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1. JOHDANTO 

 

Kansanlingvistiikka ja -dialektologia perehtyvät maallikoiden kielikäsityksiin ja -

asenteisiin. Murrekäsitysten ja -asenteiden tutkimus on tämän päivän fennistiikassa 

jatkuvasti yleistymään päin. Pro gradu -tutkielmia alalta on useita: Oulun seudun 

murteen murrekäsityksiä ovat tutkineet muun muassa Riika Vähälä (2005) ja Marjo 

Väänänen (2006). Käsityksiä ja asenteita suomen murteista ylipäätään on tutkinut muun 

muassa Susanna Kokko (2010) pro gradu -tutkielmassaan. Opinnäytetöiden lisäksi 

murrekäsityksiä on tutkittu myös väitöskirjatasolla. Johanna Vaattovaaran (2009) 

väitöskirjassa analysoidaan pellolaisnuorten käsityksiä omasta murteestaan ja asenteita 

sitä kohtaan. Anne-Maria Nupposen (2011) väitöskirjassa analysoidaan taas savolaisten 

käsityksiä oman alueensa murteesta. Myös Marjatta Palander (2011) on julkaissut laaja-

alaisen tutkimuksen itä- ja eteläsuomalaisten käsityksistä suomen murteista.  

 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani Oulun yliopiston opiskelijoiden käsityksiä Oulun 

seudun murteesta ja sen variaatiosta. Tutkielmani on puhtaasti kansanlingvistinen – 

tarkemmin määriteltynä kansandialektologinen. Olen kerännyt ja analysoinut yhteensä 

145 kasvatustieteilijän täyttämää sähköistä kyselylomaketta. Aineisto on analysoitu 

pääasiassa kvalitatiivisesti, mutta laadullisen aineiston lisäksi olen hyödyntänyt myös 

kvantitatiivista tietoa. Käytössäni on ollut kvalitatiivisen tutkimuksen 

perusanalyysimenetelmä, laadullinen sisällönanalyysi. 

 

Murrekäsitysten tutkimus pitää sisällään sekä käsitysten (murretietous ja -

tunnistaminen) että asenteiden (millaisena murretta pidetään) tutkimuksen. Usein tämä 

rajanveto unohdetaan tutkimuksissa tähdentää, jolloin käsitykset ja asenteet nivoutuvat 

yhden käsitteen, murrekäsitysten, alle. Omassa tutkielmassani tämä rajanveto on 

kuitenkin tärkeä selventää, sillä jätän murreasenteiden tutkimisen täysin taka-alalle ja 

analysoin nimenomaan maallikoiden murrekäsityksiä, -tunnistamista ja -tietoisuutta. 

Yhdeltä suunnalta tutkin opiskelijoiden käsityksiä Oulun seudun murteen piirteistöstä, 

toiselta taas käsityksiä murteen variaation taustalla vaikuttavista sosiaalisista 

taustamuuttujista. 

 

Murrekäsityksiä tutkimalla toivon parhaimmillaan voivani tehdä päätelmiä murteen 
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tulevaisuudesta, mikä onkin yksi kielikäsitysten tutkimisen päätavoitteista (Preston 

1999, xxiv). Murrepiirteitä koskevien käsitysten lisäksi otan tarkastelun alle 

maallikoiden käsitykset murteen variaation taustalla vaikuttavista sosiaalisista tekijöistä 

ja muuttujista, kuten iästä, sukupuolesta, asuinalueesta, koulutuksesta tai muusta 

sosiaalisesta taustasta. Tähän näkökulmaan on kansandialektologian alalla perehdytty 

vähemmän, ja toivonkin tutkielmani tuovan parhaimmillaan uutta tietoa maallikoiden 

herkkyydestä havaita murrevariaation taustalla vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä. 

 

Tutkielman alkupuolella, luvuissa 2 ja 3, esittelen tutkimukseni kannalta oleellisen 

teoreettisen viitekehyksen. Perehdyn yhtäältä kansanlingvistiikkaan ja 

kansandialektologiaan, mutta käsittelen myös yleisiä linjauksia murteiden sosiaalisesta 

variaatiosta. Tämän jälkeen luvussa 4 esittelen tarkemmin tutkimuskysymykseni ja 

ennakko-oletukseni tutkittavasta aiheesta. Lisäksi esittelen kerätyn aineiston ja sen 

keruuprosessin, minkä jälkeen kerron vielä, kuinka olen hyödyntänyt tutkimuksessa 

käyttämääni aineistonanalyysimenetelmää, laadullista sisällönanalyysia. Arvioin luvun 

lopuksi tutkimustani vielä eettisyyden ja luotettavuuden näkökulmasta. Luvussa 5 

esittelen saamani tutkimustulokset suhteessa Oulun seudun murteen piirteistöä ja 

sosiaalista variaatiota koskevaan tutkimustietoon, minkä jälkeen luvussa 6 teen 

tuloksista yhteenvedon. Päätännössä esittelen vielä lyhykäisyydessään, mitä halusin 

tutkia ja millaisia tutkimustuloksia lopulta sain. 
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2. KANSANLINGVISTIIKKA JA KANSANDIALEKTOLOGIA 

 

Kansanlingvistiikka (engl. folk linguistics) on tutkimussuuntaus, jonka avulla tutkitaan 

maallikoiden kielitietoutta sekä tapaa hahmottaa kielellistä variaatiota. 

Kansandialektologia (engl. perceptional dialectology) taas on kansanlingvistiikan 

alalaji, joka keskittyy maallikoiden käsityksiin murteista. (Vaattovaara 2009: 27.) 

Tutkimuskohteena molemmissa suuntauksissa ovat siis henkilöt, joilla ei ole 

kielitieteellistä koulutusta, sekä heidän ymmärryksensä kielestä. (Nupponen 2011: 2.) 

Maallikko, ei-kielitieteilijä, tavallinen kielenkäyttäjä tai -puhuja sekä ei-lingvisti ovat 

termejä, joita kielentutkijat tutkimuksissaan käyttävät erotuksena koulutuksen saaneista 

lingvisteistä (Palander 2011: 13). Näitä termejä käytän myös tässä tutkielmassa. 

 

Perinteinen sosiolingvistinen tutkimus on aina ollut kiinnostunut kielen taustalla 

olevista kielikäsityksistä, mutta katse on kiinnittynyt lähinnä kielentuotokseen sen 

sijaan, että tutkittaisiin kielenkäyttäjien näkemyksiä kielestä. Hoeningswald on 1960-

luvulla lausumassaan ehdotelmassa esittänyt, että tämän perinteisen tutkimusintressin 

lisäksi katse tulisi kiinnittää myös siihen, miten maallikot reagoivat kieleen ja mitä he 

kertovat kielessä tapahtuvan. (Vaattovaara 2009: 26.) Kansan näkökulmasta lähtevä 

tutkimus auttaa näkemään ja ymmärtämään kieliyhteisössä viriäviä jännitteitä ja 

tendenssejä syvemmin kuin pelkkä katsaus kielentuotokseen. Tätä kautta pystytään taas 

parhaimmillaan ennakoimaan ja ymmärtämään kieliyhteisössä tapahtuvia muutoksia. 

(Preston 1999: xxiv.) Lähtökohtana on samankaltainen näkemys kuin 

sosiolingvistiikassa: tietyn kielenpiirteen arvostus johtaa piirteen leviämiseen, kun taas 

aliarvostaminen äärimmillään piirteen katoamiseen (Palander 2011: 11). 

 

Kansanlingvistiikan nousukautena on pidetty kansainvälisesti 1980-lukua, mutta 

fennistiseen tutkimukseen se rantautui voimallisesti vasta 2000-luvulla (Vaattovaara & 

Soininen-Stojanov 2006: 224). Vaikka kansanlingvistiikka alkoi yleistyä vasta 1980-

luvulla, on ensimmäisiä kansanlingvistiikan piiriin luettavia tutkimuksia tehty jo 1800-

luvun lopulla (Vaattovaara 2009: 27). Muun muassa Hollannissa aloitettiin laaja 

kansandialektologinen tutkimustyö jo 1880-luvulla Willamsin johdolla (Goeman 1999: 

138–139). Hieman myöhemmin Misao Tôjô taas alkoi toteuttaa Japanissa 

kansandialektologista pioneerityötään Japanin murrealueiden kartoittamiseksi (Mase 
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1999a: 71; Sibata 1999: 39). Long (1999: 178) kuvaa kansanlingvistiikan kasvukautta 

seuraavasti: [it] was born in the Netherlands, raised in Japan [and] reached adulthood 

in the United States. Kansanlingvistiikka syntyi Longin sanojen mukaan siis 

Hollannissa, kasvoi Japanissa ja saavutti aikuisikänsä Yhdysvalloissa. 

Kansanlingvistiikan isänä pidetään yhdysvaltalaista Dennis R. Prestonia. Hänen 

käsissään kansanlingvistiikka saavutti Longin määritelmään viitaten aikuisikänsä. 

Preston on kehittänyt kansanlingvististä tutkimusta sekä perustellut sen tärkeyttä 

lukuisissa artikkeleissa ja tutkimuksissa. (Vaattovaara & Soininen-Stojanov 2006: 224.) 

 

Kansanlingvististä tutkimusta ovat harjoittaneet etenkin dialektologit ja sosiolingvistit. 

Dialektologia ja sosiolingvistiikka ovatkin ikään kuin kansanlingvistiikan juuret. 1960-

luvulta saakka noussut sosiolingvistinen tutkimus on perinteisesti kiinnittänyt huomiota 

kielellisiin asenteisiin ja niiden kautta ilmeneviin kielellisiin muutoksiin, mikä antaa 

pohjan myös kansanlingvistiselle tutkimukselle. Tyypillisesti asenteiden ja muutosten 

välinen suhde ilmenee siten, että vähäinen arvostus johtaa kielenpiirteen välttelemiseen 

ja sitä kautta vähä vähältä piirteen häviämiseen. Arvostettua piirrettä taas pyritään 

jäljittelemään, minkä seurauksena piirteellä on mahdollisuus levitä aiempaa laajempaan 

käyttöön. Dialektologiaa on harjoitettu sosiolingvistiikkaakin pitempään, sen juuret 

ulottuvat jopa 1930-luvulle. Dialektologisen tutkimuksen piiristä kansanlingvistiikka on 

saanut pohjan tutkia maallikoiden kykyä hahmottaa eri murrealueita. (Palander 2011: 

11–12.)  

 

Kansanlingvistinen tutkimus keskittyy yhtäältä maallikoiden asenteisiin: Millaisena he 

kieltä pitävät? Onko se rumaa vai kaunista, tärkeää vai tarpeetonta? Toisaalta tutkitaan 

maallikoiden käsityksiä kielestä eli sitä, kuinka hyvin he tunnistavat esimerkiksi 

murteen eri piirteitä tai miten he hahmottavat murrealueita. (Nupponen 2011: 2, 5.) 

Rajanvedosta huolimatta asenteet ja käsitykset nivoutuvat usein myös yhteen. Asennetta 

kuvaava luonnehdinta murteesta voi kertoa myös murrepiirteiden havainnoinnista, kuten 

Nupposen (2011: 2) antamat esimerkit savolaisten kieroudesta tai hämäläisten 

hitaudesta kertovat. Molemmissa tapauksissa luonnehdinta voi paljastaa toisaalta 

kuvaajan asenteen murretta kohtaan, toisaalta käsityksen murretta kuvaavasta 

kielellisestä piirteestä. Tässä tutkimuksessa painoarvo on kuitenkin nimenomaan 

maallikon murrekäsityksissä asenteiden sijaan. Tutkin maallikon kielitaitoa eli sitä, 
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millä tavalla maallikko havainnoi omaa murrettaan ja tunnistaa alueen murrepiirteistöä. 

Selvitän myös, millaisia käsityksiä maallikoilla on murteen sisäisen variaation taustalla 

vaikuttavista sosiaalisista tekijöistä. 

 

Kansandialektologia on hyvin lähellä kansanlingvistiikkaa, sillä myös siinä katse on 

suunnattu maallikoiden käsityksiin. Rajanvetoa kansanlingvistiikan ja 

kansandialektologian välillä voidaan selittää käsitteiden hierarkkisuuden avulla. 

Kansanlingvistiikka on yläkäsite, jonka avulla pyritään selvittämään maallikon 

käsityksiä kielestä ylipäätään. Kansandialektologia on taas edellisen alakäsite. Sen 

avulla halutaan tutkia tavallisen kielenkäyttäjän käsityksiä yksinomaan murteista. 

(Palander 2001: 147.) Kansandialektologia on keskittynyt sekä alueellisiin että 

sosiaalisiin murteisiin (Nupponen 2011: 2). Tässä tutkimuksessa näkökulmana on 

kuitenkin nimenomaan alueellinen murre. Vaikka kansandialektologia on ikään kuin 

kansanlingvistiikan eriytyneempi alalaji, on kansandialektologiaa harjoitettu pitempään 

kuin kansanlingvistiikkaa. Toisin sanoen murteiden tutkimus ei ole eriytynyt yleisistä 

kielikäsitysten tutkimuksesta, vaan yleisten kielikäsitysten tutkimus on laajentunut 

eriytyneemmästä murrekäsitysten tutkimuksesta. Kansandialektologia on yhä 

kansanlingvistiikan harjoitetuin suuntaus, vaikka yleisen kielitietoisuuden tutkimus 

yleistyy koko ajan. (Palander 2011: 12.) 

 

 

2.1. Maallikon kielitietoisuus 

 

Kansanlingvistisen tutkimuksen avulla on voitu erottaa kielitieteilijän ja ei-

kielitieteilijän näkemyksiä kielestä. Tyypillinen rajanveto on, että kielitieteilijä näkee 

kielen abstraktiona, joka muodostaa murteineen ja idiolekteineen tietynlaisen 

kokonaisuuden. Maallikolle kieli on taas ideaali abstraktio. Se muodostuu yhdestä niin 

sanotusta oikeasta kielestä, kun taas murteet ovat kielen poikkeamia, eivät oikeastaan 

oikeaa kieltä lainkaan. Siinä missä kielitieteilijälle kieli kokonaisuudessaan, murteineen 

kaikkineen, koostuu säännönmukaisuuksista, näkee ei-kielitieteilijä ainoastaan 

ideaalikielen säännöllisenä. Maallikon näkemyksen mukaan sääntöjä noudattamalla 

lähestytään hyvää ideaalikieltä, kun taas sääntöjen piittaamatta jättäminen johtaa 

poikkeavaan kieleen, jota muun muassa murteet edustavat. (Preston 1998: 90–91.) 
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Prestonin (1998: 74) mukaan maallikolla on täysi kyky tietoisesti käsitellä kieltä ja 

puhua siitä, vaikka hänellä ei ole samanlaista tietoa ja termistöä taustallaan kuin 

lingvistillä. Preston (1998) jakaa kansan kielestä käyttämän metakielen kolmeen tasoon. 

Metakieli 1 pitää sisällään tavan puhua kielestä ja käsitteistää sitä (esimerkiksi 

lounaismurteiden kuvaaminen lyhyeksi tai nopeaksi puheeksi). Metakieli 2 on puheen 

referointia, kuten esimerkissä tyttö kertoi, että kävi ulkona. Metakieli 3 taas ottaa kantaa 

kieleen: siinä näkyvät puhujan asenteet kieltä kohtaan. Kun jotain murretta kuvataan 

kauniiksi tai rumaksi, ollaan metakieli 3:n tasolla.  

 

Kansanlingvistinen tutkimus on kiinnostunut etenkin ensimmäisen ja kolmannen tason 

metakielestä. Myöhemmin Preston on jättänytkin toisen tason metakielen jaottelustaan 

pois (ks. Niedzielski & Preston 2000: 302–314). Omassa tutkimuksessani perehdyn 

maallikoiden käyttämään ensimmäisen tason metakieleen. Haluan siis tutkia 

nimenomaan sitä, millaisia käsityksiä maallikolla on Oulun seudun murteesta ja kuinka 

hyvin hän Oulun seudun murretta tunnistaa.  

 

Vaikka tutkimuksessani korostuu ensisijaisesti juuri Prestonin ensimmäisen tason 

metakielen tutkimus, näkyy myös kolmannen tason metakieli välillisesti 

tutkimuksessani. Kun maallikko esittää käsityksiään variaation taustalla vaikuttavista 

sosiaalisista tekijöistä, näkyy käsityksessä aina jollain tasolla myös maallikon 

asennoituminen toisaalta tiettyyn sosiaaliseen ryhmään, toisaalta tiettyyn kielelliseen 

piirteeseen. Jos siis maallikko liittää tietyn murteellisen piirteen, esimerkiksi tekkiin-

tyyppisen imperfektin, etenkin maalla asuvien puheeseen, voi kyseessä olla 

nimenomaan maallikon asennoituminen murrepiirteeseen tai piirrettä käyttävään 

henkilöön. Asennoituminen murrepiirteeseen tai piirteen käyttäjään ei tässä esimerkissä 

ole niin selvä kuin vaikkapa karrikoidussa tapauksessa, jossa maallikko kertoo tekkiin-

tyyppisen imperfektin olevan junttimainen murrepiirre, jota kuulee lähinnä 

epärehellisten nuorten miesten puheessa. Välillisesti kuitenkin tietynlainen asenne 

piirrettä tai sen puhujaa kohtaan on olemassa. Vaikka tietynlaisia asenteita 

tutkimusaineistostani eittämättä löytyy, en aio niitä tutkimuksessani tarkemmin 

analysoida, vaan pitäydyn nimenomaan Prestonin jaottelun ensimmäisen tason 

metakielessä ja sen analysoimisessa. 
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Kansanlingvististä tutkimusta on vuosikymmenten saatossa kyseenalaistettu, ja se on 

saanut osakseen paljon kritiikkiä. Muun muassa Labov on esittänyt, ettei maallikoilla 

ole riittävästi sanavarastoa puhua kielestä. Tästä syystä kuvaus kielestä on usein 

epätarkkaa ja yksipuolista. (Niedzielski & Preston 2000: 3.) Maallikon ja lingvistin 

käyttämän kielen erot ovatkin haaste kansanlingvistisessä tutkimuksessa. Maallikolle 

raja sen välillä, miten sanotaan ja mitä sanotaan, on usein häilyvä. Tutkijan vastuulle jää 

erottaa, milloin tavallinen kielenkäyttäjä puhuu kielestä ja milloin ainoastaan kielellä 

tuotetusta sisällöstä. Toinen kansanlingvistin kohtaama ongelma on ymmärtää ja tulkita 

maallikon käyttämää kieltä kielestä. Tavallisen kielenkäyttäjän ja koulutetun 

kielitieteilijän metakieli on hyvin erilaista. Kielitieteilijällä on tarkka termistö takanaan 

puhuessaan kielestä, kun taas maallikko käsitteistää kieltä omista lähtökohdistaan, ilman 

tarkkaa termistöä. Kansanlingvistille onkin haaste kyetä tulkitsemaan oikein sitä, mitä 

maallikko käyttämillään käsitteillä tarkoittaa. (Preston 1998: 76–79.) Vaikka 

maallikoiden metakieli poikkeaa lingvistien kielestä, ovat tutkimukset kuitenkin 

osoittaneet, että ei-kielitieteilijä pystyy puhumaan kielestä monipuolisesti ja 

erittelemään eri murteisiin liittyviä kielipiirteitä ja variantteja hyvinkin 

yksityiskohtaisesti (Mielikäinen 2005: 116). Näin ollen Labovin kritiikki maallikoiden 

kyvyttömyydestä kielellistää käsityksiään on perusteeton.  

 

Preston (1996: 40–45, 2000: 22–25) on kehitellyt maallikon kielitietoisuudesta 

nelitasoisen luokittelun, jonka pohjalta maallikon kielitietoisuutta ja metakieltä on 

mahdollista tarkastella. Luokittelun suomennokset ovat peräisin Vaattovaaran (2009: 

31–32) tutkimuksesta. Luokittelun neljä tasoa ovat: 

 

1. Saatavuus/pääsy, käsiteltävyys (availability). Toiset kieltä koskevat piirteet ovat 

paremmin saatavilla ja käsiteltävissä maallikoille kuin toiset. Jotkin kielen osa-

alueet jäävät täysin maallikon käsityksen ulkopuolelle, jolloin niitä ei kyetä tai 

olla halukkaita kommentoimaan. Toisessa ääripäässä ovat kielen osa-alueet, 

jotka ovat maallikolle helposti tiedostettavissa ja joita kommentoidaan 

spontaanisti kieltä koskevissa keskusteluissa.  

 

2. Täsmällisyys (accuracy). Maallikoiden käsitykset ja kommentit kielestä voivat 

olla joko vääriä, oikeita tai jotain siltä väliltä. 
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3. Yksityiskohtaisuus (detail). Maallikon kommentit kielestä voivat olla joko 

erittäin tarkkoja ja yksityiskohtaisia tai pysyä hyvin yleisellä tasolla. 

 

4. Imitointikyky (control). Maallikoilla voi olla kyky hyvinkin tarkasti matkia 

tiettyä kielimuotoa. Toisaalta tämä kyky voi myös puuttua.  

 

Prestonin luokittelu antaa lähtökohdan ja perustan kansanlingvistiselle tutkimukselle. 

Tutkittaessa maallikoiden käsityksiä kielestä on pidettävä mielessä tietyt rajoitukset, 

joita tutkimuksen informantit (kielitieteellisesti kouluttamattomat kielenkäyttäjät) 

asettavat. Etenkin luokittelun ensimmäinen taso, saatavuus, on tutkimusta 

suunniteltaessa pidettävä mielessä. Esimerkiksi haastattelussa tai kyselylomakkeessa 

käytetyn kielen tulee olla ymmärrettävissä vastaajalle. Näin mahdollistetaan vastaajan 

kyky kommentoida tutkittavaa kielen osa-aluetta.  

 

 

2.2. Murrepiirteiden tunnistaminen 

 

Japanissa kielikäsityksiä tutkinut Mase (1999b: 105–106) osoittaa artikkelissaan, että 

maallikot tiedostavat ja osaavat eritellä murteista useimmiten muoto-opillisia piirteitä. 

Tämän jälkeen helpoimmin tunnistetaan äänneopillisia piirteitä, jonka jälkeen 

leksikaalisia piirteitä. Hollannin murteita tutkinut Weijnen on kuitenkin eri mieltä: hän 

väittää, että nimenomaan äänneopilliset piirteet ovat maallikolle helpoiten 

tunnistettavia. Ne ovat terävämpiä kuin lauseopilliset ja muoto-opilliset piirteet, eivätkä 

ne ole niin yksittäisiä kuin leksikaaliset piirteet (Preston 1999: xxix). Tulosten 

eriäväisyyteen vaikuttaa epäilemättä tutkittujen kielten rakenteelliset erot. Vaikka 

kielten erilaisilla rakenteilla on eittämättä vaikutuksensa kielen tiedostamiseen, 

näyttäisivät Weijnenin tulokset pätevän kuitenkin myös suomalaisessa kontekstissa, 

kuten Mielikäinen ja Palander artikkelissaan osoittavat (2002: 98). Äänne-opilliset 

murrepiirteet ovat murteentunnistuksissa yleisimmin mainittuja piirteitä, kun taas 

muoto- ja lauseopillisista piirteistä maallikoilla on vähemmän havaintoja.  

 

Maallikoiden havaintoja suomen murteista on kuitenkin monenlaisia, eikä niiden niin 

sanottua tunnistamisjärjestystä voida aina jakaa yksiselitteisesti fonologisten, 
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morfologisten ja syntaktisten piirteiden mukaan. Maallikot ovat kiinnittäneet huomiota 

muun muassa puhujan intonaatioon tai muihin poikkeaviin ääntämistapoihin ja jopa 

äänenvoimakkuuteen. Myös pragmaattiset ja diskursiiviset kielenainekset, kuten 

persoonapronominit, havaitaan helposti. Moni suomalainen pystyy vaivatta 

paikallistamaan mien ja sien, mään ja sään sekä män ja sän puhujat. Tämä seikka on 

todettu myös kansainvälisissä tutkimuksissa. (Mielikäinen & Palander 2002: 97–98.) 

Lisäksi piirteiden erottuvuus ja selkeys ovat avainasemassa piirteiden 

tunnistettavuudessa. Helposti erottuviksi piirteiksi voidaan laskea muun muassa 

savolaiset diftongiutumiset (mua, piä), labiaalistumiset (tulloo) ja svaa-vokaalit 

(kelekka). Sen sijaan huomiotta jäävät helpommin liukuvat foneettiset erot, kuten 

diftongien redusoituminen (laalaa) ja avartuminen (nuari). Liukuvat ääntämyserot ja 

esimerkiksi erikoisgeminaatio ovat lisäksi piirteitä, joita on vaikea havaita jopa omasta 

murteesta. (Mielikäinen & Palander 2002: 98–99.) 

 

Kuinka luotettavia tavallisten kielenkäyttäjien kuvaukset murteesta ovat ja kuinka hyvin 

he lopulta tiedostavat murrepiirteitä? Masen (1999b: 108–109) tutkimuksessa 

japanilaisten kielenkäyttäjien oman murteen tiedostaminen oli melko tarkkaa. Noin 90 

prosenttia vastaajista osasi määritellä oman murrealueensa piirteistöä täsmällisesti. 

Masen mukaan tämä osoittaa, että maallikoiden kielikäsitykset voivat olla hyvinkin 

tarkkoja. Vaikka erilaisilla käännöstehtävillä tai variantin valintatehtävillä on 

mahdollista tehdä päätelmiä, kuinka hyvin maallikko murrettaan osaa ja tiedostaa, on 

kuitenkin kenties vielä mielenkiintoisempaa kiinnittää huomiota niihin piirteisiin, joita 

vastaajat eivät murteestaan tiedosta tai osaa. Ne voivat antaa tärkeitä vihjeitä kielessä 

tapahtuvasta muutoksesta.  
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3. MURTEEN SOSIAALINEN VARIAATIO 

 

Perinteisen dialektologian taustalla on ollut käsitys, että murre on tietyn – yleensä 

alueellisen – ryhmän yhdessä jakama identtinen kielivariantti. Jokaisen tietyn 

murrealueen puhujan on siis ajateltu käyttävän kieltä samalla tavalla. Murteen sisäiseen 

variaatioon taas ei ole kiinnitetty huomiota, ja jos variaatiota on havaittu, on sitä pidetty 

lähinnä poikkeavuutena suhteessa ”puhtaaseen” murteeseen. Sosiolingvistiikan myötä 

katse on kuitenkin suunnattu murteen sisäiseen variaatioon ja sen taustalla vaikuttaviin 

muuttujiin. (Halliday 2007: 104.) 

 

Jokaisen alueellisen murteen sisällä on aina variaatiota, johon voi vaikuttaa useat tekijät. 

Usein taustalla on puhetilannekohtaiset tekijät, jotka vaikuttavat puhujan 

rekisterinvalintaan, mutta yhtä lailla taustalla voi olla käyttäjäkohtaisuus – se, millainen 

sosioekonominen tausta kielenkäyttäjällä on. Onko kielenkäyttäjä esimerkiksi mies vai 

nainen, nuori vai vanha, maalta vai kaupungista tai lukiolainen vai ammattikoululainen? 

(Irvine 2001: 28.) Sosioekonomisen taustan vaikutukset puhuttuun kieleen on havaittu 

ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa William Labovin johdolla tehdyissä tutkimuksissa. 

Tutkiessaan suurkaupunkien murteita Labov päätyi nykyään vallalla olevaan 

johtopäätökseen, jonka mukaan murteen sisäistä variaatiota esiintyy ja sen taustalla voi 

etenkin isoissa kaupungeissa olla toisaalta alueellinen vaikutus, toisaalta kielenkäyttäjän 

sosioekonominen tausta. (Halliday 2007: 104.) 

 

Irvinen mukaan (2001: 21–22) tapa puhua, niin sanottu tyyli, kertoo jotain 

kielenkäyttäjästä. Se erottaa yhden kielenkäyttäjän toisesta. Tyyli on tiiviissä yhteydessä 

sekä siihen sosiaaliseen kontekstiin, jossa se on syntynyt, että ympäröiviin 

konteksteihin. Se siis syntyy erottaakseen yhtä sosiaalista kontekstia toisesta. Arvion 

puheen tyylistä ja sen kautta myös puhujasta ja hänen taustastaan tekee aina puhetta 

kuunteleva osapuoli. Halliday (2007: 105) esittelee Labovin tutkimustuloksia New 

Yorkin murteen sisäiseen vaihteluun liittyen: Labov uskoo, että ihminen voi olla varsin 

herkkä kuulemaan sellaisia piirteitä, jotka poikkeavat omasta puheesta, vaikka hän ei 

omasta puheestaan variaatiota samalla tavalla tunnistakaan. Havainnoimalla toisen 

puhetta ja siinä ilmeneviä eroja ja variaatiota ihminen tekee jatkuvasti päätelmiä 

puhujan sosiaalisesta statuksesta ja taustasta.  
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Labovin tutkimustuloksen mielessä pitäen haluan selvittää, kuinka tietoista murteen 

sisäisen variaation havainnointi ja näiden havaintojen pohjalta tehty arvio puhujan 

sosioekonomisesta taustasta on. Toisin sanoen pystyykö tavallinen kielenkäyttäjä 

havaitsemaan murteen sisällä tapahtuvan vaihtelun, niin sanotun tyylin, taustalla piileviä 

sosiaalisia konteksteja? Tiedostaako maallikko esimerkiksi, kuka Oulun seudun murteen 

puhuja voisi käyttää muotoa tekkiin ja kuka toisaalta muotoa tein? Olen tarjonnut 

informanteilleni pohdittaviksi seuraavia sosiaalisia taustatekijöitä: ikä, sukupuoli, 

asuinalue, koulutus- sekä työtausta. Lisäksi olen tarjonnut mahdollisuuden pohtia myös 

muita puhujan taustaan liittyviä tekijöitä, joita informantti on kenties havainnut. 

 

Labov on tutkimuksissaan selvittänyt muun muassa, mitkä kielenulkoiset tekijät 

vaikuttavat ihmisen kielivalintoihin. Yhdysvalloissa toteutettujen tutkimusten mukaan 

esimerkiksi kielenkäyttäjän sosiaaliluokalla näyttäisi olevan vaikutus eri varianttien 

valintaan. Tutkimuksessa sosiaaliluokat oli jaettu kuuteen ryhmään. Alemmista 

sosiaaliluokista olevat henkilöt suosivat perinteisiä murrevariantteja, kun taas ylemmät 

sosiaaliluokat pyrkivät suosimaan prestiisivariantteja. (Labov 2010: 191–192.)  

 

Myös sukupuolella on selvä vaikutuksensa murrevarianttien valinnassa: naisten on 

osoitettu omaksuvan uudempia, prestiisivariantteja nopeammin kuin miesten, jotka taas 

pysyttelevät perinteisissä kielivarianteissa (Labov 2010: 197). Naiset näyttävät olevan 

myös tietoisempia eri kielivarianttien heijastamasta sosiaalisesta statuksesta ja näin 

ollen pyrkivät vaikuttamaan omaan sosiaaliseen statukseensa kielen avulla (Labov 

2001: 321). Yhdysvalloissa on lisäksi havaittu, että suuret kaupungit omaksuvat uusia 

kielivariantteja nopeammin, kun taas pienissä (maalais-)kylissä muutos on hitaampaa. 

(Labov 2010: 205.) 

 

Myös suomalaisessa tutkimuksessa puhekielen variaation taustalla on osoitettu olevan 

tiettyjä sosiaalisia tekijöitä, kuten ikä, sukupuoli ja asuinalue. Tulokset ovat samassa 

linjassa Labovin tekemien havaintojen kanssa. Ekspansiivisia prestiisipiirteitä suosivat 

etenkin naiset, nuoret ja kaupunkilaiset, kun taas miehien, ikääntyneiden ja maaseudulta 

kotoisin olevien puheeseen muutokset leviävät hitaammin. Myös koulutuksella näyttäisi 

olevan osansa murrevarianttien leviämiselle: akateemisesti koulutetut kielenkäyttäjät 

suosivat prestiisivariantteja ammatillisen koulutuksen käyneitä enemmän. (ks. esim. 
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Mantila 1997.)  
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4. TUTKIMUKSEN ESITTELY 

 

4.1. Tutkimuskysymykset 

 

Pro gradu -tutkielmassani päätutkimuskysymyksiksi ovat muotoutuneet seuraavat 

kysymykset: 

 

 Millaisia käsityksiä Oulun seudulla asuvilla yliopisto-opiskelijoilla on Oulun 

seudun murteesta ja sen murrepiirteistöstä?  

 Millaisia käsityksiä Oulun seudulla asuvilla yliopisto-opiskelijoilla on murteen 

ja sen piirteiden variaation taustalla piilevistä sosiaalisista tekijöistä?  

 

Tutkimukseni on puhtaasti kansandialektologinen: tutkimuskohteena ovat maallikoiden 

käsitykset murteesta. Informanteiksi olen valinnut opiskelijoita, jotka asuvat Oulun 

seudulla ja opiskelevat Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Haluan 

selvittää, millaisia käsityksiä näillä maallikoilla on Oulun seudun murteesta. Tarkkaan 

ottaen haluan tietää, miten he hahmottavat Oulun seudun murretta suhteessa 

yleiskieleen. Millaisia murrepiirteitä he pitävät luonteenomaisina Oulun seudun 

murteelle ja miten he kääntävät valmiiksi annettuja muotoja ja lauseita Oulun seudun 

murteelle? Ovatko tietyt piirteet helpommin tiedostettavia kuin jotkin toiset ja 

näyttävätkö käsitykset antavan viittauksia jatkuvasti käynnissä olevasta 

kielenmuutoksesta? 

 

Toinen näkökulma tutkielmassani on tutkittavien maallikoiden näkemykset Oulun 

seudun murrepiirteistön variaatiosta. Tarkemmin ottaen haluan selvittää, kuinka 

maallikot tiedostavat variaation taustalla piileviä sosiaalisia tekijöitä. Ovatko maallikon 

silmissä tietyt murrepiirteet selvemmin puhujaansa luonnehtivia kuin toiset? 

Havaitseeko maallikko esimerkiksi svaa-vokaalin kuuluvan voimakkaammin 

maaseudun puhujan kielessä kuin kaupungissa asuvan? 

 

Analysoin tutkielmassani maallikoiden käsityksiä yhteensä kymmenestä 

kielenpiirteestä. Piirteet ovat tk-konsonanttiyhtymä, ts-konsonanttiyhtymä, 

yleisgeminaatio, tekkiin-tyyppinen imperfektimuoto, eA-vokaaliyhtymä, OA-
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vokaaliyhtymä, svaa-vokaali, inessiivin sijapääte -ssA, yksikön 1. persoonan pronomini 

minä ja yksikön 2. persoonan pronomini sinä.  

 

Tutkielmassani esiintyy useampia muuttujia, sillä informanttien taustat ovat jokseenkin 

erilaisia. He ovat eri-ikäisiä miehiä ja naisia, jotka ovat kotoisin eri puolelta Suomea. 

Lisäksi toiset ovat asuneet Oulun seudulla pitempään kuin toiset. Haluan tutkielmassani 

vertailla näiden muuttujien vaikutusta tutkimustuloksiin eli siihen, millaisia käsityksiä 

maallikoilla Oulun seudun murteesta ja sen variaatiosta on. Hypoteettisesti olisi 

odotettavaa, että naiset tiedostavat murrepiirteitä ja variaatioon vaikuttavia sosiaalisia 

tekijöitä paremmin kuin miehet (ks. Labov 2001: 321). Lisäksi Oulun seudulla 

pitempään asuneiden olettaisi tunnistavan seudun murrepiirteitä paremmin kuin niiden, 

jotka ovat asuneet seudulla vähemmän aikaa.  

 

Tutkimuksessa tulee lisäksi esiin muuttujia, joita ei ole aiemmin fennistiikassa käsitelty. 

Vertailen muun muassa sitä, onko murrepiirteiden tiedostamisen ja variaatioon 

vaikuttavien sosiaalisten tekijöiden tiedostamisen välillä jonkinlaista yhteyttä. 

Hypoteettisesti voitaisiin olettaa, että maallikot, jotka tiedostavat ja tunnistavat 

murrepiirteitä paremmin, tiedostaisivat myös variaation taustalla vaikuttavia sosiaalisia 

tekijöitä paremmin. Lisäksi tutkimustulosten valossa on mahdollista vertailla, 

tiedostaako maallikko paremmin variaation taustalla vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä 

silloin, kun kyseessä on helpommin tunnistettava murrepiirre. 

 

 

4.2. Aineiston keruu ja esittely 

 

Kansanlingvistisessä tutkimuksessa on käytetty lukuisia erilaisia tutkimusmenetelmiä. 

Perinteisiä metodeja ovat olleet muun muassa murrekarttojen piirrostehtävät ja asenteita 

kartoittavat semanttiset differentiaaliasteikkotehtävät (kaunis – ruma, tärkeä – 

tarpeeton) sekä kuuntelutetut murteentunnistustehtävät. (Palander 2011: 17–18.) Tässä 

tutkielmassa keskeisessä roolissa ovat olleet murteen tiedostamista kartoittavat 

kirjalliset murteenkäännöstehtävät. Käytössäni on ollut sekä yhtä sanaa koskevia 

monivalintatehtäviä (ks. kysymykset 9–19, liite 1) että lauseenkäännöstehtäviä (ks. 

kysymykset 21–26, liite 1). Kielikäsityksiä on kartoitettu lisäksi avointen kysymysten 
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avulla (ks. kysymykset 7, 8 ja 20, liite 1). 

Aineisto on kerätty sähköisen Webropol-kyselylomakkeen avulla. Kyselylomakkeen 

laatimista varten tutustuin kieli- ja etenkin murrekäsityksiin perehtyneeseen 

kirjallisuuteen. Apunani ovat olleet pääasiassa Johanna Vaattovaaran (2009) väitöskirja 

Meän tapa puhua, Anne-Maria Nupposen (2011) väitöskirja Savon murre savolaiskorvin 

sekä Marjatta Palanderin (2011) Itä- ja eteläsuomalaisten murrekäsitykset. Lisäksi 

apunani ovat olleet Riika Vähälän (2005) pro gradu -tutkielma Pahki on hyvä sana sekä 

joitain artikkeleita, kuten Johanna Vaattovaaran ja Henna Soininen-Stojanovin (2006) 

Pääkaupunkiseudulla kasvaneiden kotiseuturajaukset ja kielelliset asenteet. Myös Harri 

Mantilan ja Matti Pääkkösen (2010) Oulun seudun murteen vokaalisto on ollut apunani 

kyselylomakkeen laatimisessa.  

 

Lähetin kyselylomakkeen pilottivaiheessa muutamalle vastaajalle, joilta pyysin 

palautetta muun muassa kyselyn pituudesta, kysymysten ymmärrettävyydestä ja muista 

parannusehdotuksista. Pilottivaiheessa saatujen vastausten ja vastaajilta saadun 

palautteen pohjalta muokkasin kyselyä vielä jonkin verran. Myös perehtyminen Oulun 

seudun murretta käsitteleviin teoksiin tarkensi vielä eri murrepiirteitä edustavia 

varianttivalintoja. 

 

Kyselylomake koostuu niin monivalintakysymyksistä kuin avoimistakin kysymyksistä 

(ks. liite 1). Aluksi lomakkeessa selvitetään vastaajien taustat (ks. kysymykset 1–6). Iän 

ja sukupuolen lisäksi haluan selvittää, kuinka kauan vastaaja on asunut Oulun seudulla. 

Kysyn lomakkeessa, ovatko vastaajan vanhemmat kotoisin Oulun seudulta (ks. kysymys 

6), mutta olen kuitenkin lopulta rajannut tämän muuttujan tarkastelun tutkimuksen 

ulkopuolelle. Informanttien taustaa selvittävien kysymysten jälkeen pyydän vastaajaa 

kuvailemaan Oulun seudun murretta (ks. kysymys 7) sekä pohtimaan, onko vastaaja 

havainnut Oulun seudun murteessa käyttäjäkohtaisia eroja (ks. kysymys 8). Seuraavaksi 

pyydän vastaajaa valitsemaan eri muotovarianttien väliltä sen muodon, joka vastaa 

informantin omaa käsitystä Oulun seudulla käytetystä muodosta (ks. kysymykset 9–19). 

Jos vastaaja on valinnut useamman variantin, olen pyytänyt häntä pohtimaan, onko hän 

huomannut, että puhujan taustalla olisi vaikutusta siihen, mitä varianttia puhuja käyttää 

(ks. kysymys 20). Puhujan taustaksi olen eritellyt iän, sukupuolen, koulutuksen ja 

asuinalueen. Tämän jälkeen pyydän vastaajaa kääntämään vielä lauseita yleiskielestä 
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Oulun seudun murteelle (ks. kysymykset 21–26).  

Monivalinta- ja käännöstehtävien sekä ensimmäisen avoimen kysymyksen (ks. kysymys 

7, liite 1) avulla tarkoitukseni oli kerätä aineistoa ensimmäistä tutkimuskysymystäni 

varten (ks. s. 16) – millaisia käsityksiä Oulun seudulla asuvilla yliopisto-opiskelijoilla 

on Oulun seudun murteesta? Sen sijaan kysymyksen 8 ja monivalintatehtävien jälkeen 

esiintyvän kysymyksen 20 tarkoitukseni oli tarjota aineistoa toista tutkimuskysymystäni 

varten – millaisia käsityksiä Oulun seudulla asuvilla yliopisto-opiskelijoilla on murteen 

ja sen piirteiden variaation taustalla piilevistä sosiaalisista tekijöistä? 

 

Olen pyrkinyt miettimään tarkoin murretta ja sen variaatiota koskevien kysymysten 

esiintymisjärjestyksen kyselylomakkeessa. Avoimet, murretta ja sen variaatiota 

käsittelevät kysymykset (ks. kysymykset 7 ja 8) ovat sen vuoksi heti alussa, ettei 

vastaaja saa virikkeitä monivalinta- ja käännöstehtävissä esiintyvistä kielimuodoista. 

Olen halunnut tällä tavalla varmistaa, että informanttien avointen kysymysten 

vastaukset ovat mahdollisimman intuitiivisia. Vastaajalla ei siis ole ollut mahdollisuutta 

palata jo vastattuihin kysymyksiin ja muokata niitä. Jokaisen monivalintatehtävän 

jälkeen olen esittänyt variaation taustaa koskevan kysymyksen (ks. kysymys 20). Näin 

informantilla on ollut mahdollisuus pohtia variaation sosiaalista taustaa nimenomaan 

yksittäisen murrepiirteen näkökulmasta. 

 

Lähetin Webropol-kyselyn sähköpostitse Oulun kasvatustieteiden tiedekunnan 

opiskelijoille syyskuussa 2012. Vastaajiksi pyysin vain niitä, joilla ei ole suomen kielen 

kielitieteellistä koulutusta. Kasvatustieteiden tiedekunnassa miesten ja naisten välinen 

jakauma on hyvin epätasainen: miehiä on huomattavasti vähemmän kuin naisia. Tämä 

seikka näkyy luonnollisesti myös aineistossani. Kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 

145 opiskelijaa. Heistä 103 on naisia ja 42 miehiä. Tein tiedekuntavalinnan kuitenkin 

tiedostaen tämän haasteen. Halusin pidättäytyä kasvatustieteilijöissä, sillä he ovat niitä, 

jotka välittävät tulevaisuudessa omia tietojaan, taitojaan ja käsityksiään tuleville 

sukupolville. Valinnan taustalla oli myös henkilökohtainen intressi: olen itse saanut alun 

alkaen kasvatustieteellisen koulutuksen Oulun yliopiston kasvatustieteiden 

tiedekunnassa. Olisin toki voinut karsia naisten vastauksia, mutta tutustuttuani 

aineistoon en halunnut luopua yhdestäkään vastauksesta. Perustelen päätöstäni myös 

sillä, että tutkimukseni on lopulta kvalitatiivinen, jolloin aineiston laatu on 
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tärkeämmässä asemassa kuin määrä. Jos olisin karsinut naisten vastausten määrän 

miesten määrän tasolle, eivät miesten vastaukset olisi muuttuneet miksikään. Nyt sen 

sijaan naisten vastaukset antavat entistäkin luotettavamman kuvan todellisuudesta, kun 

vastauksia on enemmän. 

 

Naisvastaajien ikäjakauma on 18–51 vuotta. Keski-ikä naisvastaajilla on 26,5 vuotta. 

Miesvastaajien ikäjakauma on lähes samanlainen, 19–50 vuotta. Keski-ikä 

miesvastaajilla on hieman korkeampi, 28,5 vuotta. Olen jakanut miesten ja naisten 

vastaukset kahteen ryhmään sen perusteella, kuinka kauan vastaajat ovat asuneet Oulun 

seudulla. Toisessa ryhmässä ovat ne vastaajat, jotka ovat asuneet Oulun seudulla 10 

vuotta tai vähemmän. Toisessa ovat taas ne vastaajat, jotka ovat asuneet Oulun seudulla 

11 vuotta tai kauemmin. Miehistä alle 10 vuotta Oulun seudulla asuneita on yhteensä 18 

ja yli 10 vuotta asuneita 24. Naisista taas alle 10 vuotta Oulun seudulla asuneita on 

yhteensä 57 ja yli 10 vuotta asuneita 46. Ryhmissä on siis suurinpiirtein yhtä monta 

vastaajaa. Alun alkaen tarkoitukseni oli jakaa vastaajat useampiin ryhmiin, mutta 

kuhunkin ryhmään olisi tällöin tullut huomattavasti vähemmän vastaajia, joten 

tilastollinen vertailu olisi ollut ontuvaa. Ero puoli vuotta ja 10 vuotta Oulun seudulla 

asuneiden vastausten välillä on kieltämättä todennäköisesti suuri, mutta tämän kokoisen 

aineiston kanssa ryhmäjakoa ei ole mielekästä tehdä tarkemmin.  

 

 

4.3. Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimusaiheeni on antanut selkeät raamit tutkimussuuntauksen määräytymiselle. 

Tutkimussuuntaukseni, kansanlingvistiikka, tarjoaa keinoja ja metodeja kerätä aineistoa 

ja tutkia aihetta. Se ei kuitenkaan anna suoria ohjenuoria kerätyn aineiston analysointiin. 

Niinpä itse aineiston analysointiin olen valinnut laadullisen tutkimuksen 

perusanalyysimenetelmän, laadullisen sisällönanalyysin.  

 

Laadullista sisällönanalyysia hyödyntämällä voidaan analysoida aineistoa 

systemaattisesti ja objektiivisesti. Se on tekstianalyysimenetelmä, jossa aineisto voidaan 

ymmärtää hyvin väljästi esimerkiksi kirjaksi, tutkimukseksi, keskusteluksi, 

päiväkirjaksi, haastatteluksi tai lähes miksi tahansa kirjalliseen muotoon saatetuksi 
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materiaaliksi. Menetelmän tarkoituksena on saada selkeyttä usein hyvin hajanaiseen 

aineistoon sekä tätä kautta luoda lopulta yleinen kuvaus tutkittavasta aiheesta. 

Sisällönanalyysi ei vielä itsessään takaa valmiita tutkimustuloksia tai johtopäätöksiä, 

vaan niiden tekeminen jää lopulta tutkijan omalle vastuulle. Sisällönanalyysin avulla 

aineistosta on kuitenkin mahdollista saada selkeämpi kuva, mikä omalta osaltaan 

mahdollistaa johtopäätösten tekemisen. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 103–104.)  

 

Laadullisen sisällönanalyysin lisäksi hyödynnän aineiston käsittelyssä sisällön erittelyä, 

jonka usein nähdään kuuluvan sisällönanalyysimenetelmään. Sisällön erittelyn 

tarkoituksena on muuttaa aineisto kvantifioituun muotoon eli kuvata tekstin sisältöä 

kvantitatiivisesti. Koska pelkkä aineiston tilastollinen käsittely ei anna vielä kovin 

syvällistä kuvaa tutkimastani ilmiöstä, toimii sisällön erittely lähinnä tukena aineiston 

laadulliselle sisällönanalyysille. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 105–106.) Sisällön erittely 

näkyy tutkielmassani muun muassa siten, että olen kerännyt taulukoihin, kuinka moni 

on avoimissa vastauksissa maininnut Oulun seudun murteen piirteiksi esimerkiksi svaa-

vokaalin, yleisgeminaation tai yksinäis-s:llisen inessiivin.  

 

Sisällön erittelyn avulla olen kvantifioinut nimenomaan avoimilla kysymyksillä (ks. 

kysymykset 7, 8 ja 20, liite 1) saatua aineistoa. Sisällön erittelyn lisäksi käytän aineiston 

määrällisessä käsittelyssä myös yksinkertaista kvantifiointia, joka sinällään ei ole 

laadullista sisällönanalyysia. Monivalinta- ja käännöstehtävistä saadun aineiston olen 

kvantifioinut yksinkertaisesti laskemalla esimerkiksi, kuinka usein informantit ovat 

valinneet Oulun murteeseen kuuluvaksi variantin mää ja kuinka usein variantin mä. 

Sisällön erittelyn ja yksinkertaisen kvantifioimisen avulla pystyn hahmottamaan 

aineistoani luvuin ja prosentein. Määrällinen aineisto siis ikään kuin tukee kvalitatiivista 

tutkimustani. 

 

Laadullinen sisällönanalyysi on mahdollista jakaa kolmeen eri suuntaukseen: 

aineistolähtöiseen, teorialähtöiseen ja teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin. Omassa 

tutkielmassani analyysin menetelmänä on teoriaohjaava sisällönanalyysi. 

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa analyysin alkuvaiheet ovat hyvin pitkälti 

samankaltaiset aineistolähtöisen sisällönanalyysin kanssa, mutta aineistolähtöisestä 

sisällönanalyysista poiketen teoriaohjaavan analyysin loppuvaiheessa korostuu teorian 
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merkitys suhteessa analysoituun aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 117.) 

Teoriaohjaava sisällällönanalyysiprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: aineiston 

redusointiin eli pelkistämiseen, aineiston klusterointiin eli ryhmittelyyn ja lopulta 

abstrahointiin eli teoreettisten käsitteiden luomiseen (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108). 

Ensimmäinen vaihe eli aineiston redusointi pitää sisällään tutkittavan aineiston 

pelkistämisen siten, että aineistosta karsitaan tutkimuksen kannalta epäolennaiset asiat 

pois ja yksinkertaistetaan esiin tuleva käyttökelpoinen aines analyysiyksiköiksi (Tuomi 

& Sarajärvi 2009: 109). Oman aineistoni kohdalla tämä tarkoitti aineiston perusteellista 

läpikäymistä. Etsin aineistostani olennaisuuksia ja karsin aiheen vierestä tulleita 

vastauksia. Esimerkiksi kohdassa, jossa tiedustelin vastaajan näkemyksiä 

kielenkäyttäjän taustan vaikutuksista puhuttuun kieleen, moni vastasi puhetilanteen 

vaikuttavan murteen eroihin. Rekisterin vaikutus sinällään on tärkeä selittäjä murteen 

variaatiossa, mutta se ei kuitenkaan liity tähän tutkielmaan, joten olen jättänyt rekisteriä 

koskevat vastaukset pois analyysistani.  

 

Aineiston klusteroinnin eli luokittelun vaiheessa pelkistettyä aineistoa ryhmitellään 

arvioiden siinä esiintyvien analyysiyksiköiden samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. 

Samaan aiheeseen liittyvät analyysiyksiköt luokitellaan omiksi alaluokikseen. Alaluokat 

taas yhdistetään edelleen yläluokiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 110.) Käytännössä 

redusoin ja klusteroin aineistoani samanaikaisesti. Samalla kun kävin aineistoa läpi ja 

siirtelin analyysiyksiköitä alaluokkiin, pelkistin aineistossa esiintulevia 

analyysiyksiköitä yksinkertaisemmiksi ja karsin epäolennaisuuksia. 

 

Viimeisessä, abstrahoinnin eli käsitteellistämisen vaiheessa tarkoitus on edeltävän 

luokittelun pohjalta luoda uusia tutkimustehtävään vastaavia käsitteitä. Pelkistettyjen 

analyysiyksiköiden ja luokittelun vaiheesta siirrytään edelleen yhä yleisemmällä ja 

käsitteellisemmälle tasolle. Samalla luokittelun vaiheessa muodostetut yläluokat 

ryhmitellään edelleen pääluokiksi ja lopulta yläluokkia yhdistäviksi käsitteiksi. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 111.) Jos kyseessä olisi aineistolähtöinen sisällönanalyysi, nousisivat 

uudet käsitteet käsitteellistämisen vaiheessa yksinomaan aineiston pohjalta. Koska 

kuitenkin analysoin aineistoa teoriaohjaavasti, nousee teorian osuus tässä vaiheessa 

merkitykselliseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 117.) Käytännössä jatkoin abstrahoinnin 

tasolla luokittelua edelleen yhä käsitteellisempään suuntaan. Lisäksi lähestyin vaihetta, 
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jossa tehdään johtopäätöksiä tutkimustuloksista suhteessa aiempiin tutkimuksiin.  

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin vaiheita voidaan omassa tutkielmassani kuvata myös 

seuraavan aineistostani nousseen esimerkin avulla. Kysymykseen miten kuvailisit Oulun 

seudun murretta on eräs informantti vastannut seuraavasti:  

 

Kauheasti lissäillään ylimääräisiä konsonantteja, erityisesti s-kirjaimia, ja 

oululaiset eivät käy kaupassa, vaan kaupasa, jota en kerta kaikkiaan tajua. 

Murresanoja en ole vielä kuullut, en ainakaan sellaisia mitä en olisi 

ymmärtänyt.  

 

Tämän vastauksen redusoidut analyysiyksiköt ovat seuraavat: (1) ylimääräisiä 

konsonantteja, erityisesti s-kirjaimia (esim. lissäillään?), (2) kaupassa > kaupasa, (3) ei 

murresanoja, joita ei ymmärtäisi. Nämä analyysiyksiköt voidaan numeroittain jakaa 

seuraaviin alaluokkiin: (1) yleisgeminaatio, (2) yksinäis-s:llinen inessiivi ja (3) 

yksittäiset murresanat. Edelleen yläkäsitteiksi nousevat (1) fonologiset piirteet, (2) 

morfologiset piirteet ja (3) leksikaaliset piirteet, joiden alle kertyy todennäköisesti myös 

monia muita alakäsitteitä ja niiden sisältämiä analyysiyksiköitä. Lopulta voidaan 

yläkäsitteiden sisältämien alakäsitteiden ja niiden analyysiyksiköiden perusteella tehdä 

johtopäätöksiä siitä, kuinka hyvin maallikot havaitsevat Oulun seudun murteesta 

minkäkinlaisia piirteitä. Ovatko jotkin piirteet esimerkiksi herkemmin havaittuja kuin 

toiset? Ketkä murrepiirteitä havaitsevat herkemmin?  

 

 

4.4. Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Informanteistani jokainen on täysi-ikäinen, ja he ovat vastanneet kyselyyn täysin omasta 

tahdostaan. Tästä syystä esimerkiksi tutkimusluvista ei ole tarvinnut huolehtia. Vaikka 

aineisto on kerätty aikuisilta vastaajilta, eettisyys, eli tässä tapauksessa yksityisyyden 

suoja, on kuitenkin aina otettava huomioon (Kuula 2006: 126). Näin pystyn tutkijana 

takaamaan sen, että informanttien oikeudet säilyvät. Olen tehnyt vastaajille alusta asti 

selväksi, että jokainen vastaus pysyy täysin nimettömänä tutkimuksen alusta loppuun 

saakka. En kerää kyselylomakkeessa lainkaan vastaajia yksilöiviä tietoja, joten 

anonymiteetin säilyttämisestä ei voi koitua ongelmia. En kuitenkaan tutkijana itsekään 
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tiedä, kuka minkäkin kyselylomakkeen on palauttanut, joten yksilöidyn vastaajan 

yhdistäminen tiettyyn vastauslomakkeeseen on mahdotonta.  

 

Tutkijana olen huomioinut eettisyyden ja hyvän tieteellisen käytännön myös aineistoa 

käsitellessäni ja tuloksia esitellessäni pyrkimällä säilyttämään aineiston ja tulosten 

oikeellisuuden (Hirvonen 2006: 31). Tämä näkökulma liittyy myös tutkimuksen 

luotettavuuteen. Suurta aineistoa käsitellessä on haasteena pitää aineisto kasassa 

esimerkiksi niin, että miesten vastauksiin ei livahda naisten vastauksia tai että alle 

kymmenen vuotta Oulun seudulla asuneiden vastauksiin ei päädy kauemmin seudulla 

asuneiden vastauksia. Koska aineistoa on käsitelty Excel-taulukointia hyödyntäen, on 

ollut tärkeää seurata jatkuvasti, etteivät eri kysymysten vastaukset ole menneet 

vastaajien kesken sekaisin. Jos tämänkaltaisia virheitä sattuu, on vaarana, että 

aineistosta saadut tulokset ovat täysin mitättömät. Olen pyrkinyt välttämään aineiston 

sekoittumisen esimerkiksi vertaamalla säännöllisesti taulukoituja vastauksia 

alkuperäisiin vastauslomakkeisiin. Näin olen voinut vakuuttua siitä, ettei aineisto ole 

päässyt sekoittumaan. 

 

Tutkimuksen luotettavuuden olen pyrkinyt huomioimaan ensinnäkin kyselylomakkeen 

laatimisen yhteydessä. Apunani oli useita kielikäsitystutkimuksia, joiden 

kyselylomakkeista ja haastattelurungoista otin ideoita omaan kyselyyni. Kyselyn 

raakaversio muokkautui työn ohjaajalta saadun palautteen pohjalta. Tämä versio 

muokkautui taas edelleen pilottitutkimuksesta saadun tiedon ja palautteen pohjalta. 

Lisäksi myös perehtyminen Oulun seudun murretta koskevaan tutkimustietoon ohjasi 

muokkaamaan kyselylomaketta edelleen. Vasta näiden vaiheiden jälkeen lähetin 

kyselylomakkeen Oulun yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoille. (Ks. 

Metsämuuronen 2003: 37.) 

 

Tutkimuksessani aineisto on selvästi epätasapainossa miesten ja naisten vastausmäärän 

osalta. Analyysia aloitellessani pohdin tarkasti, vähennänkö naisten vastauksia 

vastaamaan miesten vastausten määrää. Lueskeltuani aineistoa tulin kuitenkin siihen 

tulokseen, että haluan säilyttää aineiston kokonaisuudessaan. Huomasin naisten 

aineistossa olevan paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia, joista en halunnut luopua. Jos 

olisin rajannut aineistoa, se olisi pitänyt tehdä sattumanvaraisesti, jolloin nämä 
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mielenkiintoiset yksityiskohdat olisivat voineet hävitä. Niinpä perustelen 

epätasapainoista aineistoani siten, että nyt naisten aineistosta saadut tulokset ovat entistä 

luotettavampia. Miesten aineisto ei ole määrältään näin kattava, mutta pro gradu -

tutkielmaa ajatellen täysin riittävä.  

 

Ensimmäistä tutkimuskysymystä käsittelevät tulokset, käsitykset Oulun seudun murteen 

piirteistöstä, on esitelty pääasiassa kvantifioidun tiedon pohjalta. Olen huomioinut 

aineiston miesten ja naisten välisen epätasapainon siten, että esittelen miesten ja naisten 

tulokset rinnan. Lisäksi esittelen prosentuaalisten tulosten rinnalla myös frekvenssit, 

jolloin lukijalla on mahdollista konkreettisesti nähdä, mitä nämä prosenttiosuudet 

tarkoittavat vastaajien lukumäärinä. Näin olen pyrkinyt eettisestä näkökulmasta 

takaamaan tutkimukseni avoimuuden (Hirvonen 2006: 31). 
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5. KÄSITYKSIÄ OULUN SEUDUN MURTEEN PIIRTEISTÖSTÄ JA 

SOSIAALISESTA VARIAATIOSTA 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimustulosten valossa, millaisia käsityksiä Oulun yliopiston 

opiskelijoilla on Oulun seudun murteen piirteistöstä ja niiden sosiaalisesta variaatiosta.  

Esittelen tulokset murrepiirteittäin. Käsittelyjärjestys etenee fonologisista piirteistä (tk- 

ja ts-konsonanttiyhtymät, yleisgeminaatio, tekkiin-tyyppinen imperfekti, eA- ja OA-

vokaaliyhtymät sekä svaa-vokaali) morfologisiin piirteisiin (inessiivin sijapääte -ssA) 

sekä niiden kautta leksikaalisiin piirteisiin (yksikön 1. ja 2. persoonan 

persoonapronominit). Kunkin murrepiirteen kohdalla kerron aluksi, mitä tutkimuksissa 

on tähän mennessä selvitetty toisaalta Oulun seudun murteen piirteistöstä, toisaalta 

piirteiden sosiaalisesta variaatiosta. Tämän jälkeen esittelen piirteeseen liittyvät 

tutkimustulokset: aluksi käsitykset piirteen edustumisesta Oulun seudun murteessa, 

jonka jälkeen käsitykset piirteen variaation taustalla vaikuttavista sosiaalisista tekijöistä. 

 

Havainnollistan saatuja tuloksia yhteenvetotaulukoiden ja aineistosta kerättyjen 

lainauksien avulla. Taulukoista löytyvät erikseen miesten ja naisten vastausten 

yhteenvedot sekä frekvenssi- että prosenttilukemina. Lisäksi olen eritellyt useimpiin 

taulukoihin alle kymmenen (–10) ja yli yksitoista vuotta (11–) seudulla asuneiden 

miesten ja naisten vastausten frekvenssit ja prosenttiosuudet. Muutoin taulukoissa 

edustuu yhteenveto kaikkien vastanneiden vastauksista, mutta lauseenkäännöstehtävissä 

olen jättänyt erään alle kymmenen vuotta Oulun seudulla asuneen naisen vastaukset 

käsittelemättä, sillä hän ei ole vastannut lainkaan käännöstehtäviin. Tämän vuoksi 

naisten käännöstehtävävastauksia on vain 102 naiselta 103:n sijaan. 

 

 

5.1. tk-konsonanttiyhtymä 

 

Vanhassa Oulun seudun murteessa tk-yhtymät ovat regressiivisen assimilaation 

tuloksena edustuneet muodossa kk etenkin pääpäinollisen tavun jäljessä mutta myös 

useimmiten kauempana sanassa. (Pääkkönen 1971: 216.) Kyselylomakkeessa tk-

yhtymää edustavat indefiniittipronomini jotkut, joka esiintyy monivalintatehtävässä, 

sekä yksikön 2. persoonan persoonapäätteen ja -ko-liitteen yhdistelmät matkustatko ja 
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opettelitko, jotka taas esiintyvät lauseenkäännöstehtävissä. Pääkkösen edellä mainitun 

määritelmän mukaisesti nämä muodot edustuisivat vanhassa Oulun seudun murteessa 

odotuksenmukaisesti muodossa jokku, matkustakko ja opettelikko. 

 

tk-konsonanttiyhtymän sosiaalisesta variaatiosta ei Oulun seudun murteessa ollut 

löydettävissä tutkimuksia, joten en tässä tapauksessa voi esitellä tk-konsonanttiyhtymän 

edustumista nykypuhekielessä. 

 

 

5.1.1. Käsityksiä tk-konsonanttiyhtymän edustumisesta 

 

Avoimissa Oulun seudun murretta kuvaavissa vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1) tk-

yhtymän edustuminen muodossa kk esiintyy 34 prosentilla kaikista vastaajista. Tämä on 

neljänneksi yleisimmin mainittu Oulun seudun murretta kuvaavaksi piirteeksi sekä 

miesten että naisten avoimissa vastauksissa. Yli puolet näistä maininnoista tulee esiin 

ookko nää -matkimuksen yhteydessä, kuten aineistoesimerkeistä on havaittavissa. 

 

Miten Oulun seudulla mielestäsi puhutaan? Eli millaisia piirteitä Oulun seudun 

murteeseen mielestäsi kuuluu? Miten se eroaa esimerkiksi uutisissa käytettävästä 

yleiskielestä? Voit kertoa omin sanoin ja antaa lisäksi esimerkkejä.  

(1) N19: - "Ookko nää--", "Alakko nää--", "Voikko nää--" --> Oulun seudun 

murteen aivan oma piirre 

(2)  N88: Mikään ei särähdä ja murre muovaa sanat ja ilmaisut 

pehmeämmiksi, esimerkiksi " tuukko nää" kuulostaa paljon 

sointuvammalta kuin esim. "tuutsä". 

(3)  M9: Lisäksi esimerkiksi "oletko" ja vastaavat vääntyvät muotoon "ookko" 

tai usein "ookkonää". 

(4)  M23: myös vokaalit ja konsonantit kaksintuvat ja ovat leveämmin 

käytössä kuten alakko, kolome, nelijä, kattoon jne.. 

 

Alla olevasta taulukosta 1 käy ilmi, että yhteensä 103 naisesta ookko-tyyppisen 

variantin mainitsee 35 naista (34 %). Yhteensä 42 miehestä kk-yhtymän mainitsee 14 

miestä (33 %). Eroa miesten ja naisten välillä ei juuri ole. Naisten kohdalla ei ole 

merkitystä sillä, kuinka kauan vastaaja on Oulun seudulla asunut. Sen sijaan yli 11 

vuotta Oulun seudulla asuneet miehet mainitsivat kk-yhtymän 10 prosenttiyksikköä 
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useammin kuin alle 10 vuotta Oulun seudulla asuneet.  

 

Taulukko 1. tk-yhtymän edustuminen kk:na avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. 

kysymys 7, liite 1). 

 

Monivalintatehtävässä vastaajat valitsivat muodon, joka kuului heidän käsityksensä 

mukaan Oulun seudun murteeseen. Vastaajat saivat valita halutessaan useamman 

muodon. Tästä syystä taulukon sarakkeet eivät muodosta yhteensä 100:a prosenttia. 

Vaihtoehtoina tk-yhtymästä olivat jotkut, jotku ja jokku. Vanhassa Oulun seudun 

murteessa variantti edustuisi muodossa jokku. Kuten taulukosta 2 käy ilmi, yleisimmin 

vastaajat ovat valinneet muodon jokku, mutta myös variantit jotkut ja jotku ovat yleisiä. 

Naisista Oulun seudulla alle kymmenen vuotta asuneet tunnistavat Oulun seudun 

murteen variantiksi jokku useammin (75 %) kuin he, jotka ovat asuneet Oulun seudulla 

yli yksitoista vuotta (70 %). Miesten kohdalla jakauma on samanlainen mutta vielä 

selvempi: alle kymmenen vuotta Oulun seudulla asuneet miehet tunnistavat variantin 

jokku Oulun seudun murteen piirteeksi 83-prosenttisesti, kun taas yli yksitoista vuotta 

alueella asuneet vain 62-prosenttisesti. 

 

Taulukko 2. tk-yhtymän edustuminen monivalintatehtävässä. 

 
naiset 

(N=103) 

miehet 

(N=42) 

jokku 75 (73 %) 30 (71 %) 

jotku 44 (43 %) 17 (40 %) 

jotkut 8 (8%) 4 (10 %) 

 

Käännöstehtävissä tk-konsonanttiyhtymä edustui tapauksissa matkustatko ja opettelitko. 

Taulukkoon 3 on laskettu tk-yhtymien edustumisen keskiarvo kyseisten tapausten 

kohdalla. Vanhassa Oulun seudun murteessa matkustatko ja opettelitko edustuisivat 

muodoissa matkustakko ja opettelikko. matkustatko- ja opettelitko-tapausten kohdalla 

variaatiota esiintyy huomattavasti vähemmän kuin indefiniittipronominin jotkut 

kohdalla. Miehistä noin 94 prosenttia käänsi variantit muotoon matkustakko ja 

 tk > kk 

naiset (N=103) 35 (34 %) 

naiset –10 (N=57) 20 (35 %) 

naiset 11– (N=46) 15 (33 %) 

miehet (N=42) 14 (33 %) 

miehet –10 (N=18) 5 (28 %) 

miehet 11– (N=24) 9 (38 %) 
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opettelikko. Jäljelle jäänyt 6 prosenttia on sitä mieltä, että tapaukset edustuvat 

yleiskielisessä muodossa. Naisista sen sijaan noin 92 prosenttia käänsi variantit 

muotoon matkustakko ja opettelikko. Loput ehdottivat variantiksi joko matkustatko- tai 

matkustaks-muotoja. Kuten taulukosta 3 selviää, naisista alle kymmenen vuotta Oulun 

seudulla asuneet tunnistavat matkustakko-muodon hieman harvemmin (90 %) Oulun 

seudun murteen piirteeksi kuin ne, jotka ovat asuneet seudulla yli yksitoista vuotta (93 

%). Miehistä taas vähemmän aikaa seudulla asuneet käänsivät piirteen useammin (97 

%) muotoon kk kuin kauemmin seudulla asuneet (92 %). 

 

Taulukko 3. tk-konsonanttiyhtymän edustumisen keskiarvo käännöstehtävien 

perusteella. 

 naiset –10 naiset 11– miehet –10 miehet 11– 

-kko 90 % 93 % 97 % 92 % 

-tko 8 % 4 % 3 % 8 % 

-ks 2 % 3 % 0 % 0 % 

 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Tulosten perusteella näyttää, että käsitykset tk-yhtymän edustumisesta etenkin ookko-

tyyppisissä verbimuodoissa ovat hyvin yksimielisiä: tk edustuu näissä tapauksissa 

vastaajien käsitysten mukaan muodossa kk. Tämä piirre on myös verrattain yleisesti 

tunnistettu Oulun seudun murretta kuvaavaksi piirteeksi etenkin fraasin ookko nää -

yhteydessä.  

 

Indefiniittipronominin jotkut kohdalla vaihtelu on kuitenkin suurempaa. tk-yhtymä 

edustuu jotkut-tapauksen kohdalla huomattavasti useammin yleiskielisessä muodossa 

kuin matkustatko-tyyppisten verbien kohdalla. Mielenkiintoista on, että vähemmän 

aikaa Oulun seudulla asuneet vastaajat tunnistavat jokku-muodon yleisemmin Oulun 

seudun murteen muodoksi kuin he, jotka ovat asuneet seudulla kauemmin. Tämä voi 

kertoa esimerkiksi siitä, etteivät kauan Oulun seudulla asuneet tunnista piirrettä jotkut-

tapauksen kohdalla omakseen, vaikka sitä käyttäisivätkin. Kenties piirre on vähemmän 

aikaa Oulun seudulla asuneille herkemmin tunnistettavissa. On myös mahdollista, että 

jotkut-tyyppisissä ympäristöissä tk:n edustuminen kk:na on vähenemään päin. Tällöin 

kauemmin seudulla asuneet ovat havainneet muutoksen herkemmin, kun taas 

vähemmän aikaa seudulla asuneet saavat mallin jokku-muotoon esimerkiksi juuri ookko-

tyyppisistä tapauksista. 
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5.1.2. Käsityksiä tk-konsonanttiyhtymän sosiaalisesta variaatiosta 

 

Aineiston perusteella on havaittavissa, että tk-konsonanttiyhtymä ei selvästikään ole 

murrepiirre, jonka variaation taustatekijöitä olisi helppo havaita. Sosiaalista variaatiota 

käsittelevän avoimen kysymyksen (ks. kysymys 8, liite 1) vastauksissa tk-yhtymän 

edustuminen mainitaan vain kolmesti. Näistä kaksi on naisten vastauksia ja yksi miehen 

vastaus. Kahdessa näistä maininnoista tk-yhtymän vastine esiintyy fraasissa ookko nää, 

kuten seuraavassa lainauksessa: (5) Ja toisinaan Oulussa juipit puhhuu tyyliin ”Ookko 

nää” tai ”Misä nää olliit?” (M14). Kolmannessa maninnassa tk-yhtymän vastine kk 

esiintyy esimerkissä alakko. Vastaukset olivat osittain ristiriitaisia. ookko nää -tyylinen 

puhetapa kuului molemman vastaajan mukaan nuorten, alle 30-vuotiaiden puheeseen. 

Sen lisäksi toinen vastaajista kuvailee näin puhuvia ihmisiä juipeiksi.
1
 Sen sijaan 

alakko-esimerkin maininneen vastaajan mielestä kk-yhtymä kuuluu pikemminkin 

eläkeikäisen puhujan murteeseen. 

 

Kyselyn monivalinnan avoimessa kysymyksessä (ks. kysymys 20, liite 1) tk-yhtymä 

esiintyy tapauksessa jotkut. Valittavia variantteja olivat jotkut, jotku ja jokku. Variaation 

taustatekijöitä ovat havainneet sekä miehet että naiset, naiset tosin hieman miehiä 

useammin. Taustatekijöinä pidetään ikää ja koulutusta: Yleiskielinen jotkut kuuluu erään 

vastaajan käsityksen mukaan korkeasti koulutettujen puheeseen. jokku-muotoa taas 

käyttävät vastaajien mielestä etenkin lapset ja nuoret, kuten seuraavasta lainauksestakin 

ilmenee: (6) nuoret sannoo ainaki ”jokku” (M14). 

 

 

5.2. ts-konsonanttiyhtymä 

 

Pääkkösen (1971: 195) mukaan muun muassa Rapola ja Kettunen ovat esittäneet, että 

ts-yhtymää edustaa vanhastaan Oulun seudun murteessa avotavun edessä kaikissa 

painoasemissa vaihtelematon tt (mettä : mettän). Pääkkönen kuitenkin esittää oman 

aineistonsa pohjalta, että ts:n vastine tt on todellisuudessa kvantitatiivissa vaihtelussa 

tavujen painoasemista riippuen. Tässä tutkielmassa ts-yhtymää edustavat käännös- ja 

                                                 

1
 juipin merkitys on Kielitoimiston sanakirjan (KS s.v. juippi) mukaan ’epärehellinen ja epäluotettava 

(nuori) mies’. 
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monivalintatehtävien yleiskieliset muodot itse
x
 ja metsässä. Molemmassa tapauksessa 

ts-yhtymä esiintyy pitkän ja painollisen tavun jäljessä sekä umpitavun edellä, joten 

esittelen seuraavaksi Pääkkösen äännehistorian valossa tämän tapauksen ts-yhtymän 

edustuksen Oulun seudun murteessa. 

 

Pääkkösen vuonna 1966 tekemästä lisensiaatintyöstä ja myöhemmin Oulun yliopistossa 

tehdyistä kuudesta proseminaarityöstä saadut tulokset osoittavat, että ts-yhtymän vastine 

vaihtelee vahva-asteisen tt:n ja heikkoasteisen t:n välillä hyvin tasaisesti. Tämä siis 

kumoaa muun muassa Rapolan ja Kettusen perinteisen näkemyksen tt-vastineen 

vaihteluttomuudesta Oulun seudun murteessa. Tarkasteltaessa itse
x
- ja metsä-tapauksia 

tarkemmin on huomattava, ettei näissä muodoissa vaihtelu ole yhtä tasaista. itse
x
-

tapauksen heikkoasteinen vastine, variantti ite, esiintyy noin 70 prosentissa tapauksista, 

kun taas metsä-tapauksen umpitavuinen ja vahva-asteinen muoto mettän esiintyy noin 

82 prosentissa tapauksista. Tulos on saatu Pääkkösen Oulun yliopistossa teettämistä 

kuudesta proseminaarityöstä. (Pääkkönen 1971: 195–197.) 

 

Tuikkala (1997) on koonnut artikkeliinsa tutkimustuloksia ts-konsonanttiyhtymän 

vastineiden variaatiosta nykypuhekielessä. Oulun seudun murretta artikkelissa edustavat 

Ii, Yli-Ii, Muhos ja Oulu. Vahvassa asteessa tt (mettä) on tulosten pohjalta erittäin elävä 

ja laajasti käytössä oleva variantti. Tuloksien pohjalta ei ole vedettävissä suoria 

johtopäätöksiä iän, sukupuolen tai asuinpitäjän perusteella, sillä kokonaisvariaatio on 

melko suurta. Osaltaan kuitenkin näyttää, että maaseutupitäjissä etenkin työikäiset ja 

osin myös eläkeläiset suosivat tt-varianttia enemmän kuin nuoret. Oulussa nuorten 

puheessa tt-variantin esiintyminen vahvassa asteessa on maaseutupitäjiä laajempaa ja 

naisten puheessa sitä esiintyy enemmän kuin miesten. Tuikkala viittaa lisäksi Kanasen 

Oulun nuorten puhekielen tutkimukseen ja toteaa, että yleiskielistä ts-varianttia suosivat 

etenkin lukiolaiset pojat, kun taas ammattikoululaisilla ts-varianttia ei esiinny lainkaan. 

(Tuikkala 1997: 86–87.)  

 

tt-varianttia heikossa asteessa (mettän, itte) on erikseen tutkittu Oulun seudun murteessa 

Yli-Iissä. Tulokset osoittavat, että tt esiintyy heikossa asteessa huomattavasti 

harvemmin kuin vahvassa (keskimäärin 50 prosentissa tapauksista). Nuorilla se esiintyy 

harvemmin kuin työikäisillä ja eläkeläisillä, mutta naiset näyttävät suosivan piirrettä 
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miehiä enemmän. metsä-muodon heikossa asteessa tt on yleisempi kuin itse-tapauksen 

yhteydessä. (Tuikkala 1997: 89.) 

 

 

5.2.1. Käsityksiä ts-konsonanttiyhtymän edustumisesta 

 

Avoimissa Oulun seudun murretta kuvaavissa vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1) ts-

konsonanttiyhtymän edustuminen on yksi aineiston harvimmin mainituista 

murrepiirteistä. Kaikista naisista vain 6 (6 %) mainitsee piirteen kuuluvan Oulun seudun 

murteeseen. Vastaajat, jotka piirteen mainitsevat, ovat kaikki asuneet Oulun seudulla 

juuri hieman yli tai hieman alle kymmenen vuotta. Aivan vasta muuttaneet tai 

suurimman osan elämästään seudulla asuneet eivät piirrettä mainitse lainkaan. Miesten 

tilanne on samankaltainen: vain kolme vastaajaa (7 %) mainitsee ts-yhtymän jossain 

muodossa kuuluvan Oulun seudun murteeseen. Miestenkin tapauksessa vastaajat ovat 

kaikki asuneet noin kymmenen vuotta Oulun seudulla. Lähes puolet piirteen 

mainitsevista vastaajista kertoo ts-yhtymän edustuvan kuitenkin keskipohjalaisessa 

muodossa ht, kuten seuraavista lainauksistakin selviää. Loput kertovat piirteen 

edustuvan tt:nä tai heikossa asteessa t:nä. 

 

Miten Oulun seudulla mielestäsi puhutaan? Eli millaisia piirteitä Oulun seudun 

murteeseen mielestäsi kuuluu? Miten se eroaa esimerkiksi uutisissa käytettävästä 

yleiskielestä? Voit kertoa omin sanoin ja antaa lisäksi esimerkkejä.  

(7)  N45: Jonkun verran h:ta. -> kahtoon, mehtään 

(8)  N49: joissakin sanoissa toisen tavun aloittava s-kirjain muuttuu t-

kirjaimeksi (esim. metsä > mettä, katsoa > kattoa). 

(9)  M9: Jos Oulussa ei pidä valoja ollaan "pimiässä" ja puita kasvaa 

mehtässä tihiässä. 

 

Monivalintatehtävässä ts-yhtymä esiintyi tapauksessa itse. Tässä tapauksessa ei ole 

osoitettavissa selvästi yhtä yleisintä varianttia. Sen sijaan yleisimpiä variantteja ovat 

muodot ite ja itte, kuten taulukosta 4 on nähtävissä. Naisten vastauksissa kumpikin 

näistä varianteista on yhtä yleisiä (59 %). Miesten vastauksissa variantti ite on hieman 

yleisempi (71 %) kuin itte (52 %). Pääkkösen päätelmien pohjalta itse-tapauksen yleisin 

variantti olisi muoto ite (Pääkkönen 1971: 195–197), mikä vastaa etenkin miehiltä 
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saamiani tuloksia. Tämän tutkielman tuloksia ei voida kuitenkaan suoraan verrata 

Pääkkösen päätelmiin, sillä vastaajat saivat tehtävässä valita useamman vaihtoehdon. 

Jos vaihtoehdoista olisi saanut valita vain yhden, voisi tulos olla erilainen. Myös ihte-

varianttia on tarjottu jonkin verran, mutta se esiintyy huomattavasti useammin alle 

kymmenen vuotta Oulun seudulla asuneiden vastauksissa. ihte-variantin valinneista 

miehistä 83 prosenttia on alle kymmenen vuotta seudulla asuneita. Naisista sama osuus 

on 73 prosenttia.  

 

Taulukko 4. ts-yhtymän edustuminen monivalintatehtävässä. 

 
naiset 

(N=103) 

miehet 

(N=42) 

ite 61 (59 %) 30 (71 %) 

itte 61 (59 %) 22 (52 %) 

ihte 15 (15 %) 6 (14 %) 

itse 4 (4 %) 2 (5 %) 

 

Käännöstehtävässä ts-yhtymä esiintyi tapauksessa metsässä. Kuten taulukosta 5 selviää, 

yleisin variantti näissä vastauksissa on yksinäis-t:llinen variantti metässä sekä miesten 

että naisten kohdalla. Etenkin yli yksitoista vuotta Oulun seudulla asuneiden 

vastauksissa metässä on ehdottomasti yleisin variantti. Tämä eroaa Pääkkösen 

päätelmistä, joiden mukaan ts edustuu metsän-variantin umpitavussa yleisimmin vahva-

asteisena tt:nä (Pääkkönen 1971: 195–197). Oman aineistoni pohjalta Oulun seudulla 

asuvien opiskelijoiden käsitys kuitenkin on, että umpitavussa esiintyvä ts-yhtymä 

edustuu heikkoasteisena t:nä. mettässä-variantin osuus on naisten kohdalla melko 

tasainen sekä vähemmän että kauemman aikaa seudulla asuneiden vastauksissa (noin 22 

%). Miesten kohdalla mettässä-variantti on yleisempi vähemmän aikaa seudulla 

asuneiden vastauksissa (33 %). Sen sijaan kauemmin alueella asuneiden kohdalla 

korostuu metässä-variantin yleisyys muihin variantteihin nähden. 

 

Taulukko 5. ts-yhtymän edustuminen käännöstehtävässä. 

 

Alle kymmenen vuotta Oulun seudulla asuneiden vastauksissa on enemmän variaatiota 

ts-yhtymä 

metsässä-

tapauksessa 

naiset 

–10 (N=56) 

naiset 

11– (N=46) 

miehet 

–10 (N=18) 

miehet 11– 

(N=24) 

t 31 (55 %) 34 (74 %) 8 (44 %) 20 (83 %) 

tt 13 (23 %) 10 (22 %) 6 (33 %) 2 (8 %) 

ht 11 (20 %) 2 (4 %) 2 (11 %) 2 (8 %) 

ts 1 (2 %) 0 (0 %) 2 (11 %) 0 (0 %) 
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kuin kauemmin alueella asuneiden. Sekä miesten että naisten kohdalla mehtässä-

variantti on yleisempi vähemmän aikaa seudulla asuneiden vastauksissa kuin kauemmin 

alueella asuneiden vastauksissa. Naisilla mehtässä-varianttia esiintyy jopa 20 prosentilla 

vastanneista ja miehillä 11 prosentilla. Yli yksitoista vuotta seudulla asuneiden 

vastauksissa mehtässä-varianttia ei esiinny sen sijaan lainkaan. Yleiskielistä metsässä-

varianttia esiintyy hyvin vähän. Yleisin se on alle kymmenen vuotta Oulun seudulla 

asuneiden miesten vastauksissa.  

 

Tulosten pohjalta on pääteltävissä, että ts-yhtymän edustumisessa on huomattavasti 

enemmän variaatiota kuin esimerkiksi edellä käsitellyn tk-yhtymän kohdalla. ts-

yhtymän edustuminen ei lisäksi selvästikään ole piirre, joka herkästi yhdistettäisiin 

Oulun seudun murteeseen kuuluvaksi. Kenties tähän on syynä piirteen suuri variaatio. 

Piirre ei edustu murteessa yhdessä ainoassa muodossa, joten sen yhdistäminen tiettyä 

murretta kuvaavaksi piirteeksi on vaikeaa. 

 

 

5.2.2. Käsityksiä ts-konsonanttiyhtymän sosiaalisesta variaatiosta 

 

Sosiaalista variaatiota käsittelevän avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 8, 

liite 1) ts-konsonanttiyhtymän variaatiota selitetään vain yhdessä vastauksessa. Tämän 

miesvastaajan näkemyksen mukaan kattoon (< katsomaan) kuuluu etenkin eläkeikäisten 

puhujien murteeseen. Monivalinnan avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 

20, liite 1) ts-yhtymän variaation taustoja selitetään useammin kuin tk-yhtymän 

variaatiota. ts-yhtymää ja sen variantteja edustivat monivalintatehtävässä muodot itse, 

itte, ite ja ihte. Variaation taustatekijöinä pidetään etenkin ikää mutta myös asuinaluetta 

ja koulutustaustaa. Etenkin yli yksitoista vuotta seudulla asuneiden miesten vastauksissa 

iän merkitys korostuu. ite kuuluu kaikkien muodon maininneiden mielestä nuorten 

murteeseen. itte on toisten mielestä nuorten kieleen kuuluvaa. Toiset pitävät sitä taas 

vanhempien ihmisten käyttämänä, jopa murteesta pois jäävänä, varianttina, kuten 

seuraavasta lainauksesta selviää: (10) ”Itte” on mielestäni jäämässä pois. Vanhempi 

väestö käyttää enemmän (M39). ihte ja itse ovat eräiden vastaajien mielestä myös 

vanhemman väestön kieleen kuuluva muoto.  
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Erään miesvastaajan näkemyksen mukaan Oulun eteläpuolella käytetään muotoa ihte, 

kun taas Oulussa enemmän muotoa itte. Vastauksesta ei käynyt ilmi, mitä vastaaja 

Oulun eteläpuolella tarkalleen ottaen tarkoittaa. Eräs naisvastaaja taas on huomannut 

etenkin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajien käyttävän yleiskielistä muotoa itse. 

Hän uskoo, että syynä on opettajien pyrkimys mahdollisimman korrektiin kieleen. Myös 

eräs toinen vastaaja uskoo korkean koulutuksen vaikuttavan siihen, että puhuja käyttää 

mieluummin muotoa itse. itte taas kuuluu erään vastaajan näkemyksen mukaan etenkin 

vähemmän koulutettujen kieleen. 

 

 

5.3. Yleisgeminaatio 

 

Oulun seudun murteeseen on levinnyt savolaismurteista yleisgeminaatio, joka on hyvin 

laajalevikkinen suomen murteissa (ks. Kettunen 1999: kartta 2). Yleisgeminaatio on 

syntynyt todennäköisesti 1600-luvulla, sillä tätä ennen siitä ei ole ollut merkkejä 

savolaismurteissa, karjalan kielessä eikä vanhimmassa kirjasuomessa. 

Yleisgeminaatiossa lyhyttä painollista tavua seuraavan tavun alkukonsonantti on 

kahdentunut pitkän vokaalin edellä. Yleisgeminaatio on Oulun seudun murteessa 

levinnyt jopa uudempiin lainasanoihin, kuten polliisi. (Pääkkönen 1994: 298.) 

Kyselylomakkeessa yleisgeminaatiota edustavat yleiskielen muodot kotiin ja tänään. 

Lisäksi aineistossa esiintyy kaksi uudempaa lainasanaa, musiikki ja penaali. 

Yleisgeminaation säännön mukaisesti nämä tapaukset edustuisivat vanhassa Oulun 

seudun murteessa muodossa kottiin, tännään, mussiikki ja pennaali. 

 

Laakko (1997: 68–69) on koonnut artikkeliinsa useampia tutkimustuloksia 

yleisgeminaation nykypuhekielen variaatioon liittyen. Tulokset osoittavat, että Oulun 

seudulla yleisgeminaatio on tänäkin päivänä hyvin elävä ja laajasti käytössä oleva 

murrepiirre. Iissä yleisgeminaation esiintyminen on jopa nousussa. Työikäiset ja nuoret 

suosivat piirrettä eläkeläisiä enemmän. Myös naiset näyttävät suosivan piirrettä 

enemmän kuin miehet. Yli-Iissä ja Muhoksella tilanne on kuitenkin lähes päinvastainen. 

Siellä yleisgeminaatio on hieman häviämään päin: eläkeläiset suosivat 

yleisgeminaatiota enemmän kuin työikäiset ja nuoret. Myös sukupuolien välinen 

variaatio on Iihin verrattuna päinvastainen. Miehillä yleisgeminaatiota esiintyy osin 
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jopa vähemmän kuin naisilla lukuun ottamatta Yli-Iitä, jossa nuoret miehet suosivat 

piirrettä naisia enemmän.  

 

 

5.3.1. Käsityksiä yleisgeminaation edustumisesta 

 

Avoimissa Oulun seudun murretta kuvaavissa vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1) 

yleisgeminaatio on yksi yleisimmin mainituista Oulun seudun murretta kuvaavista 

piirteistä yksikön 2. persoonan pronominin ja svaa-vokaalin ohella. Tyypillisesti 

yleisgeminaatiosta puhutaan konsonanttien kahdentumana tai kaksoiskonsonanttina, 

mutta osa antaa piirteestä ainoastaan esimerkkejä. Seuraavissa lainauksissa on 

esimerkkejä avointen vastausten yleisgeminaatiomaininnoista.  

 

Miten Oulun seudulla mielestäsi puhutaan? Eli millaisia piirteitä Oulun seudun 

murteeseen mielestäsi kuuluu? Miten se eroaa esimerkiksi uutisissa käytettävästä 

yleiskielestä? Voit kertoa omin sanoin ja antaa lisäksi esimerkkejä.  

(11)  N70: Mielestäni yksi mielenkiintoinen erityispiirre on myös se, että 

joissakin paikoissa yksi konsonantti tuplataan (esim. polliisi), kun taas 

tietyissä kohdissa se poistetaan (esim. Oulusa). 

(12)  N83: Konsonantit sanotaan usein aika voimakkaasti, pollliisi, rahhaa.... 

(13)  M34: Ylimääräiset kaksoiskonsonantit (aijjaa kovvaa kaijjaaniin) 

(14)  M35: esimerkiksi Vesa-nimisestä ihmisestä puhuttaessa: "Ookko nää 

nähäny Vessaa?" 

 

Taulukkoon 6 kootuista tuloksista selviää, että naiset mainitsevat yleisgeminaation 

avoimissa vastauksissa herkemmin (50 %) kuin miehet (43 %).  Jakauma vähemmän ja 

kauemman aikaa seudulla asuneiden kesken on kuitenkin erilainen miesten ja naisten 

välillä. Naisista alle kymmenen vuotta seudulla asuneet mainitsevat piirteen useammin 

(53 %) kuin yli yksitoista vuotta asuneet (46 %). Heikoiten piirteen mainitsee naiset, 

jotka ovat asuneet seudulla koko ikänsä. Miehistä taas alle kymmenen vuotta seudulla 

asuneista piirteen mainitsee 39 prosenttia, kun osuus on yli yksitoista vuotta asuneilla 

43 prosenttia. Naisista poiketen yleisgeminaation mainitsee miehistä useimmiten koko 

ikänsä seudulla asuneet. 
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Monivalintatehtävässä yleisgeminaation mahdollisuus esiintyy yleiskielisessä 

uudemmassa lainasanassa musiikki. Vastaajat saivat jälleen valita useamman kuin yhden 

vaihtoehdon. Kuten taulukosta 7 selviää, sekä naisten että miesten vastauksissa 

yleisgeminaatiomuoto mussiikki on huomattavasti yleisempi kuin yleiskielinen variantti 

musiikki. Naisista mussiikin valitsi 86 prosenttia ja miehistä hieman useampi, 88 

prosenttia. Naiset valitsivat yleiskielisen musiikki-variantin hieman useammin (33 %) 

kuin miehet (29 %). Pelkästään yleiskielisen variantin valitsi 103 naisesta yhteensä 13 

(13 %), joista 10 on alle kymmenen vuotta Oulun seudulla asuneita. 

Yleisgeminaatiomuoto mussiikki on siis etenkin kauemmin Oulun seudulla asuneiden 

naisten käsitysten mukaan melko yksimielisesti murteeseen kuuluva piirre, vaikka 

kyseessä onkin uudempi lainasana. Miehistä sen sijaan 10 prosenttia valitsi pelkästään 

yleiskielisen muodon, ja heistä jokainen on yli yksitoista vuotta Oulun seudulla 

asuneita. 

 

 

 
naiset 

(N=103) 

miehet 

(N=42) 

mussiikki 89 (86 %) 37 (88 %) 

musiikki 34 (33 %) 12 (29 %) 

 

Käännöstehtävissä yleisgeminaation mahdollisuus on tapauksissa kotiin, tänään ja 

penaali. Huomasin analyysin aloitettuani, että kotiin-tapaukseen liittyy eräs ongelma. 

kotiin ja kottiin mahdollisuuksien lisäksi vastaajat ovat kääntäneet variantin myös 

muotoon kotia, joka tietysti on Oulun seudulla yleisesti käytetty variantti.  Se ei 

kuitenkaan tarjoa sopivaa vertailupohjaa, kun tarkoituksena on selvittää, valitsevatko 

vastaajat yleisgeminaatiomuodon vai yleiskielisen variantin. Jonkinlaista analyysia on 

kuitenkin mahdollista tehdä myös kotiin-tapauksen kohdalla. Naisvastaajista 20 

Taulukko 6. Yleisgeminaation esiintyminen avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. 

kysymys 7, liite 1). 

 Yleisgeminaatio 

naiset (N=103) 51 (50 %) 

naiset –10 (N=57) 30 (53 %) 

naiset 11– (N=46) 21 (46 %) 

miehet (N=42) 18 (43 %) 

miehet –10 (N=18) 7 (39 %) 

miehet 11– (N=24) 11 (46 %) 

Taulukko 7. Yleisgeminaation edustuminen monivalintatehtävässä. 
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prosenttia valitsi muodon kotia, mutta kaikki loput ovat kottiin-muodon kannalla. 

Naisten vastauksissa ei siis ole yhtäkään yleiskielistä kotiin-varianttia. Samankaltainen 

tilanne on myös miesten kohdalla. 17 prosenttia miehistä käänsi kotiin-variantin 

muotoon kotia, mutta kaikki loput valitsivat yleisgeminaatiomuodon kottiin. Alla oleva 

taulukko 8 antaa siis hieman vääristyneen käsityksen todellisesta tilanteesta.  

 

Taulukko 8. Yleisgeminaation edustuminen käännöstehtävissä. 

 
naiset –10 

(N=56) 

naiset 11– 

(N=46) 

miehet –10 

(N=18) 

miehet 11– 

(N=24) 

tännään 53 (95 %) 42 (91 %) 18 (100 %) 22 (92 %) 

kottiin 44 (79 %) 38 (83 %) 14 (78 %) 21 (88 %) 

pennaali 35 (63 %) 43 (93 %) 13 (72 %) 20 (83 %) 

 

tänään-variantti on käännetty hyvin yksimielisesti muotoon tännään sekä naisten että 

miesten vastauksissa. Molempien tapauksessa yleisgeminaatio edustuu yli 90-

prosenttisesti. Alle kymmenen vuotta seudulla asuneiden miesten kohdalla edustuminen 

on jopa 100-prosenttista. penaali-tapauksen kohdalla variaatiota on huomattavasti 

enemmän. Kaikista naisista 76 prosenttia valitsi yleisgeminaatiomuodon pennaali. Alle 

kymmenen vuotta Oulun seudulla asuneista yleisgeminaatio-osuus on kuitenkin vain 63 

prosenttia. Yli yksitoista vuotta seudulla asuneista pennaali-variantin valitsi kuitenkin 

jopa 93 prosenttia. Oulun seudulla kauemmin asuneet ovat siis selvästi yksimielisempiä 

siitä, että yleisgeminaatio kuuluu Oulun seudun murteeseen myös penaali-tapauksen 

kaltaisessa uudemmassa lainasanassa. Miesten vastauksissa variaatiota ei esiinny aivan 

yhtä paljon kuin naisilla. Alle kymmenen vuotta seudulla asuneista 72 prosenttia käänsi 

penaalin muotoon pennaali, kun yli yksitoista vuotta seudulla asuneista sama osuus on 

83 prosenttia.  

 

Yleisgeminaatio on selvästi maallikon käsitysten mukaan vahvasti Oulun seudun 

murteeseen sisältyvä piirre. Se on yksi yleisimmin mainituista murteeseen kuuluvista 

piirteistä avoimissa kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1), mutta sen lisäksi 

piirteen yleisyys korostuu myös monivalinta- ja käännöstehtävissä. Myös Nieminen 

(2005: 23) ja Vähälä (2005: 66–67) ovat todenneet yleisgeminaation olevan yksi Oulun 

seudun murteen helpoimmin tunnistetuista piirteistä. Uudempien lainasanojen kohdalla 

variaatio on selvästi suurempaa kuin tänään- ja kotiin-tyyppisten tapausten kohdalla, 

mutta tästä huolimatta suurempi osa valitsi yleisgeminaatiomuodon yleiskielisen 

variantin sijaan. Mitä kauemmin seudulla on asuttu, sitä paremmin yleisgeminaatio 
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tunnistetaan oululaiseksi piirteeksi myös uudemmissa lainasanoissa. 

 

 

5.3.2. Käsityksiä yleisgeminaation sosiaalisesta variaatiosta 

 

Sosiaalista variaatiota käsittelevän avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 8, 

liite 1) yleisgeminaation variaatiota selitetään huomattavasti useammin kuin esimerkiksi 

tk- ja ts-konsonanttiyhtymien variaatiota. Vastaajia on sekä miehiä että naisia. Iän 

suhteen vastaukset vaihtelevat jonkin verran. Erään vastaajan mielestä yleisgeminaatio 

kuuluu nimenomaan nuorten kieleen, kun taas muut pitävät sitä vanhemman väestön 

kieleen kuuluvana piirteenä. Eräs vastaaja on havainnut yleisgeminaation korostuvan 

etenkin Haukiputaalta olevien ammattikoululaisten miesten puheessa, kuten seuraava 

esimerkki osoittaa:  

 

(15)  N61: Tuntuu, että ympäröivissä kunnissa, kuten Haukiputaalla, puhutaan 

"leviämmin" oulun murretta kuin itse Oulussa. Varsinkin nuoret miehet ja 

amikset puhuvat voimakkaampaa murretta kuin esimerkiksi 

opiskelutoverini. Palijasjalakanen oululainen pappani taas käyttää 

enemmän vanhoja murresanoja, ja käyttää kyllä kaksoiskonsonantteja ja 

ylimääräisiä vokaaleja puheessaan, mutta ei niin leveästi kuin 

Haukiputaan amikset.  

 

Monivalinnan avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 20, liite 1) naiset ovat 

selittäneet yleisgeminaation variaatiota huomattavasti useammin kuin miehet. 

Taustatekijöiksi mainitaan ikä, asuinalue ja koulutus. Suurin osa on sitä mieltä, että 

yleiskielinen musiikki kuuluu nimenomaan nuorten kieleen, kun taas vanhempi väestö 

käyttää murteellista yleisgeminaatiomuotoa mussiikki. Tulos on yhtenäinen avoimen 

kysymyksen vastausten kanssa. Asuinalueen suhteen ollaan yksimielisesti sitä mieltä, 

että yleisgeminaatiomuoto mussiikki esiintyy useammin maaseudun asukkaiden 

puheessa. Myös koulutuksen merkityksestä ollaan yksimielisiä: yleisgeminaatio esiintyy 

vastaajien mielestä useammin matalammin koulutettujen keskuudessa, kun taas 

korkeasti koulutetut suosivat enemmän yleiskielistä muotoa. 
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5.4. tekkiin-tyyppinen imperfektimuoto 

 

Vanhassa Oulun seudun murteessa on vanhastaan ollut käytössä tekkiin-tyyppinen 

indikatiivin imperfektimuoto, joka esiintyy yksikön ja monikon 1. ja 2. persoonassa. 

Sama piirre esiintyy myös joidenkin kaksitavuisten nominien monikoissa muissa kuin 

nominatiivisijoissa (akkoilla). Selityksiä muodon synnylle on esitetty useampia. Muun 

muassa Kettunen esitti sen saaneen alkunsa laatokankarjalaisesta kielimuodosta. 

Pääkkönen kuitenkin Rapolan tavoin uskoo, että muodon synnyn taustalla on 

yleisgeminaatio. Myöhäsyntyisen i-loppuisen diftongin ja pitkän i:n edessä lyhyttä 

painollista tavua seuraavan lyhyen painottoman tavun alkukonsonantti on geminoitunut 

(sanoi : sannoin, teki : tekkiin). Geminaattaklusiilitapauksissa geminaatta on säilynyt 

vahva-asteisena (ottaa : ottiin). Muoto on levinnyt myös 1. tavun pitkän vokaalin tai 

diftongin jälkeisiin geminaattoihin (laittaa : laittoin). Myös heikko-asteiset muodot ovat 

säilyneet rinnalla, mutta analogiamuodoin pystytään tähdentämään muodon 

monikollisuutta. (Pääkkönen 1971: 153–155.) Hamari (1997: 182–183) uskoo, että 

tekkiin-tyyppisen imperfektin synnyn taustalla on pyrkimys taivutusparadigmojen 

symmetrisoitumiseen. Yksikön ja monikon 1. ja 2. persoonan imperfektit ovat ottaneet 

mallinsa 3. persoonasta, jolloin vahva aste ja samanrakenteisuus ovat yleistyneet: teki : 

*tekin (ei tein) > tekkiin, alkoi : alkoin (ei aloin). 

 

Tässä tutkielmassa tekkiin-tyyppistä imperfektimuotoa edustavat monivalinta- ja 

käännöstehtävissä esiintyvät yleiskieliset muodot sanoin, olit, annoit sekä näin, jotka 

voisivat nykymurteessa edustua muodoissa sannoin, olliit, antoit ja näkkiin. Mantilan 

jaottelun pohjalta sannoin edustaa tavallista yleisgeminaatiollista muotoa ja olliit 

sekundaaria yleisgeminaation muotoa, jossa i on sekundaaristi pidentynyt ja aiheuttanut 

l:n geminoitumisen. antoit edustaa vahvan asteen yleistymää ja näkkiin vahvan asteen 

yleistymän ja yleisgeminaation sisältävää muotoa. (Mantila & Pääkkönen 2010: 166–

167) 

 

Pääkkösen henkilökohtaisen kielenoppaan, Kustaa Lipposen, näkemyksen mukaan 

ennen aikaan (ymmärrettävästi reilusti ennen 1970-lukua) tekkiin-tyyppinen imperfekti 

oli aivan tavallinen Oulun seudun murteen puhujien kielenkäytössä (Pääkkönen 1971: 

154). Pääkkösen (1971: 154–155) omien havaintojen mukaan muoto kuului taas Oulun 
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seudun murteen äännehistorian ensimmäisen osan ilmestymisen aikoihin etenkin ja 

lähes yksinomaan Oulun koululaisten kielenkäyttöön Oulun kaupungin ja sen 

lähiseudun alueella. Pääkkönen kuvaileekin muodon edustavan niin sanottua 

oululaisslangia. 

 

Hamari (1997: 179–180) on koonnut artikkeliinsa sosiolingvistisiä tutkimuksia tekkiin-

tyyppisen imperfektin variaatiosta. Tutkimukset osoittavat, että oululaisten nuorten 

aikuisten puheessa miehillä tekkiin-tyyppistä imperfektimuotoa esiintyy enemmän (noin 

30 prosenttia) kuin naisilla (noin 20 prosenttia). Sekä miehillä että naisilla vahva-

asteista tekkiin-tyyppiä esiintyy kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin heikkoasteista 

tein-tyyppiä. Muhoksella toteutettu tutkimus osoittaa kuitenkin päinvastaisia tuloksia. 

Siellä naiset ja tytöt näyttäisivät suosivan piirrettä enemmän kuin miehet ja pojat. (Ks. 

myös Mantila & Pääkkönen 2010: 169–172.) 

 

 

5.4.1. Käsityksiä tekkiin-tyyppisen imperfektimuodon edustumisesta  

 

Kymmenestä tutkittavasta piirteestä tekkiin-tyyppinen imperfekti mainitaan avoimissa 

Oulun seudun murretta kuvaavissa vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1) kuudenneksi 

(miehet) tai seitsemänneksi (naiset) useiten. tekkiin-tyyppisen imperfektin 

analysoiminen aineistosta tuotti jokseenkin ongelmia, sillä osa nimittää piirrettä 

kaksoinkonsonantiksi, aivan kuten yleisgeminaatiotakin. Olen kuitenkin analysoinut 

aineiston niin, että olen laskenut tekkiin-tyyppisen piirteen mainitsijoiksi vain ne 

vastaajat, jotka ovat antaneet piirteestä esimerkin. Jos siis vastaaja on puhunut 

pelkästään kaksoiskonsonanteista, olen tulkinnut vastauksen tarkoittavan 

yleisgeminaatiota, en tekkiin-tyyppistä imperfektiä. Tulkitsen näin siksi, koska 

kaksoiskonsonanteilla on tarkoitettu aineistossa useammin yleisgeminaatiota kuin 

tekkiin-tyyppistä imperfektiä annettujen esimerkkien perusteella. Lopulta kuitenkaan ei 

voida tietää, ovatko vastaajat tarkoittaneet yleisgeminaatiota vai tekkiin-tyyppistä 

imperfektiä puhuessaan kaksoiskonsonanteista. Alla on muutama esimerkki aineistossa 

esiintyvistä tekkiin-tyyppisen imperfektin maininnoista. näkkiin ja tekkiin olivat 

tyypillisimmät esimerkit, joita vastaajat vastauksissaan käyttivät. 

Miten Oulun seudulla mielestäsi puhutaan? Eli millaisia piirteitä Oulun seudun 
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murteeseen mielestäsi kuuluu? Miten se eroaa esimerkiksi uutisissa käytettävästä 

yleiskielestä? Voit kertoa omin sanoin ja antaa lisäksi esimerkkejä.  

(16)  N70: Esimerkiksi monesti minua huomautetaan verbien taivutuksista, 

esim. tekkiin (tein), kokkiin (koin) yms. Nämä ovat mielestäni jotenkin 

todella oulumaisia ilmauksia, ja niissä ei ole mitään kieliopillisesti oikein 

(?). 

(17)  N96: Kaksoiskonsonantin lisääminen verbeihin: lukkiin, tekkiin, näkkiin. 

(18)  M23: Oulun murteessa on myös mielenkiintoisia erikoisuuksia ruotsin 

kielestä lähtöisin olevien murresanojen lisäksi "ottiikko", "tekkiikkö" 

"näkkiikkö" -muodot. 

 

Taulukosta 9 on huomattavissa, että miehet ja naiset ovat maininneet tekkiin-tyyppisen 

imperfektin lähes yhtä usein avoimissa Oulun seudun murretta kuvaavissa vastauksissa 

(ks. kysymys 7, liite 1). Naisista alle kymmenen vuotta Oulun seudulla asuneet ovat 

maininneet piirteen hieman harvemmin (9 %) kuin kauemmin seudulla asuneet (13 %). 

Miesten kohdalla tilanne on kuitenkin päinvastainen. Alle kymmenen vuotta seudulla 

asuneet mainitsevat piirteen huomattavasti herkemmin (22 %) kuin kauemmin seudulla 

asuneet (4 %).  

 

 

Monivalintatehtävissä tekkiin-tyyppistä imperfektimuotoa edustivat olliit ja antoit. Sekä 

tekkiin-tyyppinen imperfekti että sen yleiskielinen variantti valitaan lähes yhtä usein 

niin naisten kuin miestenkin vastauksissa, kuten taulukko 10 osoittaa. Naisilla 

yleiskielinen variantti on hivenen tekkiin-tyyppistä muotoa yleisempi niin olit- kuin 

annoit-tapauksenkin kohdalla. Miehillä annoit ja antoit ovat yhtä yleisiä, kun taas olliit 

valitaan yleiskielistä varianttia useammin. 

 

 

Taulukko 9. tekkiin-tyyppisen imperfektin esiintyminen avoimen kysymyksen 

vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1). 

 tekkiin-tyyppinen imperfekti 

naiset (N=103) 11 (11 %) 

naiset –10 (N=57) 5 (9 %) 

naiset 11– (N=46) 6 (13 %) 

miehet (N=42) 5 (12 %) 

miehet –10 (N=18) 4 (22 %) 

miehet 11– (N=24) 1 (4 %) 
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naiset 

(N=103) 

miehet 

(N=42) 

olliit 62 (60 %) 28 (67 %) 

olit 63 (61 %) 19 (45 %) 

antoit 63 (61 %) 26 (62 %) 

annoit 65 (63 %) 26 (62 %) 

 

Alle kymmenen vuotta Oulun seudulla asuneista naisista ja miehistä noin 45 prosenttia 

valitsee yksinomaan yleiskielisen muodon sekä olit- että annoit-tapauksen kohdalla. Yli 

yksitoista vuotta seudulla asuneista naisista ja miehistä taas hieman päälle 25 prosenttia 

valitsee yksinomaan yleiskielisen muodon. Tämän tuloksen perusteella on pääteltävissä, 

että kauemmin seudulla asuneet tunnistavat tekkiin-tyyppisen imperfektin herkemmin 

Oulun seudun murteeseen kuuluvaksi piirteeksi kuin vähemmän aikaa seudulla asuneet. 

 

Käännöstehtävissä tekkiin-tyyppisen imperfektin mahdollisuus on tapauksissa sanoin ja 

näin. Variaatio näiden tapausten välillä on mittavaa sekä miesten että naisten 

vastauksissa, kuten taulukosta 11 selviää. Tavanomaisen yleisgeminaation sisältävä 

sannoin edustuu selvästi useammin kuin yleiskielinen sanoin. Naiset kääntävät sanoin-

variantin muotoon sannoin vielä useammin kuin miehet. Miehistä sekä yli että alle 

kymmenen vuotta seudulla asuneista 83 prosenttia kääntää variantin muotoon sannoin. 

Naisten kohdalla sannoin oli yleisempi yli yksitoista vuotta seudulla asuneiden 

vastauksissa (96 %). Alle kymmenen vuotta seudulla asuneista 86 prosenttia valitsee 

murteellisen sannoin-muodon. Geminaatallisen sannoin-muodon yleisyyden on 

havainnut myös Mantila tutkiessaan Oulun yliopiston opiskelijoiden käsityksiä tekkiin-

tyyppisestä imperfektistä (Mantila & Pääkkönen 2010, 192). 

 

 

tekkiin-tyyppinen imperfektimuoto on huomattavasti yleisempi sannoin-tapauksen 

kohdalla kuin vahvan asteen yleistymän ja yleisgeminaation sisältävän näkkiin-muodon 

tapauksessa, kuten taulukosta 11 selviää. Naisista vain noin 15 prosenttia kääntää näin-

Taulukko 10. tekkiin-tyyppisen imperfektin edustuminen monivalintatehtävässä. 

Taulukko 11. tekkiin-tyyppisen imperfektin edustuminen käännöstehtävissä. 

 sannoin sanoin näkkiin näin 

naiset –10 (N=56) 49 (86 %) 7 (12 %) 9 (16 %) 47 (84 %) 

naiset 11– (N=46) 44 (96 %) 2 (4 %) 6 (13 %) 40 (87 %) 

miehet –10 (N=18) 15 (83 %) 3 (17 %) 6 (33 %) 12 (67 %) 

miehet 11– (N=24) 20 (83 %) 4 (17 %) 6 (25 %) 18 (75 %) 
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tapauksen murteelliseen näkkiin-muotoon. Alle kymmenen vuotta seudulla asuneet 

naiset päätyvät murteelliseen muotoon hieman useammin kuin kauemmin seudulla 

asuneet. Miehet kääntävät varintin muotoon näkkiin naisia useammin. Alle kymmenen 

vuotta seudulla asuneista miehistä 33 prosenttia päätyy murteelliseen muotoon, kun taas 

kauemmin seudulla asuneista sama osuus on 25 prosenttia. Mantilan tekemässä 

tutkimuksessa vahvan asteen yleistymän ja yleisgeminaation sisältävä tekkiin-tyyppinen 

muoto on huomattavasti yleisempi kuin oman tutkimukseni tuloksissa. Mantilan 

tutkimuksessa suurin osa käänsi tein- ja luin-tapaukset muotoon tekkiin ja lukkiin. 

(Mantila & Pääkkönen 2010: 195.) Tässä tutkimuksessa kuitenkin vain noin neljäsosa 

kääntää näin-tapauksen muotoon näkkiin. Siinä missä Mantilan tutkimustulos viittaa 

vahvasti siihen, että vahvan asteen ja geminaation sisältävä tekkiin-tyyppinen imperfekti 

on ekspansiivinen piirre (Mantila & Pääkkönen 2010: 195–196), ei oman 

tutkimustulokseni valossa oletuksia piirteen yleistymisestä voida tehdä. 

 

Käännöstehtävien tulokset tukevat osittain monivalintatehtävien tuloksia. 

Monivalintatehtävissä alle kymmenen vuotta seudulla asuneet valitsevat useammin 

pelkästään yleiskielisen variantin kuin kauemmin seudulla asuneet, minkä perusteella 

näyttää, että kauemmin seudulla asuneet tunnistavat tekkiin-tyyppisen imperfektin 

herkemmin Oulun seudun murteen piirteeksi. Käännöstehtävissä kauemmin seudulla 

asuneet naiset tunnistavat vähemmän seudulla asuneita useammin sannoin-variantin 

Oulun seudun murteeksi. näkkiin-variantin kohdalla tilanne on kuitenkin päinvastainen: 

sekä naisista että miehistä vähemmän aikaa seudulla asuneet tunnistavat näkkiin-

variantin herkemmin Oulun seudun murteen piirteeksi.  

 

On mielenkiintoista, että näin-variantti käännetään näinkin harvoin muotoon näkkiin 

käännöstehtävässä. Juuri tämä vahvan asteen yleistymän ja yleisgeminaation sisältävä 

muoto esiintyy kuitenkin avoimissa vastauksissa jokaisen piirteen maininneen vastaajan 

esimerkeissä joko varianttina näkkiin tai tekkiin.  Edes he, jotka mainitsevat piirteen 

avoimissa vastauksissa, eivät suurimmaksi osaksi käännä käännöstehtävässä varianttia 

muotoon näkkiin.  
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5.4.2. Käsityksiä tekkiin-tyyppisen imperfektimuodon sosiaalisesta variaatiosta 

 

Sosiaalista variaatiota käsittelevän avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 8, 

liite 1) tekkiin-tyyppisen imperfektimuodon variaatiota selitetään muutamassa 

vastauksessa. Näissä vastauksissa käsitys on, että tekkiin-tyyppinen imperfektimuoto 

kuuluu etenkin nuorten puheeseen, kuten seuraavasta lainauksesta selviää: (19) Vanhat 

ihmiset saattavat suosia enemmän murresanoja kuten sontikka ja onnikka mutta 

nuoremmat vääntävät sanoja enemmän esim alakko nää mua? Tekkiikkö nää sen? 

Lukkiikko nää tenttiin? (N99.) tekkiin-tyyppinen imperfekti kuuluu erään vastaajan 

mukaan juippien eli epärehellisten ja epäluotettavien nuorten miesten puheeseen, kuten 

kuuluu vastaajan mukaan myös ookko nää -matkimus. 

 

tekkiin-tyyppisen imperfektin variaatiota selitetään hyvin runsaasti monivalinnan 

avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 20, liite 1). Vastaajat ovat suurimmaksi 

osaksi naisia. Taustatekijöinä pidetään aineiston pohjalta ikää, asuinaluetta ja 

koulutustaustaa. Tämän lisäksi uskonnollinen tausta nousee erääksi variaatiota 

selittäväksi tekijäksi. Käsitykset iän merkityksestä vaihtelevat. Toiset ovat sitä mieltä, 

että olliit- ja antoit-muodot kuuluvat nimenomaan nuorten puheeseen. Toiset taas 

uskovat, että nuoret pyrkivät välttelemään tekkiin-tyyppisiä imperfektimuotoja. Sen 

sijaan asuinalueen suhteen ollaan erittäin yksimielisiä: murteelliset olliit ja antoit 

kuuluvat maaseudulla asuvien puheeseen, kun taas kaupungissa suositaan yleiskielisiä 

imperfektimuotoja. Samoin yksimielisiä ollaan koulutuksen suhteen. Korkeammin 

koulutetut suosivat yleiskielisiä imperfektimuotoja, kun taas tekkiin-tyyppinen 

imperfekti kuuluu matalammin koulutettujen puheeseen. 

 

Eräs yli yksitoista vuotta Oulun seudulla asunut naisvastaaja on havainnut myös 

uskonnollisen taustan vaikuttavan tekkiin-tyyppisen imperfektimuodon käyttöön. Hänen 

näkemyksensä mukaan tekkiin-tyyppinen olliit-muoto kuuluu eritoten 

lestadiolaistaustaisten oululaisten puheeseen, kuten seuraavasta lainauksesta käy ilmi: 

(21) olliit viittaa mielestäni lestadiolaiseen taustaan, niin oudolta kuin se kuulostaakin 

(N66). Myös eräs toinen naisvastaaja on sosiaalista variaatiota käsittelen avoimen 

kysymyksen vastauksessa (ks. kysymys 8, liite 1) maininnut, että  lestadiolaistaustaisten 

oululaisten puhe poikkeaa yhteisöön kuulumattomien puheesta. Kansanlingvistisestä 
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näkökulmasta nämä ovat erittäin mielenkiintoisia havaintoja.  

 

 

5.5. eA- ja OA-vokaaliyhtymät 

 

Jälkitavujen eA-vokaaliyhtymä on Oulun seudun murteessa vanhastaan esiintynyt 

muodossa iA (korkia, kauhia, pimiä). Tavuraja vokaaliyhtymän välillä on hyvin selvä, ja 

usein siinä esiintyy siirtymä-äänne j (korkija, kauhija, pimijä). (Pääkkönen 1994: 289.) 

Jonkin verran variaatiotakin vanhassa Oulun seudun murteessa on. Toisinaan nimittäin 

eA-vokaaliyhtymä on edustunut pitkänä ee:nä (karhee, nimmee). Odotuksenmukainen 

asu on kuitenkin vanhastaan iA. (Mantila & Pääkkönen 2010: 206–209.) 

 

Vanhassa Oulun seudun murteessa OA-vokaaliyhtymä on edustunut muodossa UA 

(puurua, ainua). Kuten eA-yhtymän vastineessa iA:ssa, myös UA-yhtymän välillä on 

selvä tavuraja, jossa siirtymä-äänteenä toisinaan esiintyy v tai w (maituwa, sanuva). 

(Pääkkönen 1994: 289.) Variaatiotakin OA-vokaaliyhtymässä esiintyy. Toisinaan OA-

yhtymä on yleiskielen kaltainen (taloa), toisinaan supistumaverbeissä taas esiintyy 

monoftongi (lahhoo, lummooja). Vanhastaan UA-variantti on kuitenkin 

odotuksenmukainen muoto. (Mantila  & Pääkkönen 2010: 209–211.) 

 

Nykypuhekielessä iA- ja UA-varianttien rinnalle ovat viime vuosikymmenien aikana 

yhä vahvemmin ilmestyneet oienneet pitkät vokaalit ee ja OO sekä yleiskieliset variantit 

eA ja OA. Piirteen sosiolingvististä variaatiota on tutkittu useammassa pro gradu -

tutkielmassa niin Oulun kaupungissa kuin lähiseuduillakin (Muhos, Ii, Yli-Ii ja 

Hailuoto). Tulokset ovat osoittaneet, että etenkin Oulun kaupungissa nuorten kielessä 

niin pitkävokaaliset muodot kuin yleiskielisetkin muodot ovat tulleet lähes 

tasavertaisina vanhojen iA:n ja UA:n rinnalle. Tilanne on sama sekä miehillä että 

naisilla. (Mantila & Pääkkönen 2010: 215–216.)  

 

Maaseutupitäjissä variaatio miesten ja naisten sekä vanhojen ja nuorten välillä on 

kuitenkin kaupunkia kirjavampaa, joskin jokaisessa tutkitussa pitäjässä vanha edustus 

iA ja UA on yleisin toisin kuin kaupungissa. Muhoksella ja Iissä vanhojen varianttien 

edustus on lähes sataprosenttinen, mutta Yli-Iissä nuorten puheessa ja Hailuodossa 
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vanhojen puheessa variaatio on hieman suurempaa. Tulokset osoittavat, että naiset ovat 

ottaneet käyttöönsä useammin yleistymässä olevia pitkävokaalisia ja yleiskielisiä 

muotoja, kun taas miehet ovat säilyttäneet vanhat variantit. Yli-Iissä näyttäisi myös iällä 

olevan vaikutuksensa variantin valintaan: vanhat ovat säilyttäneet perinteiset variantit, 

kun taas nuoret suosivat yleistyviä variantteja hieman enemmän. Muhoksella ja Iissä 

tämänkaltaista tendenssiä ei ole näkyvissä. Hailuodosta tuloksia löytyy ainoastaan 

vanhoilta, joten iän vaikutusta variantin valintaan ei voida sanoa. (Mantila & Pääkkönen 

2010: 216.) 

 

 

5.5.1. Käsityksiä eA- ja OA-vokaaliyhtymien edustumisesta 

 

Oulun seudun murretta kuvaavien avoimien vastausten (ks. kysymys 7, liite 1) 

perusteella eA-vokaaliyhtymän edustumista on selvästi melko vaikeaa havaita, sillä 

mainintoja piirteestä tuli verrattain vähän. Kuten taulukosta 12 selviää, sekä miehistä 

että naisista noin 10 prosenttia mainitsee eA-vokaaliyhtymän edustumisen. Naisista 

kauemmin seudulla asuneet mainitsevat piirteen useammin (13 %) kuin vähemmän 

aikaa seudulla asuneet (9 %). Miesten kohdalla tilanne on kuitenkin päinvastainen. eA-

vokaaliyhtymän edustumisen mainitsee 11 prosenttia alle kymmenen vuotta seudulla 

asuneista, kun sama osuus on yli yksitoista vuotta seudulla asuneiden kohdalla 8 

prosenttia. 

 

 

Tyypillisesti eA edustuu vastauksissa muodossa iA. Sen lisäksi piirre edustuu j-siirtymä-

äänteen kanssa (levijä) ja monoftongiutuneena (levveesti). Alla on muutama esimerkki 

avointen vastausten (ks. kysymys 7, liite 1) eA-vokaaliyhtymän edustumisista. Kuten 

esimerkitkin osoittavat, piirre mainitaan usein nimenomaan lekseemin leveä yhteydessä. 

Taulukko 12. eA-vokaaliyhtymän varianttien maininnat avoimen kysymyksen 

vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1). 

 eA-vokaaliyhtymä 

naiset (N=103) 11 (11 %) 

naiset –10 (N=57) 5 (9 %) 

naiset 11– (N=46) 6 (13 %) 

miehet (N=42) 4 (10 %) 

miehet –10 (N=18) 2 (11 %) 

miehet 11– (N=24) 2 (8 %) 
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Tämä selittyy sillä, että leveä-lekseemiä käytetään vastauksissa usein kuvailtaessa 

Oulun seudun murretta. 

 

Miten Oulun seudulla mielestäsi puhutaan? Eli millaisia piirteitä Oulun seudun 

murteeseen mielestäsi kuuluu? Miten se eroaa esimerkiksi uutisissa käytettävästä 

yleiskielestä? Voit kertoa omin sanoin ja antaa lisäksi esimerkkejä.  

(22)  N19: - "hirviä" (=hirveä, kamala) --> vaihdetaan joskus vokaaleja. 

(23)  N26: Esim. kipeä = kipiä, oletko sinä = ookko nää, kauhea = kauhia. 

(24)  M15: Konsonanttien kaksintaminen. Levveesti ja ölövisti. Vokaalien 

"oikominen" kts. edellinen levvEEsti... 

(25)  M30: Tämä meijän murrehhan on tämmöstä levijää ja vähä löysän 

kuulosta. 

 

Monivalintatehtävässä Oulun seudun murteen mukainen muoto valittiin seuraavien 

varianttien joukosta: korkia, korkee, korkea ja korkkee. Useiten varianteista valitaan iA-

muoto korkia, kuten taulukosta 13 selviää. Miehet tunnistavat korkia-variantin 

useammin (86 %) Oulun seudun murteeseen kuuluvaksi piirteeksi kuin naiset (78 %). 

Sekä miehistä että naisista noin kolmasosa valitsee lisäksi muodon korkee Oulun seudun 

murteeksi. Myös muotoja korkea ja korkkee valitaan, mutta huomattavasti harvemmin 

kuin ensin mainittuja. Alle kymmenen vuotta seudulla asuneista naisista hieman 

harvempi (58 %) mainitsee yksinomaan korkia-variantin Oulun seudun murteeseen 

kuuluvaksi muodoksi kuin yli yksitoista vuotta seudulla asuneet, joiden kohdalla sama 

osuus on 65 prosenttia. Sen sijaan vähemmän aikaa seudulla asuneista 18 prosenttia 

mainitsee yksinomaan korkee-muodon, kun sama osuus on kauemmin seudulla 

asuneiden kohdalla 11 prosenttia. Miesten tapauksessa tilanne on hyvin samankaltainen: 

alle kymmenen ja yli yksitoista vuotta seudulla asuneiden kesken yksinomaan korkia-

variantin valitsee useammin kauemmin seudulla asuneet, ja yksiomaan korkee-variantin 

valitsee useammin vähemmän aikaa seudulla asuneet. 

 

Taulukko 13. eA-vokaaliyhtymän edustuminen monivalintatehtävässä. 

 
naiset 

(N=103) 

miehet 

(N=42) 

korkia 80 (78 %) 36 (86 %) 

korkee 31 (30 %) 12 (29 %) 

korkea 8 (8 %) 4 (10 %) 

korkkee 7 (7 %) 4 (10 %) 
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Käännöstehtävässä vastaajien tehtävänä oli kääntää variantti pimeää käsityksensä 

mukaan Oulun seudun murteelle. Tässä tehtässä, aivan kuten monivalintatehtävässäkin, 

variantti käännetään odotuksenmukaisesti useiten muotoon pimiää, kuten taulukosta 14 

käy ilmi. Monivalintatehtävän tulokset tukevat myös siltä osin käännöstehtävän 

tuloksia, että miehet ovat kääntäneet variantin muotoon pimiää useammin kuin naiset. 

Lisäksi kauemmin seudulla asuneet ovat tunnistaneet piirteen Oulun seudun murteeksi 

useammin kuin vähemmän aikaa seudulla asuneet niin miesten kuin naistenkin 

vastauksissa.  

 

 

 

OA-vokaaliyhtymä ja sen edustuminen mainitaan Oulun seudun murretta kuvaavissa 

avoimissa vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1) kaikista vähiten. Tämän perusteella se on 

selvästi piirre, joka maallikon on vaikea havaita. Kuten taulukosta 15 selviää, miehet ja 

naiset mainitsevat piirteen lähes yhtä usein (noin 5 %). Useimmiten piirteen mainitsee 

alle kymmenen vuotta seudulla asuneet naiset (7 %), ja vähiten se mainitaan yli 

yksitoista vuotta seudulla asuneiden naisten vastauksissa. Mielenkiintoista on, että sekä 

miesten että naisten vastauksissa piirteen tunnistaa useammin vähemmän aikaa kuin 

kauemman aikaa seudulla asuneet. 

 

 

Alla on esimerkkejä aineistossa esiintyneistä avoimista vastauksista (ks. kysymys 7, 

liite 1). Kuten esimerkeistä selviää, piirrettä on kuvattu tyypillisesti esimerkin avulla. 

Taulukko 14. eA-vokaaliyhtymän edustuminen käännöstehtävässä. 

pimeää 
naiset –10 

(N=56) 

naiset 11– 

(N=46) 

miehet –10 

(N=18) 

miehet 11– 

(N=24) 

-iä- 38 (68 %) 40 (87 %) 13 (72 %) 21 (88 %) 

-ee- 17 (30 %) 6 (13 %) 5 (28 %) 2 (8 %) 

-eä- 1 (2 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (4 %) 

Taulukko 15. OA-vokaaliyhtymän edustuminen avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. 

kysymys 7, liite 1). 

 OA-vokaaliyhtymä 

naiset (N=103) 5 (5 %) 

naiset –10 (N=57) 4 (7 %) 

naiset 11– (N=46) 1 (2 %) 

miehet (N=42) 2 (5 %) 

miehet –10 (N=18) 1 (6 %) 

miehet 11– (N=24) 1 (4 %) 
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Sitä ei ole osattu niinkään nimetä miksikään toisin kuin esimerkiksi 

yleisgeminaatiotapaukset tai svaa-vokaalitapaukset. 

 

Miten Oulun seudulla mielestäsi puhutaan? Eli millaisia piirteitä Oulun seudun 

murteeseen mielestäsi kuuluu? Miten se eroaa esimerkiksi uutisissa käytettävästä 

yleiskielestä? Voit kertoa omin sanoin ja antaa lisäksi esimerkkejä.  

(26)  N33: Oulun murteesta mieleen tulee "maitua", "misä se o", "ookko 

nää...", "teekkö nää....", "ossaakko nää"... 

(27)  N36: Esim: Onko sulla sitä pipua mukana? (pipoa) jne 

(28)  M9: Samaten Oulun murteessa väännetään -oa loppuiset sanat 

kummallisesti, esim. maitua. 

(29)  M30: Sitte me vähä muokataan nuita hienomman kuulosia sanoja: tietoa 

on tietua, kahvi on kahavi ja limonadi on limukka. 

 

Monivalintatehtävässä valittiin Oulun seudun murretta vastaava muoto seuraavien 

varianttien joukosta: puurua, puuroa, puuroo ja puurova. Kuten taulukosta 16 selviää, 

useiten tapaus edustuu vastaajien käsitysten mukaan muodossa puurua. Naiset ovat 

valinneet tämän muodon huomattavasti harvemmin (70 %) kuin miehet (90 %). eA-

vokaaliyhtymän edustumisen tuloksissa toiseksi useiten eA-variantti käännettiin 

monoftongiutuneeseen muotoon ee niin monivalinta- kuin käännöstehtävässäkin. OA-

vokaaliyhtymän edustumisen kohdalla toiseksi useiten valitaan sen sijaan yleiskielinen 

muoto puuroa, jonka valitsee noin kolmasosa sekä mies- että naisvastaajista. puuroo-

variantti jää kolmanneksi, ja vähiten kannatusta saa siirtymä-äänteellinen muoto 

puurova.  

 

Yli yksitoista vuotta seudulla asuneet naiset valitsevat puurua-variantin useammin (57 

%) kuin vähemmän aikaa seudulla asuneet. Samoin ainoastaan puuroa-variantin 

valinneita on vähemmän aikaa seudulla asuneista 28 prosenttia, kun taas yli yksitoista 

vuotta seudulla asuneista vain yksi valitsee pelkästään yleiskielisen puuroa-variantin. 

Miesten kohdalla tilanne on hieman erilainen: Alle kymmenen vuotta seudulla asuneet 

valitsevat useammin (67 %) yksinomaan puurua-muodon kuin kauemmin seudulla 

asuneet (54 %). Lisäksi koko miesten aineistosta vain kaksi valitsee yksinomaan 

yleiskielisen puuroa-muodon. Tämän perusteella toiseksi useiten valittu muoto puuroa 

ei miesten käsitysten mukaan yksinään kuulu Oulun seudun murteeseen, vaan se  



48 

 

esiintyy ainoastaan puurua-variantin rinnalla.  

 

Taulukko 16. OA-vokaaliyhtymän edustuminen monivalintatehtävässä. 

 
naiset 

(N=103) 

miehet 

(N=42) 

puurua 72 (70 %) 38 (90 %) 

puuroa 31 (30 %) 15 (36 %) 

puuroo 15 (15 %) 5 (12 %) 

puurova 6 (6 %) 1 (2 %) 

 

Käännöstehtävässä OA-vokaaliyhtymä edustuu tapauksessa ulkoa. Erotuksena 

monivalintatehtävän tuloksiin on huomattava, että käännöstehtävässä OA valitaan 

huomattavasti harvemmin UA:na kuin monivalintatehtävässä. Kuten yllä olevasta 

taulukosta 17 selviää, alle kymmenen vuotta seudulla asuneista vastaajista jopa useampi 

(naiset 46 %, miehet 50 %) kääntää vokaaliyhtymän yleiskieliseen OA-muotoon kuin 

murteelliseen UA-muotoon (naiset 38 %, miehet 44 %). Monivalintatehtävässä sen 

sijaan yksikään vastaajaryhmä ei valinnut useammin yleiskielistä muotoa murteellisen 

muodon sijaan. Kuitenkin yli yksitoista vuotta seudulla asuneista miehistä ja naisista 

useampi kääntää OA-vokaaliyhtymän murteelliseksi UA-muodoksi. Naiset päätyvät 

kaiken kaikkiaan miehiä harvemmin muotoon UA. Sen sijaan naiset kääntävät 

vokaaliyhtymän huomattavasti miehiä useammin monoftongiutuneeseen muotoon OO. 

Yleiskielinen OA edustuu sekä miesten että naisten vastauksissa lähes samalla tavalla: 

vähemmän aikaa seudulla asuneista noin puolet ja kauemmin seudulla asuneista 

kolmasosa päätyy yleiskieliseen muotoon. 

 

 

eA- ja OA-vokaaliyhtymät variantteineen esiintyvät avoimen kysymyksen vastauksissa 

huomattavasti harvemmin kuin esimerkiksi yleisgeminaatio, joka on yksi yleisimmin 

mainituista piirteistä. Etenkin OA-vokaaliyhtymä mainitaan vastauksissa vain hyvin 

harvoin. Tähän suhteutettuna piirteet tunnistetaan iA- ja UA-muotoisina yllättävänkin 

hyvin Oulun seudun murteeseen kuuluviksi, kun tehtävänä on valita Oulun seudulla 

käytetty murrevariantti tai kääntää piirteet Oulun seudun murteella. Näin on tilanne 

Taulukko 17. OA-vokaaliyhtymän edustuminen käännöstehtävässä. 

ulkoa 
naiset –10 

(N=56) 

naiset 11– 

(N=46) 

miehet –10 

(N=18) 

miehet 11– 

(N=24) 

-ua 21 (38 %) 24 (52 %) 8 (44 %) 16 (67 %) 

-oa 26 (46 %) 13 (28 %) 9 (50 %) 7 (29 %) 

-oo 9 (16 %) 7 (15 %) 1 (6 %) 1 (4 %) 
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etenkin eA-vokaaliyhtymän osalta. OA-yhtymän tapauksessa variaatio on suurempaa, 

mutta etenkin kauemmin seudulla asuneet kääntävät OA-yhtymän yleisimmin UA-

muotoon. Myös Vähälän (2005: 57, 62) tulokset ovat samansuuntaisia: iA-yhtymä 

tunnistetaan Oulun seudun murteen piirteeksi huomattavasti UA-yhtymää paremmin. 

 

 

5.5.2. Käsityksiä eA- ja OA-vokaaliyhtymien sosiaalisesta variaatiosta 

 

eA- ja OA-vokaaliyhtymien variaatiota selitetään vain monivalinnan avoimen 

kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 20, liite 1). Sosiaalista variaatiota käsittelevän 

avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 8, liite 1) näitä vokaaliyhtymiä ei 

mainita lainkaan. Monivalintatehtävässä eA-vokaaliyhtymä esiintyy tapauksessa korkea, 

OA-vokaaliyhtymä taas tapauksessa puuroa. Vastaajia on melko tasaväkisesti sekä 

miehiä että naisia. Taustatekijöiksi on mainittu ikä, asuinalue ja koulutustausta. Iän 

suhteen osa on sitä mieltä, että nuoremmat käyttävät enemmän vanhastaan Oulun 

seudun murteeseen kuuluvia iA- ja UA-muotoja. Suuremman osan mielestä nämä 

muodot kuuluvat kuitenkin vanhempien puheeseen, kuten seuraavasta lainauksesta 

selviää: (30) Vanhat ihmiset sanovat, että ”puurua”. Muuten ”puuroo” tai ”puuroa” 

ovat yleisempiä. (M23.) Monoftongiutuneet muodot maininneet ovat kaikki 

yksimielisesti sitä mieltä, että korkee- ja puuroo-muodot kuuluvat nimenomaan nuorten 

puheeseen. Yleiskielisten korkea- ja puuroa-varianttien kohdalla on myös paljon 

vaihtelua: toisten mielestä ne kuuluvat nuorten kieleen, toisten mielestä vanhemman 

väestön kieleen.  

 

Asuinalueen ja koulutustaustan suhteen ollaan jälleen hyvin yksimielisiä. puurua- ja 

korkia-muodot kuuluvat vastaajien näkökulman mukaan ennemminkin maaseudulta 

kotoisin olevien puheeseen kuin kaupunkilaisten kieleen. Esimerkkeinä 

ympäryskunnista on mainittu Haukipudas ja Hailuoto, kuten seuraavassakin 

lainauksessa: (31) olen kuullut Hailuotolaisten tuttujen käyttävän tyyliä ”korkia” 

enemmän kuin Oululaisten (N19). Samoin korkeamman koulutuksen myötä käytetään 

vastaajien käsitysten mukaan yleiskielisiä puuroa- ja korkea-muotoja.  
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5.6. Svaa-vokaali 

 

Svaa-vokaali, eli niin sanottu loisvokaali, on Oulun seudun murteessa varsin taajasti 

esiintyvä piirre. Se esiintyy painollisen tavun lyhyttä vokaalia seuraavien l-alkuisten 

konsonanttiyhtymien välissä, ja se on edellisen vokaalin kaltainen (jalka > jalaka) 

Lisäksi svaa-vokaali esiintyy rj- ja lj-yhtymissä, mutta tällöin svaa määräytyy 

konsonanttiyhtymän j:n mukaan, kuten tapauksissa marja > marija tai talja > talija. 

Myös nh- (vanaha), hm- (lehemä), hn- (lahana), hl- (mahala), hr- (uhuri), hv- (kahavi) 

ja hj- (pohoja) yhtymissä svaa esiintyy. Kuten yleisgeminaatio, myös svaa-vokaali on 

kulkeutunut Oulun seudun murteeseen savoilaismurteista. Se on yleisgeminaation 

tavoin kehittynyt 1600-luvulla, sillä sitä ennen svaata ei ole esiintynyt. (Leskinen 1977: 

57–59; Mantila & Pääkkönen 2010, 102–103; Pääkkönen 1994: 298–299.) Tässä 

tutkielmassa svaata edustavat muodot vanaha, kirija, ulukoa ~ ulukua, talavella ja 

hiriven. Konsonanttiyhtymistä edustettuina ovat siis nh, rj, lk, lv ja rv.  

 

Svaa-vokaali on ollut vanhastaan erittäin tyypillinen oululaismurteeseen kuuluva piirre. 

Tilanne ei ole muuttunut suunnattomasti vielä tänä päivänäkään. Svaa-vokaalin 

variaatiota Oulun seudun nykypuhekielessä on tutkittu useammassa pro gradu -

tutkielmassa. Tulokset osoittavat, että etenkin maaseutupitäjissä (Muhos, Ii, Yli-Ii ja 

Haukipudas) svaa esiintyy hyvin taajasti informanttien kielessä. Variaatiotakin kuitenkin 

on. Ensinnäkin vanhat näyttäisivät säilyttäneen svaan paremmin kuin nuoret Muhosta 

lukuun ottamatta, jossa tilanne on päinvastainen. Lisäksi jokaisessa tutkitussa 

maaseutupitäjässä miehet ovat säilyttäneet svaan naisia paremmin. Svaa-vokaalin 

käytön variaatio Oulun kaupungissa on kuitenkin suurempaa kuin maaseudulla. Nuorten 

puheessa svaan esiintyminen on hyvin vaihtelevaa, aina noin 30:stä 80 prosenttiin. Joka 

tapauksessa svaan esiintyminen kaupungissa on huomattavasti harvempaa kuin 

maaseudulla. Variaatio miesten ja naisten välillä jakautuu samoin kuin 

maaseutupitäjissä: naisilla svaa esiintyy harvemmin kuin miehillä. (Mantila & 

Pääkkönen 2010: 102–103.)  

 

Pinola (1997: 60–61) on tullut Mantilan kanssa samankaltaisiin tuloksiin svaan 

nykypuhekielen variaatiosta koottuaan eri tutkielmien tuloksia artikkeliinsa. Naiset ja 

kaupunkilaiset suosivat svaattomia muotoja miehiä ja maaseutupitäjien puhujia 
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enemmän. Tämän lisäksi Kanasen pro gradu -tutkielma osoittaa, että svaalla on myös 

jonkintasoista sosiaalista merkitystä, sillä ammatikoululaiset näyttävät käyttävän svaata 

enemmän kuin lukiolaiset (Kananen 1994: 25, 27). Vaikka naisten, kaupunkilaisten ja 

(akateemisesti) koulutettujen on todettu suosivan svaattomia prestiisivariantteja, Pinola 

(1997: 60–61) uskoo omien havaintojensa pohjalta, että svaa on Oulun seudulla vielä 

erittäin elävä niin kaupunkilaisten kuin akateemistenkin puheessa. 

 

 

5.6.1. Käsityksiä svaa-vokaalin edustumisesta 

 

Miehet mainitsevat Oulun seudun murretta kuvaavissa avoimissa vastauksissa (ks. 

kysymys 7, liite 1) useimmin nimenomaan svaa-vokaalin kuuluvan Oulun seudun 

murteeseen. Naisten vastauksissa ainoastaan yksikön 2. persoonan pronominin 

edustuminen mainitaan useammin. Kuten taulukosta 18 selviää, sekä miehistä että 

naisista noin 55 prosenttia, eli yli puolet vastaajista, mainitsee svaa-vokaalin 

vastauksissaan. Niin miesten kuin naistenkin kohdalla yli yksitoista vuotta seudulla 

asuneet mainitsevat piirteen useammin kuin vähemmän aikaa seudulla asuneet. Naisista 

sekä vähemmän (49 %) että kauemman (65 %) aikaa seudulla asuneet mainitsevat svaa-

vokaalin useammin kuin miesten vertailuryhmät (44 %, 63 %). 

 

 

Alla on esimerkkejä niin miesten kuin naistenkin vastauksista. Kuten esimerkeistä 

selviää, svaa-vokaalista on puhuttu usein tavujen lisäämisenä, taivuttamisena, 

ylimääräisinä vokaaleina ja saman vokaalin kertaamisena. Piirteestä on annettu myös 

pelkkiä esimerkkejä, jolloin piirrettä ei ole sinällään nimetty. Svaa-vokaalin kohdalla 

esiintyy lisäksi liioittelua, kuten lainauksesta 32 selviää (kämäpille). 

 

Miten Oulun seudulla mielestäsi puhutaan? Eli millaisia piirteitä Oulun seudun 

Taulukko 18. Svaa-vokaali avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1). 

 svaa-vokaali 

naiset (N=103) 58 (57 %) 

naiset –10 (N=57) 28 (49 %) 

naiset 11– (N=46) 30 (65 %) 

miehet (N=42) 23 (54 %) 

miehet –10 (N=18) 8 (44 %) 

miehet 11– (N=24) 15 (63 %) 
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murteeseen mielestäsi kuuluu? Miten se eroaa esimerkiksi uutisissa käytettävästä 

yleiskielestä? Voit kertoa omin sanoin ja antaa lisäksi esimerkkejä.  

(32)  N15: Oulussa taivutetaan sanoja kuten kahavi(kahvi), Milika(Milka), 

kämäpille(kämpille=kotiin). Lisäksi olen kuullut, että jotkut ihmiset 

luulevat palaveri -sanan olevan oikeasti palveri, elikkä oululaiset 

luulevat sanovansa oikein sanoessaan palveri. Uskon, että he luulevat 

palaverin olevan saman tyylinen taivutus kuin edelliset. 

(32)  N27: Kuvailisin murrretta sanoilla "hölökytin kölökytin". 

(33)  M9: Polliiseissa konsonantit kahdentuu ja kulumiin lisätään ylimääräsiä 

kirjaimie. 

(34)  M19: - erityisesti pieniltä Oulun seudun paikkakunnilta tulevat "natiivit" 

Oulun murteen puhujat lisäävät tavuja sanoihin: "Pulukkila" (=Pulkkila) 

 

Monivalintatehtävässä vastaajat valitsivat mielestään Oulun seudun murteeseen 

kuuluvan variantin muotojen vanaha ja vanha väliltä. Kuten taulukosta 19 käy ilmi, 

vastauksissa ollaan hyvin yksimielisiä: miehistä jokainen valitsee svaa-vokaalimuodon 

oululaiseksi piirteeksi, ja naisistakin 96 prosenttia. Miehistä 21 prosenttia valitsee 

lisäksi yleiskielisen vanha-variantin. Heistä suurempi osa (67 %) on yllättäen kauemmin 

seudulla asuneita. Naisista pelkästään vanha-variantin kannalla on yhteensä 4 vastaajaa, 

joista puolet on vähemmän ja puolet kauemman aikaa seudulla asuneita. Naisista vanha-

variantin valitsee yhteensä 17 prosenttia. Miesten tavoin heistä suurempi osa on 

kauemmin seudulla asuneita (53 %). Voi olla, että vanha-variantin valitsee useammin 

kauemmin seudulla asuneet siksi, koska nh-konsonanttiyhtymän väliin ei vanhastaan ole 

kuulunut svaa-vokaali tai sen käyttö on ollut horjuvaa. Sen sijaan nykypuhekielessä 

svaa-vokaalin esiintyminen vanha-tapauksen kohdalla on yleistynyt. (Mantila & 

Pääkkönen 2010: 100.) Kenties vanaha-tyyppisen svaa-tapauksen yleistymisen ovat 

herkemmin havainneet juuri vähemmän aikaa seudulla asuneet. 

 

Taulukko 19. Svaa-vokaalin edustuminen monivalintatehtävässä. 

 
naiset 

(N=103) 

miehet 

(N=42) 

vanaha 99 (96 %) 42 (100 %) 

vanha 18 (17 %) 9 (21 %) 

 

Käännöstehtävissä svaa-vokaalin mahdollisuus on useammassa tapauksessa: kirjan, 

ulkoa, talvella ja hirven. Useimmin sanaan sisällytetään svaa-vokaali lv- ja lk-

konsonanttiyhtymien väliin, kuten taulukosta 20 selviää. Sen sijaan rj- ja etenkin rv-
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konsonanttiyhtymien väliin svaa-vokaali lisätään vastauksissa harvemmin. Miehet 

lisäävät svaa-vokaalin lähes jokaiseen sanaan useammin kuin naiset. Poikkeuksena on 

kuitenkin hirven-tapaus, johon yksikään kauemmin seudulla asunut mies ei svaata lisää. 

Myös kirjan-tapaukseen svaa lisätään yhtä usein kauemmin seudulla asuneiden naisten 

ja miesten kohdalla (50 %). talvella- ja ulkoa-tapauksiin svaan lisää useammin yli 

yksitoista vuotta seudulla asuneet miehet ja naiset. Sen sijaan alle kymmenen vuotta 

seudulla asuneet lisäävät svaan useammin kirjan- ja hirven-tapauksiin kuin kauemmin 

seudulla asuneet. 

 

 

 

Svaa-vokaalin esiintymisen kohdalla on havaittavissa jonkin verran hyperdialektismia 

eli liioittelua etenkin vähemmän aikaa seudulla asuneiden keskuudessa. Tämä selviää 

sekä Oulun seudun murretta kuvaavissa avoimista vastauksista (ks. kysymys 7, liite 1) 

että osin myös käännöstehtävistä. Avoimissa vastauksissa annettiin esimerkkejä svaa-

vokaalista paikoissa, johon svaa ei vanhastaan kuulu (kämäpillä). Lisäksi vähemmän 

aikaa seudulla asuneet lisäsivät useammin svaan konsonanttiyhtymiin, joissa svaa 

esiintyy vanhassa Oulun seudun murteessa harvemmin (rj) tai ei lainkaan (rv) 

 

Kaiken kaikkiaan svaa-vokaali mainitaan murretta kuvaavien avoimen kysymyksen 

vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1) usein, ja se tunnistetaan myös monivalinta- ja 

käännöstehtävissä hyvin yleisesti Oulun seudun murteeseen kuuluvaksi piirteeksi. 

Tähän tulokseen päätyvät myös Nieminen (2005: 17), Vähälä (2005: 41–42) ja 

Väänänen (2006: 17). Vähälän (2005: 42) ja Väänäsen (2006: 18–19) tutkimuksista 

poiketen oman tutkimukseni tulosten mukaan miehet tunnistavat piirteen Oulun seudun 

murteeseen kuuluvaksi useammin kuin naiset. Kenties tutkimustemme poikkeavuuteen 

on syynä se, että miesten on todettu myös käyttävän piirrettä naisia enemmän (Mantila 

& Pääkkönen 2010: 102–103; Pinola 1997: 60–61.) 

 

Taulukko 20. Svaa-vokaalin esiintyminen käännöstehtävissä. 

 
naiset –10 

(N=56) 

naiset 11– 

(N=46) 

miehet –10 

(N=18) 

miehet 11– 

(N=24) 

talavella 44 (79 %) 39 (85 %) 15 (83 %) 23 (96 %) 

ulukoa 43 (77 %) 31 (76 %) 14 (78 %) 21 (88 %) 

kirijan 27 (48 %) 23 (50 %) 13 (72 %) 12 (50 %) 

hiriven 12 (21 %) 4 (9 %) 5 (28 %) 0 (0 %) 
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5.6.2. Käsityksiä svaa-vokaalin sosiaalisesta variaatiosta 

 

Sosiaalista variaatiota käsittelevien avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 8, 

liite 1) svaa-vokaalin variaatiota selitetään useaan otteeseen. Taustatekijöiksi näissä 

vastauksissa mainitaan niin ikä, sukupuoli, asuinalue kuin koulutustaustakin. Iän 

suhteen ollaan pääosin hyvin samanmielisiä: vanhat käyttävät nuoria enemmän svaa-

vokaaleja. Eräs vastaaja kuitenkin on sitä mieltä, että etenkin Haukiputaalta kotoisin 

olevat nuoret ammattikoulupojat käyttävät svaa-vokaaleja erityisen leveästi. Myös 

sukupuolen suhteen ollaan hyvin yksimielisiä. Vastaajat ovat sitä mieltä, että miehet 

käyttävät svaata enemmän kuin naiset, kuten seuraavasta lainauksesta selviää: (35) esim. 

vokaaleja lisäilevät sanoihin aikalailla kaikki, miehet ehkä naisia useammin (N87). 

Sosiaaliseen variaatioon perehtyneissä tutkimuksissa on päästy vastaajieni kanssa 

samaan päätelmään. Lappalaisen artikkelista selviää, että pojat käyttävät svaata selvästi 

tyttöjä enemmän (Lappalainen 2001: 81). Asuinalue vaikuttaa vastaajien näkökulmasta 

variaatioon siten, että maaseudulla svaata käytetään enemmän kuin kaupungissa. 

Ammattikoulutausta vaikuttaa erään vastaajan mielestä siihen, että svaata käytetään 

runsaammin. Myös Kananen (1994: 25, 27) on tutkimuksessaan todennut svaa-vokaalin 

sosiaalisen variaation ammattikoululaisten ja lukiolaisten välillä. 

 

Kyselyn monivalintatehtävässä svaan mahdollisuus on tapauksessa vanha. 

Monivalinnan avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 20, liite 1) variaatiota on 

selitetty iän ja koulutustaustan näkökulmasta. Sukupuolinäkökulmaa 

monivalintatehtävässä ei kuitenkaan käy ilmi, mikä on yllättävää, sillä svaa kuitenkin 

kuuluu selvästi useammin miesten kuin naisten kieleen (Lappalainen 2001: 81). Miehet 

ovat havainneet variaation taustaan liittyviä sosiaalisia tekijöitä useammin kuin naiset. 

Pääosin vastaajat ovat sitä mieltä, että muoto vanaha kuuluu vanhemman väestön 

puheeseen. Vain yhden vastaajan mielestä se kuuluu pikemminkin nuorten kieleen. 

Koulutustaustasta ollaan jälleen yksimielisiä: matalamman koulutuksen saaneet 

käyttävät taajemmin vanaha-muotoa, kun taas korkeasti koulutettujen keskuudessa 

yleiskielinen vanha on yleisempi. Tämä selviää myös seuraavasta lainauksesta: (36) 

koulutuserot; matalammin koulutetut käyttävät enemmän leveämpää muotoa (vanaha) 

(N24). 
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5.7. Inessiivin sijapääte -ssA 

 

Inessiivin sijapääte -ssA on kehittynyt nykymuotoonsa varhaiskantasuomalaisesta 

muodosta *-snA- (Leskinen 1975: 93). Päätteen edustuminen yksinäis-s:llisenä (-sA) on 

yksi vanhan Oulun seudun murteen olennaisimpia murrepiirteitä. Se on suomen kielen 

muoto-opin erikoisuus, joka esiintyy lähes yksinomaan Suomen läntisimmillä alueilla 

Torniojokivartta lukuun ottamatta. -ssA edustuu lähes poikkeuksetta murrealueen 

sydänseuduilla yksinäis-s:llisenä, kun taas idemmäs siirryttäessä (Ylikiiminki ja 

Utajärvi) inessiivi edustuu geminaatta-s:llisenä. (Pääkkönen 1994: 289.) Tässä 

tutkielmassa yksinäis-s:llistä inessiivin sijapäätettä edustavat yleiskielen muodot 

koulussa, missä ja metsässä, jotka siis oululaisittain edustuvat muodoissa koulusa, misä 

ja metäsä ~ mettäsä. 

 

Inessiivin sijapäätteen edustumista Oulun seudun nykypuhekielessä käsittelee 

Alapurasen (1997) artikkeli, jossa hän on koonnut Iin, Muhoksen, Yli-Iin ja kahden 

Oulun kaupunkia koskevan tutkimuksen tuloksia yhteen. Iissä ja Yli-Iissä inessiivin 

sijapäätteen edustuminen yksinäis-s:llisenä on edelleen hyvin laajaa. Eläkeläisten ja 

nuorten puheessa -sA-variantti esiintyy lähes sataprosenttisesti, joskin työikäisillä 

esiintyminen on hieman harvemmassa. Muhoksella -sA-variantti esiintyy kuitenkin 

huomattavasti harvemmin: eläkeläisillä ja työikäisillä noin puolessa tapauksista ja 

nuorilla enää vajaassa neljäsosassa tapauksista. Muhoksen tilannetta Alapurasen 

näkemyksen mukaan saattaa selittää toisaalta kaupungin läheisyys, toisaalta Kainuun 

murteen vaikutus. Oulussa yksinäis-s:llinen inessiivin sijapääte on yhä harvemmassa. 

Nuorten puheessa se esiintyy vain noin puolessa tapauksista, kun jo koulutettujen 

nuorten aikuisten puheessa ei esiintymiä ole enää lähes lainkaan. (Alapuranen 1997: 

188, 195.) 

 

Kussakin tutkitussa pitäjässä sukupuolten välinen variaatio on samansuuntaista. Naisten 

puheessa esiintyy yleiskielistä -ssA-varianttia useammin kuin miesten puheessa, jotka 

ovat säilyttäneet yksinäis-s:llisen variantin paremmin. Inessiivin päätteellä näyttäisi 

olevan myös sosiaalista merkitystä. Kanasen (1994: 51) pro gradu -tutkielman tulokset 

osoittavat, että oululaisten ammattikoululaispoikien puheessa -sA-variantti on säilynyt 

parhaiten, kun taas lukiolaistytöt suosivat useimmiten yleiskielistä -ssA-varianttia. Ero 
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ammattikoululaisten ja lukiolaisten välillä on huomattava. Korkealla (ja akateemisella) 

koulutuksella näyttäisi olevan vaikutuksensa myös Haapasalon (1996: 36) tutkimuksen 

valossa, sillä juuri koulutetuilla nuorilla aikuisilla -sA:variantin käyttö on kaikista 

vähäisintä. Inessiivin sijapäätteen yksinäis-s:llinen variantti on ollut yksi vanhan Oulun 

seudun murteen olennaisimpia piirteitä (Pääkkönen 1994: 289). Näiden tutkimusten 

pohjalta on kuitenkin pääteltävissä, että yleiskielinen prestiisivariantti -ssA on 

syrjäyttämässä yksinäis-s:llisen variantin aseman. 

 

 

5.7.1. Käsityksiä inessiivin sijapäätteen -ssA:n edustumisesta 

 

Oulun seudun murretta kuvaavissa avoimissa vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1) 

inessiivin sijapäätteen edustuminen yksinäis-s:llisenä mainitaan kymmenestä 

tutkittavasta piirteestä viidenneksi useimmin sekä miesten että naisten vastauksissa. 

Kuten taulukosta 21 selviää, miehet (19 %) mainitsevat piirteen kokonaisuudessaan 

hieman useammin kuin naiset (17 %). Tästä huolimatta variaatiota on melko paljon alle 

kymmenen ja yli yksitoista vuotta seudulla asuneiden vastauksissa. Kun vähemmän 

aikaa seudulla asuneet naiset mainitsevat piirteen 19-prosenttisesti, on sama osuus 

miesten kohdalla 17 prosenttia. Taas kun kauemmin seudulla asuneista naisista piirteen 

mainitsee 13 prosenttia, on sama osuus miesten kohdalla jopa 21 prosenttia.  

 

 

Kuten alla olevista lainauksista selviää, yksinäis-s:lliseen inessiiviin viitatataan usein 

konsonanttien, kaksoiskonsonanttien ja s:n poisjättämisellä tai liian vähillä 

konsonanteilla. Yleensä aina piirrettä havainnollistetaan lisäksi esimerkin avulla. 

Toisinaan piirteeseen viitataan myös pelkästään esimerkin avulla, jolloin piirrettä ei 

niinkään nimetä. 

Taulukko 21. -ssA:n edustuminen yksinäis-s:llisenä avoimen kysymyksen vastauksissa 

(ks. kysymys 7, liite 1). 

 -ssA > -sA 

naiset (N=103) 17 (17 %) 

naiset –10 (N=57) 11 (19 %) 

naiset 11– (N=46) 6 (13 %) 

miehet (N=42) 8 (19 %) 

miehet –10 (N=18) 3 (17 %) 

miehet 11– (N=24) 5 (21 %) 
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Miten Oulun seudulla mielestäsi puhutaan? Eli millaisia piirteitä Oulun seudun 

murteeseen mielestäsi kuuluu? Miten se eroaa esimerkiksi uutisissa käytettävästä 

yleiskielestä? Voit kertoa omin sanoin ja antaa lisäksi esimerkkejä.  

(37)  N7: Murre kuulostaa melko hidastemposelta, vokaaleja venytetään, 

joitain yleiskielen kaksoiskonsonantteja jää pois Oulussa -> Oulusa, 

missä -> misä 

(38)  N51: Joskus konsonantteja on liikaa (esim. tietääkö kukkaan) ja joskus 

liian vähän (täsä oulusa mää). 

(39)  M9: Oulusa jätetään toinen ässä sanomatta. 

(40)  M28: Oha se tämä oulummurre palijo lunkimpaa kieltä ku se mitä 

uutisisa kuulee  

 

Monivalintatehtävässä vastaajat valitsivat Oulun seudun murteeseen kuuluvan muodon 

seuraavien varianttien väliltä: koulusa, koulussa ja koulus. Kuten taulukosta 22 selviää, 

yleisin variantti on selvästi yksinäis-s:llinen koulusa-muoto, mutta valituksi tulee 

toisinaan myös yleiskielinen koulussa. koulus-variantin valitsee muutama nainen, mutta 

miehistä yksikään ei valitse tätä loppuheitollista muotoa. Miehet päätyvät koulusa-

varianttiin useammin (93 %) kuin naiset (88 %). Sen sijaan koulussa- ja koulus-variantit 

saavat vähemmän kannatusta miehiltä, kun taas naisten vastauksissa nämä piirteet 

esiintyvät useammin. Mielenkiintoista on, että alle kymmenen vuotta seudulla asuneista 

miehistä ja naisista noin 20 prosenttia valitsee koulusa-variantin sijaan tai sen lisäksi 

muunkin variantin. Sen sijaan yli yksitoista vuotta seudulla asuneista miehistä ja 

naisista osuus on jopa lähes 50 prosenttia. Yksinäis-s:llinen muoto kyllä tunnistetaan 

oululaiseksi piirteeksi hyvin laajasti, mutta kauemmin seudulla asuneet valitsevat 

mieluusti rinnalle myös muun variantin. 

 

 

Taulukkoon 23 on koottu käännöstehtävien tulokset. Käännettävinä variantteina olivat 

yleiskieliset muodot missä ja metsässä, jotka vanhassa Oulun seudun murteessa 

kuuluisivat muodoissa misä ja mettäsä ~ metäsä. Kuten taulukosta 23 selviää, on 

Taulukko 22. Inessiivin sijapäätteen -ssA:n edustuminen monivalintatehtävässä. 

 
naiset 

(N=103) 

miehet 

(N=42) 

koulusa 91 (88 %) 39 (93 %) 

koulussa 33 (32 %) 11 (26 %) 

koulus 4 (4 %) 0 (0 %) 
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variaatio näiden kahden tapauksen kohdalla suurta, joten selkeiden suuntaviivojen 

vetäminen on jokseenkin hankalaa. Yksinäis-s:llinen varianttiin päädytään kuitenkin 

selvästi yleiskielistä muotoa useammin missä-variantin tapauksessa. Sen sijaan taas 

yleiskielinen -ssA-muoto on yksinäis-s:llistä muotoa yleisempi metsässä-variantin 

kohdalla. Loppuheitolliseen muotoon ei päädytä kummankaan variantin tapauksessa 

lähes ollenkaan, mikä on samansuuntainen tulos monivalitatehtävän tulosten kanssa. 

missä-variantin tapauksessa yksinäis-s:lliseen muotoon päädytään useammin yli 

yksitoista vuotta kuin vähemmän aikaa seudulla asuneiden keskuudessa. Tilanne ei 

kuitenkaan ole täysin sama metsässä-variantin tapauksessa. metsässä-variantin kohdalla 

miehet ovat kääntäneet muodon yleisemmin yksinäis-s:lliseksi, mutta missä-variantin 

kohdalla ero ei ole yhtä selvä. 

 

 

Käännöstehtävien perusteella miesten ja naisten välisistä eroista on suuren variaation 

vuoksi vaikeaa tehdä selkeitä johtopäätöksiä. Sama tilanne on myös vähemmän ja 

kauemman aikaa seudulla asuneiden välillä. Vaikka monivalintatehtävän perusteella 

inessiivin edustumisesta Oulun seudun murteessa ollaan suhteellisen yksimielisiä, ei 

tilanne olekaan yhtä selvä sijapäätettä käännettäessä. Voi myös olla mahdollista, että 

metsässä-variantti on yksinkertaisesti erityisen vaikea kääntää, sillä siinä esiintyy kaksi 

käännettävää piirrettä. Voi olla, että juuri tämän vuoksi sijapäätteen edustuminen 

metsässä-tapauksessa on missä-variantista poikkeavaa.  

 

Niemisen (2005: 32–34) ja Väänäsen (2006: 35) tutkimuksiin suhteutettuna näyttää, että 

yliopisto-opiskelijat tunnistaisivat yläkouluikäisiä nuoria useammin yksinäis-s:llisen 

inessiivin kuuluvan Oulun seudun murteen piirteeksi. Tämä on tilanne etenkin 

käännöstehtävän misä-variantin tapauksessa. Vähälän (2005: 52) tutkimus on sen sijaan 

lähempänä oman tutkimukseni tuloksia, joiden perusteella noin 60-prosenttia vastaajista 

Taulukko 23. Inessiivin sijapäätteen -ssA:n edustuminen käännöstehtävissä. 

 
naiset –10 

(N=56) 

naiset 11– 

(N=46) 

miehet –10 

(N=18) 

miehet 11– 

(N=24) 

misä 33 (59 %) 30 (65 %) 11 (61 %) 15 (63 %) 

missä 21 (38 %) 16 (35 %) 7 (39 %) 9 (38 %) 

mis 2 (4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

metsäsä 19 (34 %) 17 (37 %) 9 (50 %) 9 (38 %) 

metsässä 37 (66 %) 29 (63 %) 9 (50 %) 15 (63 %) 

metsäs 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
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tunnistaa yksinäis-s:llisen misä-variantin kuuluvan Oulun seudun murteeseen. 

 

 

5.7.2. Käsityksiä inessiivin sijapäätteen -ssA:n sosiaalisesta variaatiosta 

 

Sosiaalista variaatiota käsittelevissä avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 8, 

liite 1) inessiivin sijapäätteen edustuminen mainitaan vain pariin otteeseen. 

Ensimmäisessä tapauksessa yksinäis-s:llinen inessiivi kuuluu vastaajan mukaan etenkin 

nuorten puheeseen. Myös toisessa tapauksessa ollaan sitä mieltä, että esimerkiksi muoto 

misä kuuluu etenkin nuorten miesten puheeseen. Mainintoja on kuitenkin vähän, joten 

sen perusteella näyttäisi, ettei inessiiviin sijapäätteen edustuminen ole piirre, joka 

paljastaa maallikolle sosiaalisen variaation taustoja.  

 

Monivalinnan avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 20, liite 1) inessiivin 

sijapäätteen variaatiota selitetään jo huomattavasti useammin. Valittavina vaihtoehtoina 

kyselyssä olivat variantit koulussa, koulusa ja koulus. Variaatiota selittäviksi tekijöiksi 

mainitaan ikä, sukupuoli, asuinalue sekä koulutustausta. Vastaajia on tasapuolisesti sekä 

miehiä että naisia. Iän vaikutuksesta variantin valinnalle ollaan monta mieltä. Etenkin 

naisten käsitysten mukaan nuoret suosivat ennemmin yksinäis-s:llistä koulusa-muotoa. 

Sen lisäksi mainitaan, että nuoret suosivat myös loppuheitollista koulus-muotoa. 

Miesten näkemyksen mukaan nuorten puheessa kuuluu pikemminkin yleiskielinen 

variantti koulussa, kun taas vanhempi väestö suosii murteellista koulusa-muotoa, kuten 

seuraavasta lainauksesta selviää: (41) Vanhat ihmiset käyttävät ”koulusa”-muotoa. 

Teinit käyttävät kirjoitetussa kielessä ”koulus”-muotoa, mutta puheessa ehdottomasti 

”koulussa”-muotoa. (M23.) 

 

Sukupuolen, asuinalueen ja koulutustaustan suhteen ollaan jälleen yksimielisiä. Poikien 

ja miesten kieleen kuuluu vastaajien mukaan ennemmin yksinäis-s:llinen koulusa, kun 

taas tytöt ja naiset suosivat yleiskielistä koulussa-muotoa. Maaseudulla on vastaajien 

käsityksen mukaan käytössä taajemmin koulusa-variantti, kun kaupungissa suositaan 

jälleen yleiskielistä muotoa. Koulutustausta taas vaikuttaa siten, että matalamman 

koulutuksen saaneet suosivat yksinäis-s:llistä inessiiviä, kun taas korkeammin 

koulutetut käyttävät koulussa-muotoa. Koulusa- ja koulussa-muotojen variaation taustaa 
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kuvaa eräs vastaaja seuraavasti: (42) Pojat puhuvat mielestäni enemmän murteella, 

samoin vanhemmat ihmiset. Koulutetut ja kaupunkilaistytöt ehkä enemmän yleiskielellä. 

(N83.) 

 

 

5.8. Yksikön 1. persoonan pronomini 

 

Yksikön 1. persoonan pronomini on Oulun seudun vanhassa murteessa edustunut 

yksinomaan muodossa minä. Nykypuhekieleen yksikön 1. persoonan 

persoonapronomini on yleistynyt kuitenkin muotoon mää. Tämän lisäksi murteessa 

esiintyy nykyään myös variantti mä, mutta huomattavasti harvemmin kuin mää. mää-

variantti on esiintynyt jo 1800-luvun murteenpuhujien kielessä, joten on todennäköistä, 

että se ei ole perua nykypuhekielen aiheuttamasta edustuksenmuutoksesta. Sen sijaan 

mää-variantin yleistymisen taustalla voi mahdollisesti olla yksikön 2. persoonan 

pronominin nää-variantin yleistyminen. (Mantila & Pääkkönen 2010: 39.)  

 

Yksikön 1. persoonan mä-variantti on niin sanottu yleistyvä puhekielen piirre, joka 

tunnetaan ja jota käytetään laajasti koko Suomessa. (Vikberg 1997: 49.) Iin ja 

Muhoksen minä-persoonapronominin sosioloingvististä variaatiota on tutkittu Oulun 

yliopistossa tehdyissä pro gradu -tutkielmissa. Vikberg (1997, 50–51) on koonnut 

artikkeliinsa tuloksia näistä tutkielmista. Tulokset osoittavat, että mä-variantti on 

selvästi yleistymässä Oulun seudun murteessa. Eläkeikäisten puheessa mä-variantti ei 

esiinny vielä lainkaan, mutta siirryttäessä työikäisten kautta nuoriin puhujiin on mä-

variantin yleistyminen selkeä molemmissa tutkituissa pitäjissä. Nuorten kielessä mä 

esiintyy useammin kuin työikäisillä. Tämän lisäksi molemmissa pitäjissä naiset suosivat 

mä-varianttia enemmän kuin miehet. 

 

 

5.8.1. Käsityksiä yksikön 1. persoonan pronominin edustumisesta 

 

Oulun seudun murretta kuvaavissa avoimissa vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1) 

yksikön 1. persoonan pronomini mainitaan kymmenen piirteen joukosta kuudenneksi 

useimmin. Yleisimmin pronomini edustuu vastauksissa muodossa mää. Kuten 
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taulukosta 24 selviää, miehet ja naiset mainitsevat piirteen lähes yhtä usein (noin 25 %), 

mutta vähemmän ja kauemman aikaa seudulla asuneiden vastauksissa on jonkin verran 

variaatiota. Alle kymmenen vuotta seudulla asuneet naiset mainitsevat pronominin 

useammin (28 %) kuin vertailuryhmän miehet (22 %). Sen sijaan yli yksitoista vuotta 

seudulla asuneet naiset mainitsevat piirteen harvemmin (22 %) kuin vertailuryhmän 

miehet (29 %).  

 

 

Yksikön 1. persoonan pronomini edustuu avoimissa vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1) 

lähes yksinomaan muodossa mää. Kuten alla olevat lainauksetkin osoittavat, joitain 

mainintoja on tästä huolimatta myös muodosta mä.  

 

Miten Oulun seudulla mielestäsi puhutaan? Eli millaisia piirteitä Oulun seudun 

murteeseen mielestäsi kuuluu? Miten se eroaa esimerkiksi uutisissa käytettävästä 

yleiskielestä? Voit kertoa omin sanoin ja antaa lisäksi esimerkkejä.  

(43)  N78: Oulun murteessa käytetään nää-, mää-sanoja, mitä ei yleiskielessä 

käytetä. 

(44)  N96: Minä sanotaan mä, sinä sä/nää. 

(45)  M22: Pronominien vokaalipäätteet ovat pitkiä, esim. "Mää", vrt. "minä" 

tai useissa muissa murteissa "mä".(3) 

(46)  M40: Persoonapronominien täkäläiset väännökset (mää, nää) sopivat 

toki muihinkin murteisiin, mutta myös ne ovat tunnistettava osa Oulun 

murretta. 

 

Monivalintatehtävässä vastaajat valitsivat Oulun seudun murteeseen kuuluvan piirteen 

seuraavien muotojen väliltä: mää, mä, minä ja mie. Lisäksi pieni ryhmä vastaajia esitti 

Oulun seudun murteen pronominiksi muotoa meikä. Kuten taulukko 25 osoittaa, sekä 

naiset ja miehet ovat erittäin yksimielisesti (95 %) sitä mieltä, että Oulun seudun 

Taulukko 24. Yksikön 1. persoonan pronominin maininnat avoimen kysymyksen 

vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1). 

 yks. 1. persoona 

naiset (N=103) 26 (25 %) 

naiset –10 (N=57) 16 (28 %) 

naiset 11– (N=46) 10 (22 %) 

miehet (N=42) 11 (26 %) 

miehet –10 (N=18) 4 (22 %) 

miehet 11– (N=24) 7 (29 %) 
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murteessa käytetyin yksikön 1. persoonan pronomini on variantti mää. Tämän lisäksi 

päädytään myös muotoihin mä ja minä. Nämä pronominivariantit edustuvat miesten 

vastauksissa useammin kuin naisten, mikä sosiolingvistisiin tutkimuksiin nähden on 

melko yllättävää. Tyypillisesti kuitenkin nimenomaan naiset suosivat prestiisimuotoja, 

kuten myös minä-pronominin yhteydessä (Vikberg 1997: 51). Tosin sosiolingvistiset 

tutkimukset eivät tässä tapauksessa ole täysin verrannollisia, sillä oman tutkimukseni 

tulokset edustavat nimenomaan vastaajien käsityksiä, eivät omaa kielenkäyttöä. Naisista 

muodon minä tai mä valitsee hieman useammin vähemmän aikaa seudulla asuneet. 

Miesten kohdalla tilanne on kuitenkin päinvastainen. Yli yksitoista vuotta seudulla 

asuneet miehet valitsevat huomattavasti useammin minä- tai mä-variantin kuin seudulla 

vähemmän aikaa asuneet. 

 

Taulukko 25. Yksikön 1. persoonan pronominin edustuminen monivalintatehtävässä. 

 
naiset 

(N=103) 

miehet 

(N=42) 

mää 98 (95 %) 40 (95 %) 

mä 18 (17 %) 9 (21 %) 

minä 13 (13 %) 9 (21 %) 

mie 4 (4 %) 1 (2 %) 

 

Käännöstehtävissä minä-pronomini esiintyy kahdessa käännettävässä lauseessa. 

Taulukkoon 26 on laskettu kahden käännöstehtävän keskiarvo yksikön 1. persoonan 

pronominin edustumisesta. Kuten taulukosta 25 selviää, selvästi yleisin muoto on mää. 

Yhteenlaskettuna naiset käänsivät pronominin useammin (noin 85 %) muotoon mää 

kuin miehet (noin 82 %). Vähemmän ja kauemman aikaa seudulla asuneiden miesten 

välillä on kuitenkin selvästi naisia enemmän variaatiota. Kauemmin seudulla asuneet 

ovat yksimielisempiä (90 %) mää-variantista kuin vähemmän aikaa seudulla asuneet 

(73 %). minä-varianttiin päädytään useiten alle kymmenen vuotta seudulla asuneiden 

miesten keskuudessa. He mainitsevat ainoina lisäksi meikä-pronominin, jota esiintyi 

jonkin verran myös monivalintatehtävässä. 
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Oulun seudun murteen tutkimukset osoittavat, että vanhaan Oulun seudun murteeseen 

kuulunut variantti minä on korvautunut lähes kokonaan lyhentyneellä muodolla mää 

(Mantila & Pääkkönen 2010: 39). Tätä havaintoa tukevat odotuksenmukaisesti myös 

oman tutkimukseni tulokset. minä-varianttia esiintyy monivalinta- ja käännöstehtävien 

tuloksissa huomattavasti mää-varianttia harvemmin. minä-variantin rinnalla esiintyy 

mä-muoto, johon päädytään vastauksissa lähes yhtä usein kuin vanhaan Oulun seudun 

murteeseen kuuluvaan minä-varianttiin. mä-muoto ei kuitenkaan näiden tulosten 

pohjalta ole vielä vastaajien käsityksissä kovinkaan yleisesti Oulun seudun murteeseen 

levinnyt muoto. 

 

 

5.8.2. Käsityksiä yksikön 1. persoonan pronominin sosiaalisesta variaatiosta 

 

Sosiaalista variaatiota käsittelevissä avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 8, 

liite 1) yksikön 1. persoonan pronominin variaation taustoja ei selitetä lainkaan. Sen 

sijaan monivalinnan avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 20, liite 1) minä ja 

sen variantit esiintyvät usein. Vastaajissa on jälleen sekä miehiä että naisia. Miesten 

vastaukset rajoittuvat tosin selittämään variaatiota pelkästään iän näkökulmasta. Muita 

esiintyneitä taustatekijöitä ovat sukupuoli, asuinalue sekä koulutustausta. Kuten 

aiemmin esitellyissä sosiolingvistisissä tutkimuksissa (ks. luku 5.8), myös tässä 

kansanlingvistisessä aineistossa mä-variantin käyttö yhdistetään nimenomaan lapsiin ja 

nuoriin, kuten seuraavasta lainauksesta selviää: (47) minä ja mää voivat kulkea rinnan, 

mutta mä on minusta enemmän lasten käyttämä muoto (M13). Tämän lisäksi nuorisoon 

liitetään myös mää-variantin käyttö, kun taas minä yhdistetään ehdottomasti 

vanhempaan väestöön.  

 

 
naiset –10 

(N=56) 

naiset 11– 

(N=46) 

miehet –10 

(N=18) 

miehet 11– 

(N=24) 

mää 84 % 85 % 73 % 90 % 

minä 6 % 7 % 12 % 4 % 

mä 5 % 9 % 9 % 6 % 

mie 5 % 0 % 0 % 0 % 

meikä 0 % 0 % 6 % 0 % 

Taulukko 26. Yksikön 1. persoonan pronominin edustuminen käännöstehtävissä. 
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Sukupuolen mainitsee eräs naisvastaaja, jonka näkemyksen mukaan yleiskielinen minä 

kuuluu naisten puheeseen, kun taas miehet käyttävät mää-varianttia. Vastanneiden 

mielestä mää ja mä ovat nimenomaan kaupungissa kuultuja muotoja, kun taas 

maaseudulla, kuten Kiimingissä, kuulee minä- ja meikä-variantteja. Tämä selviää myös 

seuraavasta katkelmasta: (48) maaseudulla puhutaan usein minä-sanaa käyttäen, kun 

taas kaupungissa minän korvaa mää tai mä (N66). Koulutustaustasta ollaan jälleen 

yksimielisiä: korkea koulutus johtaa yleiskielisen minä-variantin käyttöön, kun taas 

matalammin koulutetut suosivat mää-varianttia.  

 

 

5.9. Yksikön 2. persoonan pronomini 

 

Yksikön 2. persoonan pronomini esiintyy vanhassa Oulun seudun murteessa 

lyhytvokaalisena muodossa nä ja pitkävokaalisena muodossa nää. Piirre on erittäin 

tunnusomainen Oulun seudun murteelle, ja varsinkin variantti nää on antanut viitteitä 

jopa ekspansiivisuudesta. Mantila uskoo havaintojensa pohjalta, että Oulun 

nykypuhekielessä taajemmassa käytössä olisi variantti nää mutta että alkuperäisempi 

olisi kuitenkin lyhytvokaalinen variantti nä. (Mantila & Pääkkönen 2010: 40, 42–43.) 

 

nä-variantin alkuperäisyydestä kielii nimenomaan sen syntymäprosessi. nä esiintyy 

tavallisimmin etenkin -kO-kysymyspartikkelin kanssa (ookkonä Oulusta), joka 

esiintymisympäristönä on nä-variantille todennäköisesti alkuperäinen. Esiintyminen kO-

kysymyspartikkelin kanssa antaa olettaa, että nä-muoto on kulunut muodosta sinä, eli 

kyseessä olisi niin sanottu pronominin kliittistyminen. nä-muodon alkuperäisyyden 

puolesta puhuu myös se, että olisi hyvin epätodennäköistä, että pitkävokaalinen variantti 

nää olisi syntynyt suoraan muodosta sinä ilman lyhytvokaalista välivaihetta. 

Lyhytvokaalisesta pitkävokaaliseen varianttiin kehittyminen edustuu myös mää ja sää 

muotojen kesken, jolloin minä ja sinä ovat alun alkaen olleet muotoa mä ja sä, joista ne 

ovat kehittyneet edelleen muotoon mää ja sää. (Mantila & Pääkkönen 2010: 42–43.) 

 

Yksikön 1. persoonan mä-variantin tavoin myös yksikön 2. persoonan variantti sä on 

yleistyvä puhekielen piirre, joka tunnetaan joka puolella Suomea. sä-variantin edustus 

Oulun seudun nykypuhekielessä Iissä ja Muhoksella on kuitenkin mä-varianttia 
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monimutkaisempi. Iissä työikäisten puheessa sä-variantti on yleistynyt, mutta sen sijaan 

nuoret käyttävät yksinomaan sinä-varianttia, mikä on jokseenkin yllättävää. Muhoksella 

sä-variantti on vallannut alaa huomattavasti. Työikäisten ja nuorten kielessä variantti on 

lähes yksinomainen, mutta myös eläkeläisten kielessä sä edustuu jo 30-prosenttisesti. 

(Vikberg 1997: 49–51.) 

 

 

5.9.1. Käsityksiä yksikön 2. persoonan pronominin edustumisesta  

 

Oulun seudun murretta kuvaavissa avoimissa vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1) sinä-

pronomini ja sen variantit mainitaan naisten vastauksissa kymmenestä tutkittavasta 

piirteestä kaikista useimmin. Miesten vastauksissa vain svaa-vokaali mainitaan 

useammin kuin yksikön 2. persoonan persoonapronomini. Myös taulukko 27 osoittaa, 

että naiset mainitsevat piirteen useammin (57 %) kuin miehet (48 %). Sekä miesten että 

naisten tapauksessa alle kymmenen vuotta seudulla asuneet ovat maininneet piirteen 

huomattavasti useammin kuin kauemmin seudulla asuneet. Voisiko syynä olla se, 

etteivät kauan seudulla asuneet enää pidä piirrettä niin olennaisena Oulun murretta 

kuvaavana piirteenä kuin vähemmän aikaa seudulla asuneet? Pronomini mainittiin 

lisäksi hyvin usein ookko nää -matkimuksen yhteydessä. Kenties kauemmin seudulla 

asuneet pitävät nää-varianttia jo jonkinlaisena kliseenä juuri ookko nää -matkimuksen 

vuoksi, kun taas vähemmän aikaa seudulla asuville fraasi voi olla hyvin relevantti tapa  

kuvata Oulun seudun murteen piirteistöä. 

 

 

Yksikön 2. persoonan pronomini edustuu avoimissa vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1) 

tyypillisesti muodossa nää. Tästä huolimatta myös muita variantteja esiintyy, kuten nä 

tai sä. Sen sijaan sinä-, sie- tai sää-variantteja ei mainita lähes lainkaan. Alla on 

 yks. 2. persoona 

naiset (N=103) 59 (57 %) 

naiset –10 (N=57) 37 (65 %) 

naiset 11– (N=46) 22 (48 %) 

miehet (N=42) 20 (48 %) 

miehet –10 (N=18) 7 (39 %) 

miehet 11– (N=24) 13 (54 %) 

Taulukko 27. Yksikön 2. persoonan pronominin maininnat avoimen kysymyksen 

vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1). 
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esimerkkejä aineistossa esiintyneistä vastauksista. Kuten lainauksetkin osoittavat, piirre 

mainitaan usein nimenomaan fraasin ookko nää yhteydessä.  

 

Miten Oulun seudulla mielestäsi puhutaan? Eli millaisia piirteitä Oulun seudun 

murteeseen mielestäsi kuuluu? Miten se eroaa esimerkiksi uutisissa käytettävästä 

yleiskielestä? Voit kertoa omin sanoin ja antaa lisäksi esimerkkejä.  

 

(49)  N5: "Ookko nä Oulusta, syökkö nä leijonaa" 

(50) N74: Oulun murteelle tyyppillistä on myös nää-sana ja kysymykset ookko 

nää, pelekääkkö nää, voikko nää alakaa. 

(51) M8: Perinteinen kuva oululaisesta murteestahan on tämä ookkonaa 

teekkönää, meekkönää linja. 

(52) M25: ja tietenki se "nää", jota ei kuulu missään muussa murteessa 

yksikön toisen persoonan pronominina. 

 

Monivalintatehtävässä vastaajat valitsivat Oulun seudun murteeseen kuuluvan yksikön 

2. persoonan pronominin seuraavien varianttien väliltä: nää, sää, sä, nä, sinä ja sie. 

Lisäksi pieni ryhmä vastaajia esittää oululaiseksi pronominiksi varianttia teikä. Kuten 

taulukosta 28 selviää, tehtävän tulokset osoittavat vastaajien olevan hyvin yksimielisesti 

sitä mieltä, että Oulun seudun murretta on vahvimmin variantti nää. Variaatiota esiintyy 

kuitenkin paljon. Yli puolet vastaajista valitsee lisäksi variantin sää, vaikka avoimissa 

vastauksissa sää-varianttia ei mainita lähes lainkaan. Myös sä, nä ja sinä saavat 

monivalintatehtävässä kannatusta, tosin miehiltä enemmän kuin naisilta. sie-variantin 

valitsee sen sijaan vain hyvin harva. 

 

Taulukko 28. Yksikön 2. persoonan pronominin edustuminen monivalintatehtävässä. 

 
naiset 

(N=103) 

miehet 

(N=42) 

nää 97 (94 %) 39 (93 %) 

sää 62 (60 %) 25 (60 %) 

sä 14 (14 %) 8 (19 %) 

nä 14 (14 %) 7 (17 %) 

sinä 12 (12 %) 6 (14 %) 

sie 3 (3 %) 1 (2 %) 

 

Kyselyn käännöstehtävissä sinä-pronomini edustuu kahdessa käännettävässä lauseessa. 

Taulukkoon 29 on laskettu kahden käännöstehtävän keskiarvo yksikön 2. persoonan 

persoonapronominin edustumisesta. Kun valittavissa on vain yksi variantti, selviää, että 
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nää-muoto saa selvästi sää-varianttia enemmän kannatusta. Näin siitäkin huolimatta, 

että monivalintatehtävässä sää-variantin valitsi yli puolet vastaajista. Miehet kääntävät 

sinä-pronominin useammin muotoon nää kuin naiset. Lisäksi sekä miehistä että naisista 

selvästi useammin nää-variantin valitsee yli yksitoista vuotta kuin alle kymmenen 

vuotta seudulla asuneet. sää-variantti esiintyy useimmiten alle kymmenen vuotta 

seudulla asuneiden naisten vastauksissa. Heidän vastauksissaan variaatio on muutenkin 

suurinta: toisin kuin muissa vertailuryhmissä alle kymmenen vuotta seudulla asuneiden 

vastauksissa esiintyy taulukon 28 variantti. Muiden vertailuryhmien vastauksissa 

esiintyvät variantit nää, sää, nä ja sä. sinä- tai sie-muotoihin ei päädytä tyypillisesti 

lainkaan.  

 

 

Mantilan havaintojen pohjalta Oulun seudun murteessa yleisemmin on käytössä 

pitkävokaalinen nää-variantti, vaikka nä-muoto on todennäköisesti alkuperäisempi 

(Mantila & Pääkkönen 2010: 42–43). Tätä näkemystä tukevat myös tämän tutkimuksen 

tulokset, joiden perusteella nää on selvästi useiten Oulun seudun murteeseen yhdistetty 

pronominivariantti. Sen sijaan lyhytvokaaliseen nä-varianttiin päädytään vain harvoin. 

 

 

5.9.2. Käsityksiä yksikön 2. persoonan persoonapronominin sosiaalisesta variaatiosta 

 

Yksikön 2. persoonan pronomini sinä ja sen variantit esiintyvät etenkin monivalinnan 

avoimen kysymyksen vastauksissa (ks. kysymys 20, liite 1)  taajaan. Vastaajat ovat 

melko tasaisesti jälleen miehiä ja naisia. Variaation selittäviksi tekijöiksi mainitaan ikä, 

sukupuoli, asuinalue, koulutustausta sekä vanhempien vaikutus. Iän suhteen ollaan 

jälleen monta mieltä. Monen mielestä nää-variantti on eritoten nuorten käyttämä muoto. 

Erään mielestä nuorten puheessa se jopa ylikorostuu, kuten seuraavasta lainauksesta 

selviää: (53) Nää:tä ei aikuisten tai vanhempien suusta usein kuule, mutta nuorten 

Taulukko 29. Yksikön 2. persoonan pronominin edustuminen käännöstehtävässä. 

 naiset –10 naiset 11– miehet –10 miehet 11– 

nää 79 % 89 % 83 % 94 % 

sää 11 % 8 % 8 % 4 % 

nä 5 % 2 % 6 % 2 % 

sinä 2 % 0 % 0 % 0 % 

sä 2 % 1 % 3 % 0 % 

sie 1 % 0 % 0 % 0 % 
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keskuudessa sitä saatetaan huvin vuoksi jopa vähän ylikorostaa. Ihan vain siksi, koska 

se on niin tyypillinen Oulu-sana. (N88.) Hieman harvemman mielestä se kuuluu taas 

nimenomaan vanhemman väestön kieleen. Myös sää on usean vastaajan mielestä 

nuorten suuhun sopiva muoto, sä-variantista puhumattakaan. sinä taas kuuluu jokaisen 

piirteen maininneen mielestä nimenomaan vanhemman väestön kieleen.  

 

Sukupuolen nähdään vaikuttavan siten, että naiset käyttävät yleiskielistä muotoa sinä tai 

prestiisivarianttia sä useammin kuin miehet. nää taas kuuluu eritoten miesten ja etenkin 

nuorten miesten ja poikien puheeseen. Eräs miesvastaaja kuvaa variaatiota hieman 

kärjistäen seuraavasti: (54) siideripissis sanos ”sä” tai ”tzä”, kiekkolaserin 

hyökkääjälupaus ”Näää” (M15). Asuinalueen suhteen ollaan monta mieltä. nää:tä 

pidetään ylipäätään hyvin oululaisena piirteenä, kun taas Oulun eteläpuolella kuulee 

enemmän sää-muotoa. Eräs vastaaja pitää sen sijaan nä-muotoa keskeisenä Oulun 

murteen varianttina, kun taas nää-muotoa käytetään etenkin Haukiputaalla. teikä-

variantti kuuluu sen sijaan maaseudulla asuvien puheeseen. Vastaajien mielestä korkean 

koulutuksen myötä nää korvautuu sää- ja sinä-varianteilla. nää taas kuuluu vähemmän 

koulutettujen kieleen. Eräs vastaaja on lisäksi määritellyt vanhempien syntyperäisyyden 

vaikuttavan variantin valintaan niin, että syntyperäisten vanhempien lapset käyttävät 

taajemmin nää-varianttia: (55) ”nää”-sanaa käyttävät eniten ne, joiden vanhemmatkin 

ovat Oulun seudulta kotoisin (N55). 
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6. YHTEENVETO 

 

Asetin tutkimukselleni kaksi päätutkimuskysymystä. Ensimmäinen 

tutkimuskysymykseni on, millaisia käsityksiä Oulun seudulla asuvilla yliopisto-

opiskelijoilla on Oulun seudun murteesta ja sen murrepiirteistöstä. Toinen kysymys 

kuuluu taas, millaisia käsityksiä Oulun seudulla asuvilla yliopisto-opiskelijoilla on 

murteen ja sen piirteiden variaation taustalla piilevistä sosiaalisista tekijöistä. 

Edellisessä pääluvussa olen tarkastellut kysymyksiä pääasiassa yksityiskohtaisten 

tutkimustulosten valossa piirre piirteeltä. Nyt kokoan yhteen saamani tulokset ja 

kommentoin luvussa 4.1. (ks. s. 13) esittelemiäni tutkimusongelmia ja -hypoteeseja.  

 

 

6.1. Murrepiirteiden havaitseminen 

 

Yksi tavoite tutkimuksessani oli selvittää, mitkä piirteet ovat Oulun yliopiston 

opiskelijoille helpoimmin tunnistettavia ja mitkä taas jäävät havaitsematta. Olen 

kerännyt alla olevaan taulukkoon 30 (ks. seuraava sivu) yhteenvedonomaisesti 

tutkittujen piirteiden esiintymätaajuudet avoimissa Oulun seudun murretta kuvailevissa 

vastauksissa (ks. kysymys 7, liite 1). Tämän kysymyksen vastaukset kertovat mielestäni 

vastaajien intuitiivisista käsityksistä Oulun seudun murteesta ja samalla siitä, mitkä 

piirteet Oulun seudun murteessa ovat ensimmäiseksi mieleen tulevia. Kysymys oli 

tutkimuslomakkeessa ensimmäinen murretta koskeva kysymys, joten myöhemmin 

tulleet monivalinta- ja lauseenkäännöstehtävät eivät ole vaikuttaneet avoimen 

kysymyksen vastauksiin. Yhteenvetotaulukko ei ota kantaa siihen, ovatko 

murrepiirteiden edustumiset havaittu vanhan Oulun seudun murteen mukaisesti niin 

sanotusti oikein tai väärin. 

 

Seuraavan sivun taulukko 30 osoittaa, että esiintymisjärjestys on miesten ja naisten 

vastauksissa pääpiirteissään sama. Ainoastaan kahden kärki eroaa: siinä missä miesten 

vastauksissa svaa-vokaali on herkimmin havaittu piirre ja yksikön 2. persoonan 

pronomini toiseksi herkimmin, on naisten vastauksissa järjestys päinvastainen. Näiden 

kahden piirteen lisäksi herkästi havaittu piirre on miehillä ja naisilla yleisgeminaatio. 

Kolmen yleisimmin mainitun piirteen jälkeen tulevat tk-yhtymä, yksikön 1. persoonan 
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persoonapronomini, inessiivin sijapääte -ssA, tekkiin-tyyppinen imperfekti, eA-yhtymä, 

ts-yhtymä sekä OA-yhtymä.  

 

Taulukko 30. Murrepiirteiden esiintymistaajuudet avoimen kysymyksen vastauksissa 

(ks. kysymys 7, liite 1). 

 
naiset  

(N=103) 

miehet 

(N=42) 

svaa 58 (56 %) 23 (55 %) 

y. 2. p. 59 (57 %) 20 (48 %) 

yleisgeminaatio 51 (50 %) 18 (43 %) 

tk-yhtymä 35 (34 %) 14 (33 %) 

y. 1. p. 26 (25 %) 11 (26 %) 

-ssA 17 (17 %) 8 (19 %) 

tekkiin 11 (11 %) 6 (14 %) 

eA-yhtymä 11 (11 %) 4 (10 %) 

ts-yhtymä 6 (6 %) 3 (7 %) 

OA-yhtymä 5 (5 %) 2 (5 %) 

 

tk-konsonanttiyhtymä sijoittuu taulukossa 30 neljänneksi havaituimmaksi piirteeksi sekä 

miesten että naisten vastauksissa. Tilanne on kuitenkin syytä kyseenalaistaa. Kuten 

tulosten esittelyn yhteydessä kävi ilmi, tk-yhtymän maininnat esiintyvät tyypillisimmin 

ookko nää -esimerkin yhteydessä. On pohtimisen arvoista, havaitseeko vastaaja todella 

tk-yhtymän assimiloitumisen kk-yhtymäksi vai toistaako hän vain Oulun seudun 

murteen tunnetuinta fraasia ookko nää. Myös Palanderin tutkimuksesta itä- ja 

eteläsuomalaisten murrekäsityksistä käy ilmi, että tk-yhtymän edustuminen kk:na on 

yksi mainituimmista Oulun seudun murteen piirteistä. Palanderinkin tutkimuksessa se 

esiintyi kuitenkin useimmiten ookko nää -matkimuksen yhteydessä. (Palander 2011, 86, 

88.) Todennäköistä on, ettei varsinaista fonologista piirrettä, tk:n assimiloitumista kk:ksi, 

ole todellisuudessa tiedostettu. Lähinnä vastaaja on vain toistanut usein kuulemansa 

matkimuksen. Sama kyseenalaistus koskee toki myös yksikön 2. persoonan 

persoonapronominin nää mainintoja. Uskon kuitenkin, että sinä-pronominin 

edustuminen lyhyessä nää-muodossa on tiedostetumpaa ookko nää -fraasin yhteydessä 

kuin fonologinen assimiloituminen tk:sta kk:ksi. 

 

Taulukon 30 avulla on mahdollista vertailla miesten ja naisten herkkyyttä havaita Oulun 

seudun murteen piirteistöä. Taulukon perusteella näyttää siltä, että herkimmin 

havaittujen piirteiden kohdalla (svaa-vokaali, yksikön 2. persoonan pronomini, 

yleisgeminaatio ja tk-yhtymä) naiset havaitsevat piirteitä miehiä useammin. Miehet sen 
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sijaan havaitsevat naisia herkemmin ne piirteet, jotka yleisesti ovat aineiston perusteella 

vaikeampia havaita (yksikön 1. persoonan pronomini, -ssA-pääte, tekkiin-imperfekti, ts-

yhtymä). Kaiken kaikkiaan naiset havaitsevat kenties hiukan miehiä herkemmin Oulun 

seudun murteen piirteistöä, mutta ero on vain hiuksenhieno.  

 

Mielikäinen ja Palander (2002: 98) osoittavat artikkelissaan, että äänneopilliset piirteet 

ovat murteentunnistuksissa yleisimmin mainittuja piirteitä. Tämän jälkeen tulevat 

muoto-opilliset piirteet ja vasta sitten lauseopilliset piirteet. He kuitenkin toteavat, ettei 

tunnistamisjärjestystä voi välttämättä yksiselitteisesti tehdä fonologis-, morfologis- ja 

syntaktisjaon mukaan, vaan myös monet muut tekijät vaikuttavat piirteiden 

tunnistamiseen. Samansuuntaiseen päätelmään voidaan päästä myös edellisen taulukon 

30 perusteella. Mainituimmat piirteet ovat selvästi fonologisia, kuten svaa-vokaali ja 

yleisgeminaatio. Fonologisten piirteiden herkkä tunnistaminen näkyy myös siinä, että 

kymmenestä tutkitusta piirteestä seitsemän on fonologisia piirteitä. Olen toki valinnut 

tutkitut piirteet etukäteen teorialähtöisesti, mutta aineiston perusteella juuri nämä 

kymmenen piirrettä on tunnistetuimpia Oulun seudun murteen piirteitä murretta 

kuvaavien avoimen kysymyksen vastausten (ks. kysymys 7, liite 1) perusteella. 

Kymmenestä piirteestä vain yksi on morfologinen (-ssA) ja loput kaksi 

persoonapronomineja.  

 

Yksikön 1. ja 2. persoonan pronominien esiintyminen viiden tunnistetuimman piirteen 

joukossa selittyy muun muassa Mielikäisen ja Palanderin (2002: 97–98) esittämien 

näkemysten perusteella. He osoittavat, että juuri persoonapronominien kaltaiset 

pragmaattiset ja diskursiiviset kielenainekset ovat murteentunnistuksissa helpoimmin 

havaittuja. Tämä seikka on Mielikäisen ja Palanderin mukaan todettu myös 

kansainvälisissä tutkimuksissa. Myös oma tutkimukseni tukee Mielikäisen ja Palanderin 

esittämiä havaintoja.  

 

 

6.2. Murrepiirteiden havaitseminen suhteessa Oulun seudulla asuttuun aikaan 

 

Halusin tutkimuksen avulla selvittää, vaikuttaako murrepiirteiden havaitsemiseen se, 

kuinka kauan Oulun seudulla on asuttu. Hypoteesini oli, että mitä kauemmin seudulla 
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on asunut, sitä paremmin murrepiirteitä havaitsee. Murretta kuvaavien avoimen 

kysymyksen vastausten (ks. kysymys 7, liite 1) perusteella miesten ja naisten välinen 

tilanne on hyvin kahtiajakautunut. Miesten osalta tilanne on odotuksenmukainen: 

kymmenestä piirteestä seitsemän tapauksessa piirre havaitaan sitä useammin, mitä 

kauemmin Oulun seudulla on asuttu. Naisten kohdalla tilanne on taas päinvastainen: 

seitsemän piirteen tapauksessa piirre tunnistettiin sitä heikommin, mitä kauemmin 

seudulla on asuttu. Nämä tulokset pätevät toki vain avoimen kysymyksen vastauksista 

saatuihin tuloksiin, jotka kertovat lähinnä vastaajien kyvystä havaita erilaisia piirteitä 

Oulun seudun murteessa.  

 

Jos murretta kuvaavat avoimen kysymyksen tulokset kertovat vastaajien piirteiden 

havaitsemiskyvystä, kertovat käännöstehtävän tulokset pikemminkin vastaajien 

murreosaamisesta. Käännöstehtävä tukee hypoteesiani murretta kuvaavia avoimen 

kysymyksen vastauksia (ks. kysymys 7, liite 1) vahvemmin. Käännösehtävän tulosten 

perusteella voidaan karkeasti väittää, että sekä miehet että naiset kääntävät tutkittavat 

piirteet sitä oululaisempaan muotoon, mitä kauemmin seudulla on asuttu. Käännökset 

vastaavat toisin sanoen vanhaa Oulun seudun murretta tarkemmin silloin, kun vastaaja 

on asunut seudulla yli yksitoista vuotta. Poikkeuksiakin esiintyy. Ensinnäkin svaa-

vokaalin edustuminen rv-konsonanttiyhtymän välissä (hiriven) on yleisempää 

vähemmän aikaa seudulla asuneiden vastauksissa. hiriven-muoto on kieltämättä jo 

murteen liioittelua, ja kenties svaa-vokaali onkin piirre, joka vähemmän aikaa seudulla 

asuneen käsityksissä voi jopa ylikorostua.  

 

Toinen poikkeus on tekkiin-tyyppinen imperfektimuoto näkkiin, joka sisältää vahvan 

asteen yleistymän ja yleisgeminaation. Tulosten perusteella tämän piirteen kääntää 

useammin muotoon näkkiin ne, jotka ovat asuneet seudulla alle kymmenen vuotta. 

Kenties on kyse siitä, että piirre on niin erikoinen, että sen havaitsevat helposti 

nimenomaan muualta tulevat. Taas seudulla pitkään asuneet eivät piirrettä välttämättä 

enää murteestaan havaitse. Mahdollista on myös se, että piirre on Oulun seudun 

murteessa katoamaan päin. Tällöin juuri pitkään seudulla asuneet olisivat havainneet jo 

muutosprosessin.  
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6.3. Murrepiirteiden sosiaalisen variaation havaitseminen  

 

Edellisessä luvussa 5 olen esitellyt vastaajien käsityksiä Oulun seudun murteessa 

esiintyvistä piirteistä ja niiden sosiaalisesta variaatiosta. Alle olen koonnut taulukoihin 

31 ja 32 yhteenvedon siitä, kuinka usein sosiaalinen variaatio on havaittu liittyvän 

tiettyyn murrepiirteeseen. Kuinka usein vastaajat ovat siis havainneet esimerkiksi 

nimenomaan svaa-vokaaliin liittyvän jonkinlaista sosiaalista variaatiosta? Taulukossa 31 

on naisten ja taulukossa 32 (ks. seuraava sivu) miesten tulokset 

esiintymisjärjestyksessään yleisimmästä vähiten mainittuun. Yleissilmäys taulukoihin 

paljastaa, että esiintymisjärjestyksessä on vaihtelua miesten ja naisten osalta. Kahden 

kärki – yksikön 2. persoonan ja yksikön 1. persoonan pronominit – on samanlainen sekä 

miehillä että naisilla. Eli sekä miesten että naisten tapauksessa minä- ja sinä-

pronominien sosiaaliseen variaatioon on kiinnitetty huomiota eniten.  

 

Kuten Mielikäinen ja Palander (2002: 97–98) ovat todenneet, persoonapronominit ovat 

helposti murteesta tunnistettavia piirteitä, joten ei ole yllättävää, että myös niiden 

sosiaalisen variaation havaitseminen on tutkituista piirteistä yleisintä. Kahden kärjen 

jälkeen variaatio miesten ja naisten välillä on kuitenkin suurta. Naisilla kolmanneksi 

yleisimmin sosiaalista variaatiota on havaittu tekkiin-tyyppisen imperfektin kohdalla, 

kun miehillä tekkiin-muoto jää viimeiseksi. Miehillä sen sijaan svaa-vokaaliin liittyen 

on havaittu kolmanneksi useimmin sosiaalista variaatiota, kun taas naisilla svaa-vokaali 

on jäänyt viimeiseksi. Näiden välille sijoittuvat piirteet esiintyvät täysin vaihtelevassa 

järjestyksessä, kuten taulukoista 31 ja 32 on nähtävissä. 

 

Taulukko 31. Naisten tiettyyn piirteeseen liitetyt maininnat variaation sosiaalisista 

taustatekijöistä esiintymisjärjestyksessä. 

 
naiset 

(N=103) 

naiset –10 

(N=57) 

naiset –11 

(N=46) 

y. 2. p. 21 (20 %) 7 (12 %) 14 (30 %) 

y. 1. p. 17 (17 %) 9 (16 %) 8 (17 %) 

tekkiin 11 (11 %) 3 (5 %) 8 (17 %) 

-ssA 10 (10 %) 6 (11 %) 4 (9 %) 

-eA 7 (7 %) 3 (5 %) 4 (9 %) 

yleisgeminaatio 6 (6 %) 3 (5 %) 3 (7 %) 

tk 4 (4 %) 2 (4 %) 2 (4 %) 

ts 4 (4 %) 2 (4 %) 2 (4 %) 

-OA 4 (4 %) -  4 (9 %) 

svaa 4 (4 %) 3 (5 %) 1 (2 %) 
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Labovin näkemyksen mukaan naiset havaitsevat miehiä herkemmin sosiaalista 

variaatiota ja ovat tietoisempia eri kielivarianttien heijastamasta sosiaalisesta statuksesta 

(Labov 2001: 321). Oman tutkimukseni pohjalta kuitenkin näyttää siltä, etteivät naiset 

kykene tiedostaen liittämään variaation taustalla olevia sosiaalisia taustatekijöitä 

(esimerkiksi ikää tai sukupuolta) tiettyyn murrepiirteeseen. Miehet sen sijaan pystyvät 

kauttaaltaan naisia herkemmin yhdistämään sosiaalisen variaation tiettyyn yksittäiseen 

murrepiirteeseen, kuten taulukkoja 31 ja 32 vertailemalla selviää. Oulun seudun 

murteeseen kuuluvia murrepiirteitä naiset havaitsevat tulosten perusteella sen sijaan 

herkemmin, kuten taulukko 30 (ks. s. 70) osoittaa. 

 

Taulukko 32. Miesten tiettyyn piirteeseen liitetyt maininnat variaation sosiaalisista 

taustatekijöistä esiintymisjärjestyksessä. 

 
miehet 

(N=42) 

miehet –10 

(N=18) 

miehet 11– 

(N=24) 

y. 2. p. 12 (29 %) 5 (28 %) 7 (29 %) 

y. 1. p.  10 (24 %) 3 (17 %) 7 (29 %) 

svaa 7 (17 %) 2 (11 %) 5 (21 %) 

ts 7 (17 %) 1 (6 %) 6 (25 %) 

yleisgeminaatio 6 (14 %) 1 (6 %) 5 (21 %) 

-ssA 5 (12 %) 2 (11 %) 3 (13 %) 

tk 3 (7 %) 2 (11 %) 1 (4 %) 

-OA 3 (7 %) 1 (6 %) 2 (8 %) 

-eA 2 (5 %) - 2 (8 %) 

tekkiin 1 (2 %) 1 (6 %) - 

 

Kun vertaillaan alle kymmenen ja yli yksitoista vuotta Oulun seudulla asuneiden 

miesten ja naisten vastauksia, on huomattavissa odotuksenmukaisesti, että kauemmin 

seudulla asuneet havaitsevat vähemmän aikaa seudulla asuneita herkemmin tiettyjen 

piirteiden sosiaalista variaatiota ja niiden sosiaalisia taustatekijöitä. Kauemmin seudulla 

asuneiden prosenttiosuudet ovat lähes jokaisen piirteen kohdalla suurempia kuin 

vähemmän aikaa seudulla asuneiden prosenttiosuudet. 

 

Oletin alun alkaen, että murrepiirteiden ja niiden sosiaalisen variaation havaitsemisen 

välillä olisi yhteys. Toisin sanoen hypoteesini oli, että mitä herkemmin murrepiirre 

havaitaan Oulun seudun murteeseen kuuluvaksi, sitä herkemmin myös sen sosiaalista 

variaatiota havaitaan ja osataan selittää.  

 

Oletukseni osui osakseen oikeaan, mutta yksiselitteisiä johtopäätöksiä aineiston 
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perusteella ei voida vetää. Miesten kohdalla tilanne on sellainen kuin uskalsin odottaa. 

Viidestä useiten mainitusta Oulun seudun murteeseen kuuluvasta piirteestä (ks. taulukko 

30, s. 70) neljä löytyi myös niistä mainituimmista piirteistä, joiden sosiaalista 

variaatiota osattiin selittää (ks. taulukko 32, edellinen sivu). Piirteet ovat svaa-vokaali, 

yksikön 1. ja 2. persoonan persoonapronominit sekä yleisgeminaatio. Myös viisi 

heikoiten tunnistettua piirrettä ovat sekä murrepiirteistön tunnistuksessa että piirteiden 

sosiaalisen variaation tunnistuksessa samat. Naisten kohdalla tilanne ei ole lainkaan 

näin selkeä. Lähinnä ainoastaan yksikön 2. persoonan pronomini on yleisin sekä 

murrepiirteistön että sen sosiaalisen variaation havaitsemisessa. Naisten kohdalla ei siis 

voida väittää, että näillä tekijöillä olisi yhteyttä toisiinsa.  

 

 

6.4. Sosiaalisen variaation taustamuuttujien havaitseminen 

 

Aineistossa variaation taustalla vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä ei aina kytketä johonkin 

tiettyyn murrepiirteeseen vaan taustatekijöistä puhutaan myös yleisemmällä tasolla. 

Saatetaan kertoa toisten puhuvan murteellisemmin tai leveämmin, yleiskielisemmin tai 

kirjakielisemmin. Tämänkaltaisia vastauksia esiintyi etenkin sosiaalista variaatiota 

käsittelevissä vastauksissa (ks. kysymys 8, liite 1), joita analysoin seuraavaksi 

tarkemmin. Lisäksi esittelen muita yleisiä aineistosta esiin nousseita tuloksia, jotka 

liittyvät vastaajien käsityksiin murteen sosiaalisesta variaatiosta. 

 

Alla oleviin taulukoihin 33 ja 34 (ks. seuraava sivu) olen kerännyt kokoavasti, kuinka 

suuri osa minkäkin ryhmän vastaajista on maininnut jonkin tietyn taustamuuttujan 

vaikuttavan puhuttuun murteeseen. Taulukkoon 33 on kerätty naisten vastaukset ja 

taulukkoon 34 miesten vastaukset. Taulukoihin on kerätty sekä tiettyyn murrepiirteeseen 

liitetyt maininnat että myös ne maininnat, joissa ei ole osattu määritellä tiettyä 

murrepiirrettä. Taulukoissa on huomioitu kuitenkin vain ne vastaukset, joissa osattiin 

määritellä, miten tämä tietty tekijä on vaikuttanut puhuttuun kieleen. Niitä vastauksia 

siis en ole huomioinut, joissa ei ole osattu kuvata, miten taustamuuttuja kieleen 

vaikuttaa. Tällaisesta tapauksesta esimerkkinä toimii seuraavankaltainen vastaus: 

  

Puhuvatko kaikki syntyperäiset oululaiset mielestäsi samalla tavalla? Vai oletko 

huomannut, että esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, asuinalue tai muu tausta 
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vaikuttaisi puhujan käyttämään murteeseen? Voit antaa jälleen esimerkkejä 

havainnoistasi. 

(56)  M33: Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Toki Oulun murre on hyvin 

samantyylistä. Mutta asuinalue ja kaveri/tuttavapiiri vaikuttavat eniten 

murteeseen. 

 

Vastauksissa esiin tulevia sosiaalisia taustatekijöitä ovat ikä, sukupuoli, asuinalue, 

koulutus ja työ, läheiset, harrastukset ja uskonnollinen tausta. Taulukoissa 33 ja 34 

piirteet ovat esiintymisjärjestyksessä yleisimmästä taustatekijästä vähiten mainittuun 

tekijään. Kun vertaillaan miesten ja naisten taulukoita, voidaan heti todeta, että neljä 

yleisimmin mainittua taustatekijää ovat miehillä ja naisilla samat (ikä, koulutus ja työ, 

asuinalue sekä sukupuoli). Kolme vähiten mainittua piirrettä (läheiset, uskonto ja 

harrastukset) vaihtelevat kuitenkin miesten ja naisten vastauksissa. Naisista kukaan ei 

ole maininnut harrastusten vaikuttavan puhuttuun murteeseen, ja taas miehistä kukaan ei 

ole maininnut uskonnollisen taustan vaikuttavan kieleen. 

 

Taulukko 33. Sosiaalisten taustamuuttujien esiintymät naisten aineistossa. 

 
naiset 

(N=103) 

naiset –10 

(N=57) 

naiset 11– 

(N=46) 

ikä 57 (55 %) 21 (37 %) 36 (78 %) 

koulutus ja työ 27 (26 %) 10 (18 %) 17 (37 %) 

asuinalue 22 (21 %) 10 (18 %) 12 (26 %) 

sukupuoli 9 (9 %) 3 (5 %) 6 (13 %) 

läheiset 5 (5 %) 2 (4 %) 3 (7 %) 

uskonto 2 (2 %) - 2 (4 %) 

harrastukset - - - 

 

Taulukko 34. Sosiaalisten taustamuuttujien esiintymät miesten aineistossa. 

 
miehet 

(N=42) 

miehet –10 

(N=18) 

miehet 11–  

(N=24) 

ikä 26 (62 %) 11 (61 %) 15 (63 %) 

koulutus ja työ 11 (26 %) 2 (11 %) 9 (38 %) 

asuinalue 10 (24 %) 5 (28 %) 5 (21 %) 

sukupuoli 6 (14 %) 2 (11 %) 4 (17 %) 

harrastukset 3 (7 %) 2 (11 %) 1 (4 %) 

läheiset 2 (5 %) - 2 (8 %) 

uskonto - - - 

 

Miesten ja naisten taulukoita vertailemalla on myös havaittavissa, että jokaisen 

taustamuuttujan kohdalla jälleen miehet ovat naisia herkemmin havainneet tekijän 

vaikuttavan jollain tapaa puhuttuun murteeseen. Poikkeavina taustamuuttujina ovat 
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koulutus ja työ sekä läheiset, joiden kohdalla kokonaisprosenttiosuudet ovat samat. 

Lisäksi uskontoa ei miehistä mainitse kukaan. Tulos on jälleen päinvastainen Labovin 

näkemyksen kanssa, jonka mukaan naiset havaitsisivat herkemmin sosiaalista 

variaatiota ja sen taustalla vaikuttavia sosiaalisia taustamuuttujia (Labov 2001: 321). 

 

Kun vielä vertaillaan taulukoista 33 ja 34 alle kymmenen ja yli yksitoista vuotta 

seudulla asuneiden vastauksia, voidaan todeta, että kauemmin seudulla asuneet 

havaitsevat sosiaalisten taustatekijöiden vaikutuksen kieleen herkemmin kuin 

vähemmän aikaa seudulla asuneet. Naisten vastauksissa näin on jokaisen 

taustamuuttujan kohdalla, mutta miesten vastauksissa poikkeuksia ovat asuinalue ja 

harrastukset, joiden kohdalla tilanne on päinvastainen. 

 

Mitä mieltä Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat sitten olivat 

siitä, miten nämä edellä esitellyt taustamuuttujat vaikuttavat puhuttuun Oulun seudun 

murteeseen? Esittelen seuraavaksi aineiston pohjalta taustamuuttuja kerrallaan, millaisia 

käsityksiä miehillä ja naisilla on Oulun seudun murteen sosiaalisesta variaatiosta. Annan 

lisäksi aineistoesimerkkejä havainnollistaakseni tuloksia.  

 

Sekä miesten että naisten vastauksissa iän mainitaan yleisimmin vaikuttavan murteen 

sosiaaliseen variaatioon. Iän suhteen ollaan kuitenkin monta mieltä. Niin miesten kuin 

naistenkin vastauksissa toiset ovat sitä mieltä, että nuoret puhuvat murteellisemmin kuin 

vanhemmat. Toiset taas näkevät, että nimenomaan vanhempi väestö puhuu 

murteellisemmin kuin nuorempi. Yleisempi suuntaus on kuitenkin selkeästi se, että 

nuoret pyrkivät yleiskielisempään ilmaisuun kuin vanhempi väestö, joiden puheessa 

murre kuuluu voimallisemmin. Iän vaikutusta puhuttuun kieleen pohditaan muun 

muassa seuraavissa lainauksissa: 

 

Puhuvatko kaikki syntyperäiset oululaiset mielestäsi samalla tavalla? Vai oletko 

huomannut, että esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, asuinalue tai muu tausta 

vaikuttaisi puhujan käyttämään murteeseen? Voit antaa jälleen esimerkkejä 

havainnoistasi. 

(57) N15: Monet tuntemani aikuiset puhuvat ehkä enemmän kirjakieltä kuin 

nuoret. 

(58) N65: Ikä saattaa vaikuttaa jonkin verran, vanhat ihmiset puhuvat oulun 

murretta levämmin ja käyttävät sellaisia murre sanoja joita nuoremmat 
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eivät tiedä esim. ölövinä 

(59)  M13: Nuoret aikuiset tuntuvat puhuvan murretta melko vahvasti, jopa 

vahvemmin kuin keski-ikäiset.  

(60) M17: Sitten joidenkin puheessa oulua ei voi kuulla juuri lainkaan, mistä 

lienee johtuu: halusta olla käyttämättä omaa murrettaan? Ehkä esim. 

kouluikäiset ja tiettyä teinikulttuuria edustavat saattavat joskus yrittää 

puhua muulla kuin omalla murteellaan, koska oma murre tuntuu jotenkin 

nololta ja huonolta. 

 

Ikään liittyvissä vastauksissa esiintyvät toistuvasti tietyt piirteet. Ensinnäkin 

vanhemman väestön kerrotaan käyttävän enemmän tiettyjä Oulun seudun murteeseen 

kuuluvia murresanoja, kuten lainauksessa 58 esiintyvä ölövinä. Muita mainittuja 

murresanoja ovat esimerkiksi häätyä, hantuuki ja onnikka. Toisekseen nuorten kerrottiin 

toistuvasti taas ottavan vaikutteita nimenomaan Stadin slangista ja ylipäätään eteläisistä 

murteista, kuten seuraavassa lainauksessa: (61) esimerkiksi nuoret saattavat ottaa 

puheeseensa piirteitä Helsingin slangista, yleiskielestä sekä alakulttuurien puhetyyleistä 

(M35).  

 

Koulutus- ja työtaustan vaikutuksista puhuttuun murteeseen ollaan hyvin yksimielisiä. 

Sekä miesten että naisten mielestä korkealla koulutuksella on murretta lieventävä 

vaikutus. Korkeasti tai akateemisesti koulutettujen sekä korkeassa työasemassa olevien 

puhe on lähempänä yleiskieltä, kun taas matalammin koulutetut puhuvat enemmän 

murtaen. Alla on esimerkkejä vastaajien pohdinnoista.  

 

Puhuvatko kaikki syntyperäiset oululaiset mielestäsi samalla tavalla? Vai oletko 

huomannut, että esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, asuinalue tai muu tausta 

vaikuttaisi puhujan käyttämään murteeseen? Voit antaa jälleen esimerkkejä 

havainnoistasi. 

(62)  N39: Nuoret sekä myös vähemmän koulutetut puhuvat usein 

voimakkaammalla murteella. Pieni yleistys ehkä, mutta voisiko olla että 

henkilöt, jotka kirjoittavat paljon (yleiskielellä) niin puhetapakin muuttuu 

yleiskielen mukaisemmaksi. Joten tämän mukaan vähän kirjoittavat 

puhuisivat enemmän murteella. 

(63)  N61: Varsinkin nuoret miehet ja amikset puhuvat voimakkaampaa 

murretta kuin esimerkiksi opiskelutoverini. 

(64) M38: Akateemisesti koulutetut puhuvat yleensä enemmän 

yleiskielenomaisesti kuin vähemmän koulutetut. Oululaistaustaisten 
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miespuolisten jääkiekkoilijoiden, teekkareiden ja luonnontieteilijöiden 

olen havainnut käyttävän myös huomattavasti leveämpää ja 

murteellisempaa kieltä kuin vähemmän ”machojen” alojen/harrastusten 

edustajien. 

 

Lainauksessa 64 on pystytty jopa koulutusalan tarkkuudella määrittelemään, ketkä 

puhuvat murteellisemmin kuin toiset. Lainauksessa 63 taas vahva murteellisuus liitetään 

nimenomaan ammattikoulua käyviin tai ammattikoulun käyneisiin miehiin. 

Lainauksessa 62 vastaajan mielestä sen sijaan se, että korkeammin koulutetut 

kirjoittavat paljon, on syynä heidän yleiskielisempään murteeseen. 

 

Kuten koulutus- ja työtaustankin tapauksessa, myös asuinalueen vaikutuksen suhteen 

ollaan yksimielisiä sekä miesten että naisten vastauksissa, kuten seuraavat lainauksetkin 

osoittavat:  

 

Puhuvatko kaikki syntyperäiset oululaiset mielestäsi samalla tavalla? Vai oletko 

huomannut, että esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, asuinalue tai muu tausta 

vaikuttaisi puhujan käyttämään murteeseen? Voit antaa jälleen esimerkkejä 

havainnoistasi. 

(65) N11: eivät puhu. oulun sivukunnissa, jos niin voi sanoa, esim haukipudas, 

tyrnävä,.. puhutaan mielestäni vahvemmin murretta kuin vaikkapa oulun alueella 

asuvat. 

(66) N73: Murre on melko palikkakielen kuulosta, ja ilmenee parhaiten 

maalaisten puheessa, kun murresanastoa liitty paljon enemmän maaseutuun. 

 

Murre on vastaajien näkemyksen mukaan selvästi voimakkaampaa lähiseudun pienillä 

paikkakunnilla, kun taas kaupunkiin tultaessa murre muuttuu yleiskielisemmäksi. 

Lähiseudun pieniksi paikkakunniksi on aineistossa mainittu muun muassa Haukipudas, 

Hailuoto ja Tyrnävä.  

 

Myös sukupuolen vaikutuksen suhteen ollaan yksimielisiä, kuten seuraavista 

lainauksista käy ilmi: 

 

Puhuvatko kaikki syntyperäiset oululaiset mielestäsi samalla tavalla? Vai oletko 

huomannut, että esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, asuinalue tai muu tausta 

vaikuttaisi puhujan käyttämään murteeseen? Voit antaa jälleen esimerkkejä 

havainnoistasi. 
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(67) M25: Miehet tuntuu puhuvan vahvempaa murretta kuin naiset. 

(68) M35: miehet puhuvat ehkä leveämpää murretta. Naiset pitäytyvät 

todennäköisesti prosentuaalisesti enemmän lähempänä yleiskieltä. 

 

Vastauksissa miesten koetaan puhuvan murteellisemmin kuin naisten. Naiset taas 

pyrkivät miehiä yleiskielisempään ilmaisuun. Tämä selviää myös koulutus- ja 

työtaustan vaikutuksia havainnollistavista lainauksista 63 ja 64 (ks. s. 78), joissa 

voimakas murteellisuus liitetään samalla tavoin nimenomaan miehiin.  

 

Harrastusten, läheisten ja uskonnollisen taustan vaikutukset käyvät vastauksissa ilmi 

selvästi harvemmin kuin edellä esitellyt ikä, koulutus- ja työtausta, asuinalue ja 

sukupuoli. Läheisten vaikutusten pohdinnoissa tulevat esiin muun muassa vanhempien 

puhuman murteen vaikutus: jos vanhemmat ovat kotoisin Oulusta, kuulee myös lapsien 

puheessa murteen voimakkaammin. Myös ystäväpiirin ja puolison murteen uskottiin 

vaikuttavan puhuttavaan kieleen. Tästä esimerkkinä toimii muun muassa seuraava 

lainaus: (69) Murre kuuluu sellaisilla henkilöillä, jotka ovat sen oppineet 

vanhemmiltaan ja ovat aktiivisesti tekemisissä Oulun murretta puhuvien henkilöiden 

kanssa (M20).  

 

Myös joitain harrastuksia mainitaan, joiden nähdään erityisesti vaikuttavan puhuttuun 

murteeseen. Harrastuksia mainitaan nimenomaan miesten vastauksissa. Niistä 

voimakkaimmin tulevat esiin skeittaus, räppääminen ja jääkiekko, joiden harrastajien 

puheessa vastaajien mukaan murre kuuluu voimakkaammin. Esimerkkinä toimii muun 

muassa seuraava lainaus: (70) Oululaiset skeittaajat tuntuvat vaalivan murrettaan, mikä 

ehkä johtuu täkäläisten rullaajien läheisistä räppikytköksistä (M13). Myös aiemmin 

esiintynyt lainaus 64 (ks. s. 78) toimii esimerkkinä tässä yhteydessä. Sen mukaan 

nimenomaan miespuolisten jääkiekkoilijoiden puheessa murre on voimakkaampaa kuin 

monilla muilla. 

 

Uskonnollisen taustan vaikutusta puhuttuun murteeseen pohditaan kahden naisvastaajan 

vastauksissa. Molemmissa mainitaan nimenomaan lestadiolaistaustan vaikuttavan 

murteeseen, kuten lainauksista selviää:  

 

Puhuvatko kaikki syntyperäiset oululaiset mielestäsi samalla tavalla? Vai oletko 
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huomannut, että esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, asuinalue tai muu tausta 

vaikuttaisi puhujan käyttämään murteeseen? Voit antaa jälleen esimerkkejä 

havainnoistasi. 

(71)  N66: Olliit viittaa mielestäni lestadiolaiseen taustaan, niin oudolta kuin 

se kuulostaakin. 

(72)  N68: Oulun seudulla on esimerkiksi suuri lestadiolaisyhteisö, jonka 

jäsenten puhetyyli poikkeaa oman kokemuksen mukaan yhteisöön 

kuulumattomien murteesta. 

 

Lainauksessa 71 kerrotaan nimenomaan olliit-muodon viittaavaan lestadiolaistaustaan. 

Lainauksessa 72 uskonnollisen taustan vaikutus on havaittu, mutta sitä ei osata 

tarkemmin selittää. Tämä on mielenkiintoinen havainto, jota nimenomaan Oulun seudun 

murteen sosiaalisen variaation näkökulmasta olisi hedelmällistä tutkia tarkemminkin. 
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7. PÄÄTÄNTÖ 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa olen käsitellyt Oulun seudulla asuvien yliopisto-

opiskelijoiden käsityksiä Oulun seudun murteesta. Olen halunnut selvittää ensinnäkin, 

millaisia käsityksiä näillä maallikoilla on Oulun seudun murteesta ja sen 

murrepiirteistöstä. Toisekseen kysyn, millaisia heidän käsityksensä ovat Oulun seudun 

murteen ja sen piirteistön sosiaalisesta variaatiosta. Tutkimukseni taustaoletuksena on, 

että jokaisessa murteessa on sosiaalista variaatiota. Variaation taustalla taas vaikuttaa 

kielenkäyttäjän sosioekonominen tausta: onko puhuja mies vai nainen, minkä ikäinen 

hän on, asuuko hän maalla vai kaupungissa tai millainen koulutus hänellä on? Koska 

tutkin maallikoiden murrekäsityksiä, tutkielmani on kansanlingvistinen – tarkemmin 

määriteltynä kansandialektologinen.  

 

Tutkimusaineisto on kerätty syyskuussa 2012 sähköisen kyselylomakkeen avulla. 

Kyselylomake sisälsi sekä informanttien taustoja kartoittavia kysymyksiä että murteen 

piirteistöön ja niiden sosiaaliseen variaatioon liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä, kuten 

avoimia kysymyksiä, monivalintatehtäviä ja lauseenkäännöstehtäviä (ks. liite 1). 

Informanteikseni valitsin Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoita. 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 145 opiskelijaa, joista 103 on naisia ja 42 miehiä. 

Aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa on hyödynnetty sekä yksinkertaista 

kvantifiointia että laadullista sisällönanalyysia. Tutkimus on siis laadullinen, mutta 

apuna on käytetty myös kvantifioituun muotoon saatettua aineistoa. 

 

Tulokset osoittavat, että herkimmin Oulun seudun murteeseen kuuluviksi piirteiksi 

liitetään svaa-vokaali, yksikön 2. persoonan pronominin edustuminen nää-varianttina 

sekä yleisgeminaatio. Sen sijaan harvimmin Oulun seudun murteeseen liitettyjä 

kielenpiirteitä ovat eA- ja OA-yhtymät sekä ts-yhtymä. Tulosten perusteella näyttää, että 

naiset havaitsevat piirteitä miehiä paremmin, mutta ero on hyvin pieni. Aiempien 

tutkimustulosten valossa odotin, että ero olisi ollut suurempi. 

 

Hypoteesini oli, että sekä kielenpiirteiden havaitsemiseen että murreosaamiseen 

vaikuttaisi se, kuinka kauan Oulun seudulla on asunut. Uskoin, että piirteitä havaittaisiin 

ja niitä käännettäisiin Oulun seudun murteelle paremmin silloin, kun Oulun seudulla on 
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asuttu kauemmin. Hypoteesini piti paikkansa kuitenkin vain osittain. Tulosten 

perusteella miehet havaitsevat Oulun seudun murteen piirteitä paremmin silloin, kun he 

ovat asuneet seudulla pidempään. Naisten tapauksessa tilanne on kuitenkin täysin 

päinvastainen: he havaitsevat piirteitä herkemmin nimenomaan silloin, kun ovat asuneet 

seudulla vähemmän aikaa. Murreosaamisen näkökulmasta alkuperäinen hypoteesini 

osui kuitenkin pääpiirteissään oikeaan: sekä miesten että naisten tapauksessa 

yleiskielisiä lauseita käännetään sitä oululaisempaan muotoon, mitä pidempään seudulla 

on asuttu. 

 

Sosiaalisen variaation havaitsemisen näkökulmasta tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

sosiaalista variaatiota havaitaan parhaiten persoonapronominien minä ja sinä kohdalla. 

Sitä, minkä piirteiden sosiaalista variaatiota on erityisen vaikeaa havaita, ei voida 

tulosten pohjalta yksiselitteisesti päätellä, sillä miesten ja naisten tulokset eroavat 

kahden kärjen jälkeen todella paljon. Varovasti kuitenkin voidaan päätellä, että 

fonologisten ja morfologisten piirteiden sosiaalisen variaation havaitseminen on selvästi 

vaikeampaa kuin persoonapronominien kaltaisten pragmaattisten ja diskursiivisten 

kielenainesten.  

 

Aiempien tutkimusten perusteella alkuperäinen oletukseni oli, että naiset havaitsevat 

miehiä herkemmin murteen sosiaalista variaatiota. Hypoteesini ei osunut kuitenkaan 

oikeaan, sillä tutkimukseni tulokset osoittavat kauttaaltaan, että nimenomaan miehet 

havaitsevat sosiaalista variaatiota herkemmin kuin naiset. Tämä tulos antaa 

ajattelemisen aihetta. Onko tosiaan niin, että miehet havaitsevat sosiaalista variaatiota 

naisia herkemmin, vai sattuiko informanteikseni vain erityisen murresensitiivisiä 

miehiä? Koska tutkimukseeni osallistui melko pieni määrä miehiä naisiin verrattuna, 

vaatisi tämä tulos lisätutkimuksia, jotta varmempia johtopäätöksiä asian suhteen 

voitaisiin tehdä. 

 

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että murteen variaation sosiaalisina taustamuuttujina 

pidetään erityisesti ikää, koulutus- ja työtaustaa, asuinaluetta sekä sukupuolta. Nämä 

taustamuuttujat ovat yleisimmin mainitut muuttujat sekä miesten että naisten 

vastauksissa. Tutkimustulokset yllättivät minut monella tapaa, mutta erityisen yllättynyt 

olin siitä, kuinka tarkoin maallikot kykenevät havainnoimaan eritoten murteen 
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sosiaalista variaatiota ja siihen vaikuttavia taustatekijöitä. Vastaajat ovat maininneet 

niinkin yksityiskohtaisten seikkojen kuin harrastusten ja uskonnollisen vakaumuksen 

vaikuttavan siihen, miten kielenkäyttäjä murrettaan puhuu. Havaintoja on jopa 

havainnollistettu esimerkein, mikä osoittaa maallikoiden kykenevän todella syvälliseen 

kielenanalyysiin.  

 

Tutkimukseni tarjoaa todella mielenkiintoista tietoa maallikoiden kyvystä havainnoida 

murretta. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että maallikot kykenevät havainnoimaan 

hyvinkin tarkasti ja korrektisti murteen piirteistöä. Tutkimukseni kuitenkin osoittaa, 

ettei havainnointikyky rajoitu ainoastaan kielenpiirteiden havaitsemiseen, vaan 

maallikot kykenevät kertomaan käsityksistään myös murteen sosiaalisesta variaatiosta 

ja siihen johtavista sosiaalisista taustamuuttujista. Maallikoiden käsityksiä murteen 

sosiaalisesta variaatiosta ei tähän mennessä fennistiikassa ole juuri tutkittu, minkä 

vuoksi tutkimukseni tarjoaa monia mielenkiintoisia aiheita jatkotutkimusta ajatellen. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Kyselylomake. Kyselylomake on muokattu sähköisestä Webropol-

kyselylomakkeesta asiakirjamuotoon. Sisällöltään kyselylomake vastaa kuitenkin täysin 

alkuperäistä sähköistä versiota. 

 

Tervetuloa pohtimaan käsityksiäsi Oulun seudun murteesta! 

 

Kyselylomakkeen täyttäminen vie noin 20–30 minuuttia. Tärkeää on muistaa, että 

kysymyksiin ei ole olemassa vääriä vastauksia, on vain sinun näkemyksesi asiasta. 

 

Vastaukset muodostavat pro gradu -tutkielmani aineiston. Kyselylomakkeeseen 

vastataan täysin anonyymisti, eli henkilötietosi eivät käy ilmi kyselylomakkeesta 

eivätkä tutkimuksesta ylipäätään. 

 

1. Olen 

a. mies 

b. nainen. 

2. Ikäni on _____ vuotta. 

3. Opiskelen pääsääntöisesti 

a. humanistisessa tiedekunnassa 

b. kasvatustieteiden tiedekunnassa 

c. luonnontieteellisessä tiedekunnassa 

d. lääketieteellisessä tiedekunnassa 

e. taloustieteiden tiedekunnassa 

f. teknillisessä tiedekunnassa. 

4. Kuinka kauan olet asunut Oulun seudulla? 

_____ vuotta. 

5. Jos et ole asunut koko elämääsi Oulun seudulla, missä muualla olet asunut? 

Kuinka kauan? 

6. Ovatko vanhempasi kotoisin Oulun seudulta? 

a. Molemmat vanhempani ovat kotoisin Oulun seudulta. 

b. Toinen vanhemmistani on kotoisin Oulun seudulta. 

c. Kumpikaan vanhemmistani ei ole kotoisin Oulun seudulta. 



 

 

7. Miten kuvailisit Oulun seudun murretta? Eli millaisia piirteitä Oulun seudun 

murteeseen mielestäsi kuuluu? Miten se eroaa esimerkiksi uutisissa 

käytettävästä yleiskielestä? Voit kertoa omin sanoin ja antaa lisäksi esimerkkejä.  

8. Puhuvatko kaikki syntyperäiset oululaiset mielestäsi samalla tavalla? Vai oletko 

huomannut, että esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, asuinalue tai muu tausta 

vaikuttaisi puhujan käyttämään murteeseen? Voit antaa jälleen esimerkkejä 

havainnoistasi. 

 

Millä tavalla Oulun seudulla mielestäsi sanotaan seuraava sana? Voit valita useampia 

vaihtoehtoja. 

 

9. minä, mä, mie, mää, muu? 

10. sinä, sä, sää, sie, nää, nä, muu? 

11. korkea, korkee, korkkee, korkia, muu? 

12. puuroa, puurova, puuroo, puurua, muu? 

13. olit, olliit, muu? 

14. annoit, antoit, muu? 

15. koulussa, koulusa, koulus, muu? 

16. musiikki, mussiikki, muu? 

17. vanha, vanaha, muu? 

18. itse, ihte, ite, itte, muu? 

19. jotkut, jotku, jokku, muu? 

 

(Kysymyksien 9–19 jälkeen aina seuraava kysymys:) 

 

20.  Jos valitsit useamman vaihtoehdon, pohdi valitsemiesi vaihtoehtojen väliltä, 

käyttääkö joku Oulun seudun murteessa tiettyä muotoa enemmän kuin toinen? 

Voit pohtia kysymystä esimerkiksi puhujan iän, sukupuolen, koulutuksen, 

asuinkaupunginosan tai muun taustan näkökulmasta. 

 

Seuraavaksi tehtäväsi on kääntää annetut lauseet Oulun seudun murteelle. Mieti aluksi, 

miten seuraavat lauseet sanotaan mielestäsi Oulun seudun murteella ja käännä ne sitten 

mahdollisimman tarkasti puheen mukaan. 



 

 

 

21. Matkustatko sinä syyslomaksi kotiin? 

22. Missä minun penaalini on? 

23. Opettelitko sinä koko kirjan ulkoa? 

24. Minähän sanoin sinulle! 

25. Talvella on koko ajan pimeää. 

26. Minä näin tänään metsässä hirven. 


