (esim. ikkee). Harkitsin aluksi jättäväni assimilaatiotapaukset tarkastelun ulkopuolelle, 

koska niissä ei voi lapsenkielessä ilmetä erikoisgeminaatiota. Olen ottanut tapaukset kui-

tenkin mukaan käsittelyyn, koska olen halunnut luoda katsauksen nimenomaan lapsen-

kielessä ilmenevään variaatioon. 

 

Hypoteesini on ollut, että lasten puhekielessä esiintyisi eA- ja OA-vokaaliyhtymissä pit-

kävokaaliseksi assimiloituneita muotoja, mutta UA- ja iA-yhtymät olisivat säilyneet yleis-

kielen mukaisessa muodossa. Tämäkin hypoteesi on pitänyt suurimmaksi osaksi paik-

kaansa. Jälkitavujen eA-loppuinen vokaaliyhtymä on aineiston ainut vokaaliyhtymä, 

jossa pitkävokaaliseksi assimiloitunut variantti (75 %) on yleiskielistä varianttia (16,7 %) 

yleisempi. Vain Olivialla on jälkitavujen eA-yhtymässä lapsenkielisiä variantteja, jotka 



47 

 

ovat iA ja i. Jälkitavujen OA-vokaaliyhtymätapauksia on aineistossa 17. Niistä 64,7 % on 

yleiskielen mukaisia ja 35,3 % pitkävokaaliseksi assimiloituneita. Jälkitavujen OA-vo-

kaaliyhtymä on aineistossa vaihteluttomin. 

 

Jälkitavujen UA-vokaaliyhtymän edustuu aineistossa useimmin yleiskielen mukaisessa 

muodossa (75,3 %). Olen olettanut, ettei vokaaliyhtymän pitkävokaalista varianttia esiin-

tyisi lasten puhekielessä. Auroralla pitkävokaaliseksi assimiloitunutta UU-varianttia 

esiintyy kolme kertaa, mikä osoittaa hypoteesini vääräksi. Samalla tulos osoittaa, että jäl-

kitavujen UA-yhtymän pitkävokaaliseksi assimiloituminen etenee hitaasti myös lapsen-

kielessä ja pohjoissavolaisissa murteissa. Aurora käyttää puheessaan pitkävokaalisen ja 

yleiskielen mukaisen muodon lisäksi murteenmukaista UvA-varianttia ja lapsenkielistä 

UjA-varianttia. Sofialla jälkitavujen UA-vokaaliyhtymä edustuu ainoastaan yleiskielen-

mukaisessa muodossa. Olivialla on kerran lapsenkielinen jälkikomponentiton U-muoto. 

Jälkitavujen iA-vokaaliyhtymä ei edustu aineistossa pitkävokaalisessa muodossa. Kai-

killa lapsilla se on suurimmaksi osaksi yleiskielenmukainen (90,8 %), mutta kaikilla on 

myös vähintään yksi lapsenkielinen variantti. Lapsenkielisiä variantteja ovat ijA, i ja ejA. 

 

Merkittävä tulos on, että aineistoni perusteella myös lapsenkielessä jälkitavujen A-lop-

puisten vokaaliyhtymien pitkävokaaliseksi assimiloituminen etenee samassa järjestyk-

sessä kuin aikuiskielessä. Paunosen (1995) mukaan todennäköisimmin assimiloituu jäl-

kitavujen eA-vokaaliyhtymä, sitten OA-yhtymä, UA-yhtymä ja viimeisenä iA-yhtymä 

(Paunonen 1995: 110–111). Aineistossanikin on samoin: pitkävokaalisia muotoja on eni-

ten eA-vokaaliyhtymässä ja vähiten iA-yhtymässä, jossa pitkävokaalisia muotoja ei ole 

ollenkaan. Seuraavaksi pohdin päätännössä tutkimukseni ja aineistoni luotettavuutta ja 

käyn läpi jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
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8. PÄÄTÄNTÖ 

 

Olen tutkinut pro gradu -tutkielmassani kolmen 1;7–3;5-vuotiaan (1;7 = 1 v 7 kk) lapsen 

puhekielessä esiintyvää variaatiota yleis- ja erikoisgeminaation ja jälkitavujen A-loppuis-

ten vokaaliyhtymien osalta. Pienten lasten kanssa toimiessani olen kiinnittänyt huomiota 

siihen, että lasten puheessa ilmenee murrepiirteitä jo aivan puhekielen kehityksen alku-

vaiheessa. Lapsenkielessä ilmenevää variaatiota on tutkittu fennistiikassa vain vähän, jo-

ten tutkielmani on täyttämässä tätä aukkoa tutkimuskentässä. Olen löytänyt jonkin verran 

sosiolingvistisiä variaationtutkimuksia, joissa informantit ovat olleet lapsia. Kaikissa tut-

kimuksissa lapset ovat kuitenkin olleet vähintään viisivuotiaita, joten suoria vertailukoh-

teita en tutkimukselleni löytänyt. Olen vertaillut saamiani tuloksia Pohjois-Savon alueelta 

tehtyihin tutkimuksiin lasten ja nuorten puhekielen variaatiosta (Huttunen 1981; Lyyti-

käinen 1991; Kukkonen 2002; Makkonen 1997). 

 

Oman aineistoni informanttien kaltaisten alle neljävuotiaiden lasten puhekieltä ei toden-

näköisesti siis ole Suomessa tutkittu variaation näkökulmasta. Tutkimuksen puute voisi 

selittyä ainakin joiltakin osin aineiston keruun haasteilla. Variaationtutkimuksessa tär-

keää olisi saada tarpeeksi paljon puhuttua aineistoa, jotta saataisiin riittävästi tapauksia 

tutkittavista kielenpiirteistä. Aineistoa on yleensä suhteellisen helppo saada aikuisilta, 

nuorilta ja kouluikäisiltä lapsiltakin. Kun kyseessä on pieni lapsi, jonka kielenkehitys on 

vielä kesken, tarvitsee aineistoa kerätä ajallisesti enemmän kuin aikuiselta. Tämä johtuu 

siitä, että pienellä lapsella puheen tuottaminen voi olla hidasta tai puheesta voi olla han-

kala saada selvää esimerkiksi siksi, ettei lapsen foneemisto ole vielä täysin kehittynyt.  

 

Pientä lasta ei oikein voi haastatella samalla tavalla kuin esimerkiksi koululaisia, vaan 

aineisto pitää kerätä lapselle luontevista puheentuottotilanteista. Tällaisia ovat kokemuk-

seni mukaan esimerkiksi leikkitilanteet tai aikuisen ja lapsen yhteiset kirjanlukuhetket, 

joissa aikuinen keskustelee lapsen kanssa ja kyselee lapselta kirjassa näkyvistä kuvista. 

Aineistoni keruussa aito ongelma on ollut puheen vähyyden lisäksi se, että lapset liikku-

vat paljon paikasta toiseen leikkiessään, joten kaikki heidän puheensa ei tallennu videolle 

tai äänitteelle selvästi. Liikkumisen takia puhettakin saattaa syntyä paljon vähemmän 

kuin jos lapsi istuisi paikallaan. Aineistoa lasten puhekielestä voisi olla helpompaa kerätä, 

jos lapsella käytettäisiin esimerkiksi paitaan kiinnitettävää nappimikrofonia. Mikrofoni 
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pitäisi ehkä kiinnittää lapsen selkäpuolelle, jottei lapsi ottaisi sitä heti irti. Tällöin tosin 

äänen laatu voi kärsiä. 

 

Tutkimukseni informanteista kaksi on Pohjois-Savosta ja yksi Kainuusta. Pohjoissavolai-

set lapset Sofia (aineistossa 3;0–3;5-vuotias) ja Aurora (2;2–2;6-vuotias) ovat siskokset, 

joiden vanhemmista toinen puhuu Pohjois-Savon murretta ja toinen Pohjois-Savon mur-

teen sävyttämää yleispuhekieltä. Siskosten puheesta videoitu ja äänitetty aineisto on ke-

rätty eri vuosina. Kainuulaisen Olivian (1;7–2;0-vuotias) vanhemmat puhuvat pääosin 

yleispuhekieltä. Yleiskieltä lapset ovat kuulleet heille luetuista kirjoista tai heidän kuun-

telemistaan äänikirjoista ja katsomistaan videoista. 

 

Aineisto on yhteensä 7 tuntia ja 35 minuuttia, ja informantteja on kolme. Auroralta ja 

erityisesti Olivialta olisi ollut hyvä kerätä tuntimääräisesti enemmän aineistoa, koska 

heiltä on aineistossa paljon vähemmän puhetta kuin Sofialla. Lasten ikähaitari on melko 

laaja (1;7–3;5 vuotta) eikä tutkimukseni koske siis tietyn ikäkauden piirteitä. Aineistoni 

luotettavuuteen vaikuttaa rajallisuuden lisäksi esimerkiksi se, että Sofian puheesta kerätty 

aineisto on videoitu lähes täysin leikkitilanteissa, joissa hän käyttää paljon yleiskielisiä 

variantteja. Tulokset olisivat voineet olla erilaisia, jos aineistonkeruutilanteet olisivat ol-

leet vaihtelevampia. 

 

Murrepiirteiden esiintymistä ja variaatiota alle viisivuotiaiden lasten puheessa olisi tar-

peen tutkia lisää eri murrealueilta samoin kuin eri-ikäisiltä lapsilta. Erityisen kiinnostavaa 

puhekielen variaationtutkimus olisi alle kolmevuotiailta, joilla kieli on vielä kehittyvässä 

vaiheessa eikä foneemisto ole aikuiskielen mukainen. Tällöin tutkijan tosin olisi hyvä 

tuntea lapsi tai hänellä olisi hyvä olla mahdollisuus kysyä lapsen läheisiltä apua tulkin-

nanvaraisiin ja hankalasti ymmärrettäviin saneisiin. Pienillä lapsilla tutkittavien tapausten 

määrät puheessa ovat pienempiä kuin esimerkiksi kouluikäisillä puhumattakaan aikui-

sista. Tämän vuoksi aineistoa saisi olla reilusti, jotta tapauksia tulisi tarpeeksi ja aineisto 

olisi vertailukelpoisempaa. 

 

Tulokset yleisgeminaation ja erikoisgeminaation esiintymisestä lasten puheessa eivät 

huomattavasti poikkea aikuiskielestä tehtyjen tutkimusten tuloksista lukuun ottamatta eri-

koisgeminaation lapsenkielisiä assimilaatiotapauksia. Jälkitavujen A-loppuisissa vokaa-
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liyhtymissä taas aineistossani on melko paljon lapsenkielisiä variantteja, joita olisi kiin-

nostavaa tutkia lisää. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka paljon ja millaista variaatiota 

lapsenkielessä esiintyy jälkitavujen A-loppuisissa vokaaliyhtymissä, jos aineistossa on 

enemmän informantteja. Koska jo näin pienellä kolmen lapsen informanttijoukolla vari-

aatiota esiintyy suhteellisen paljon, sitä todennäköisesti esiintyy myös yleisemmin pie-

nillä lapsilla. 

 

Työtäni on jonkin verran hankaloittanut se, ettei Pohjois-Savon murteista ole olemassa 

vokaalistoa tai konsonantistoa, johon olisi koottu tutkimusten tuloksia historiasta, muu-

toksesta ja variaatiosta. Alueen murteesta ei myöskään ole tutkittu jälkitavujen A-loppui-

sia vokaaliyhtymiä, joten vertailu aiempaan tutkimukseen on vokaaliyhtymien osalta vä-

häistä. Tämän vuoksi tutkielmani suppeankin aineiston tulokset jälkitavujen A-loppuisten 

vokaaliyhtymien variaatiosta ovat merkittäviä Pohjois-Savon murteiden tutkimuksen 

kannalta, joskin eivät yleistettäviä vaan suuntaa antavia. 

 

Minun oli tarkoitus vertailla Sofian ja Auroran idiolektien piirteitä keskenään. Tulin kui-

tenkin siihen tulokseen, ettei vertailu olisi erityisen järkevää lasten kielenkehityksen vai-

heen erojen vuoksi. Jos aineisto olisi kerätty niin, että siskokset olisivat aineistossa mo-

lemmat esimerkiksi 3-vuotiaita, olisi vertailu hyvinkin mielenkiintoista. Sofialla fonee-

misto oli 3-vuotiaana jo lähes aikuiskielen tasolle kehittynyt, kun taas Auroran foneemis-

ton kehitys 3-vuotiaana on vielä kesken. Aineistossa siskokset ovat kuitenkin eri-ikäisiä 

ja eri kielenkehityksen vaiheessa, joten jätin vertailun vähäiseksi. 

 

Sisarusten puhekielessä ilmenevän variaation vertailu olisi yleisesti ottaen kiinnostava 

tutkimusasetelma, jos informantit olisivat pieniä lapsia ja aineisto olisi kerätty samana 

ikäkautena. Tällöin voisi pohtia sitä, miten esimerkiksi perheen elämäntilanteen, elinta-

pojen tai ympäristön muutokset vaikuttavat lapsen kielenkehitykseen ja näin myös puhe-

kielen variaatioon. Tutkimukseen voisi yhdistää vanhempien haastattelun aineiston ke-

ruun yhteydessä. Näin saisi taustatietoa esimerkiksi siitä, onko lapselle luettu paljon kir-

joja tai onko lapsi viettänyt aikaa jotakin tiettyä murretta puhuvien ihmisten kanssa. Taus-

tatieto voisi selittää lasten kielessä ilmenevää variaatiota. 

 

Tutkielmaa tehdessäni olen miettinyt useammassa kohdassa, otanko mukaan tapauksia, 

joissa lapsi matkii aikuista tai esimerkiksi vastaa aikuisen kysymykseen vain toistamalla 
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aikuisen käyttämän predikaattiverbin. Tällaisia tapauksia on aineistossa erityisesti Oli-

vialla. Joissakin tapauksissa Olivia ei todennäköisesti ymmärrä kysymystä eikä siksi osaa 

vastata muuten kuin toistamalla aikuisen sanoman. Toisaalta matkiminen voi olla lapselle 

leikkiä, mutta useimmiten se on tapa oppia uutta. Koska Olivia käyttää muissakin kuin 

toistamistilanteissa aikuisen (tässä tapauksessa Liisan) mallin mukaisesti esimerkiksi 

yleisgeminaatiota, tapaukset eivät merkittävästi vaikuta tuloksiin. Lisäksi Olivia käyttää 

kerran jopa orastavaa geminaattaa toistaessaan Liisan käyttämän geminoitumattoman 

verbin, joten ilmeisesti aina aikuisen malli ei vaikuta lapsen puhekieleen. Siksi olen otta-

nut mukaan myös matkimistapaukset. Pienten lasten tapa toistaa ja matkia kaikkea kuu-

lemaansa jo kielenkehityksen alkuvaiheissa olisi kiehtova tutkimusaihe myös variaation 

näkökulmasta.  
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LIITE. Aineistovideoiden ja -äänitteiden kestot ja lasten iät aineiston keruun hetkellä. 

 

 

 

Aurora Videon tai äänitteen 

kesto (min) 

Ikä (2;4 = 2 v 4 kk) 

Video 1 0,9 2;2 

Video 2 0,8 2;2 

Video 3 5,2 2;3 

Video 4 4 2;4 

Video 5 1,5 2;4 

Video 6 1 2;4 

Video 7 6,5 2;4 

Video 8 35 2;4 

Video 9 21 2;4 

Video 10 14 2;5 

Video 11 1,3 2;5 

Video 12 5,5 2;5 

Sofia Videon kesto (min) Ikä (3;4 = 3 v 4 kk) 

Video 1 25 3;0 

Video 2 26 3;0 

Video 3 5,5 3;1 

Video 4 2,8 3;2 

Video 5 21 3;2 

Video 6 10 3;3 

Video 7 9 3;4 

Video 8 1,7 3;4 

Video 9 1,5 3;4 

Video 10 2,5 3;4 

Video 11 4,3 3;4 

Video 12 11 3;5 

Yhteensä 120,3 min (~2 h)  



 
 

Aurora Videon tai äänitteen 

kesto (min) 

Ikä (2;4 = 2 v 4 kk) 

Video 13 17,4 2;6 

Äänite 1 3,3 2;3 

Äänite 2 7 2;4 

Äänite 3 6 2;5 

Äänite 4 6,5 2;5 

Äänite 5 13 2;6 

Äänite 6 5,8 2;6 

Äänite 7 10,5 2;6 

Yhteensä 166,2 min (~2 h 45 min)  

 

 

Olivia Videon tai äänitteen 

kesto (min) 

Ikä (1;9 = 1 v 9 kk) 

Video 1 3,2 1;7 

Video 2 8 1;9 

Video 3 5 1;9 

Video 4 4,3 1;9 

Video 5 4 1;9 

Video 6 4,2 1;9 

Video 7 4 1;9 

Video 8 4 1;9 

Video 9 2,5 1;10 

Video 10 10 1;10 

Video 11 17 1;10 

Video 12 11,5 1;10 

Video 13 4,4 1;10 

Video 14 2,4 1;10 

Video 15 4,5 1;10 

Video 16 1,8 1;10 

Video 17 1,7 1;10 

Video 18 2,5 1;10 



 
 

Olivia Videon tai äänitteen 

kesto (min) 

Ikä (1;9 = 1 v 9 kk) 

Video 19 3 1;11 

Video 20 2,5 1;11 

Äänite 1 5 1;11 

Äänite 2 2 1;11 

Äänite 3 3,2 1;11 

Äänite 4 8,8 2;0 

Äänite 5 10,3 2;0 

Äänite 6 13 2;0 

Äänite 7 2 2;0 

Äänite 8 7 2;0 

Äänite 9 0,2 2;0 

Äänite 10 18,3 2;0 

Yhteensä 170 min (~2 h 50 min)  

 

 


