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Tutkielmassa tarkastellaan puhekielen piirteiden esiintymistä alakoululaisten Unelmien päivä -

kirjoitelmissa. Tutkielma kuuluu Tampereen yliopiston suomen kielen oppiaineen 

koulukirjoittamisen tutkimusprojektiin, ja sen aineistona toimii osa projektin yhteydessä kerätystä 

Koulukorpuksesta. Tutkielman aineiston 909 kirjoitelmaa on kerätty aikavälillä 2007–2009 neljän 

Etelä- ja Länsi-Suomen alakoulun 1.‒6. luokalta.  
 

Aineiston kirjoitelmia on tutkittu 16 puhekielen piirteen näkökulmasta. Piirteiden joukossa on 

äänne- ja muoto-opin, syntaksin ja sanaston piirteitä. Piirteet on valittu tutkimukseen sillä 

perusteella, että niiden on aiemmassa tutkimuksessa huomattu olevan jokseenkin alttiita siirtymään 

kirjoitettuun kieleen.  

 

Aineistosta tarkastellaan puhekielen piirteiden esiintymistä ja esiintymäfrekvenssien kehityskulkuja 

luokka-asteilla 1.‒6. sekä pohditaan piirteiden tunnistettavuutta ja käytön hallintaa oppilaiden 

kirjoitustaitojen karttuessa. Hypoteesina on, että puhekielen piirteitä esiintyy kirjoitelmissa sitä 

vähemmän ja hallitummin käytettynä, mitä ylemmästä vuosiluokasta on kysymys. 

 

Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan tyttöjen ja poikien eroja puhekielen piirteiden käytössä. 

Oletuksena on, että poikien tutkitusti tyttöjä kielteisempi asennoituminen äidinkielen opetukseen 

sekä sanamääriltään lyhyemmät kirjoitelmat voisivat viitata siihen, että pojat hallitsisivat kirjoitetun 

kielen normit tyttöjä heikommin.  

 

Tutkimusanalyysi osoittaa, että tutkituista piirteistä kymmenessä puhekielen mukaisia esiintymiä on 

vain vähäisesti ja luokittainen puhekielisyyksien esiintymäprosentti on muutamaa yksittäistä 

poikkeusta lukuun ottamatta alhainen. Kirjoitelmissa vähäisesti esiintyvistä piirteistä suurin osa on 

äänne- ja muoto-opin piirteitä, jotka näyttäisivät olevan oppilaille melko helposti tunnistettavia.  

 

Tutkituista puhekielen piirteistä kuutta esiintyy aineiston kirjoitelmissa runsaasti. Puhekielisten 

sanojen, henkilöön viittaavien se- ja ne-pronominien ja minä-pronominin pikapuhemuotojen lisäksi 

tämä ryhmä koostuu syntaktisista puhekielisyyksistä. Näille piirteille näyttäisi olevan yhteistä, että 

niiden käyttö vähenee muita piirteitä selkeämmässä kehityskaaressa ylemmille luokka-asteille 

siirryttäessä, mutta niitä esiintyy vielä selvästi ylimmilläkin luokka-asteilla.     

 

Tyttöjen ja poikien väliset erot aineistosta tutkituissa piirteissä jäävät pieniksi. Yli kolmen prosentin 

eroja sukupuolten välillä on vain kolmessa piirteessä ja suurimmillaankin ero jää alle kymmenen 

prosentin. 

 

Avainsanat: puhekielen piirteet, alakoulu, kirjoitettu kieli 
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1. Johdanto  

 

Pro gradu -tutkielmani aiheena on puhekielen piirteiden esiintyminen alakoululaisten 

kirjoitelmissa vuosiluokilla 1.–6. Puhekielen piirteitä tutkimalla haluan tuottaa lisää 

tietoa siitä, miten hyvin alakouluikäiset hahmottavat kirjoitetun kielimuodon ja miten he 

kehittyvät sen käyttäjinä. Kouluikäisten lasten kielitaidon tarkastelu on siksikin 

erityisen kiinnostavaa, koska tämä kehitysvaihe on jäänyt tutkimuksissa usein lapsen 

varhaisen kielenkehityksen varjoon. Tutkielman aineistona sain käyttää Tampereen 

yliopiston lapsen myöhempää kielenkehitystä koskevan tutkimusprojektin yhteydessä 

kerättyä ja yhä kasvavaa kirjoitelmakorpusta (Pajunen, Puranen & Yli-Paavola 

2007‒2012), joka koostuu alakoululaisten kirjoitelmista aiheesta Unelmieni/Unelmien 

päivä. Tämän tutkielman aineisto on koottu aikavälillä 2007–2009 neljästä Etelä- ja 

Länsi-Suomen alakoulusta ja sisältää 909 kirjoitelmaa. Tarkastelun kohteeksi on valittu 

16 eri puhekielelle tyypillistä piirrettä, jotka on edelleen jaettu kolmeen osaan sen 

mukaan, esiintyvätkö ne teksteissä äänne- ja muoto-opin, syntaksin tai sanaston tasolla.  

Tarkoituksena on selvittää, mitkä puhekielen piirteistä esiintyvät kirjoitelmissa 

marginaalisesti ja mitkä taas siirtyvät puhutusta kielestä helposti kirjoitelmien kieleen. 

Tällä tavoin voidaan myös hahmotella, mitkä piirteet kirjoittajat mahdollisesti 

tunnistavat puhekielisiksi ja osaavat siten välttää niitä ja mitkä piirteet taas eivät ole 

oppilaille yhtä salientteja. Tarkoituksena on tarkentaa käsityksiä piirteistä, joiden käyttö 

voisi olla yleistymässä lasten ja nuorten puheesta myös kirjoitettuun kielimuotoon. 

Tutkimus kuuluu näennäisaikatutkimuksen piiriin, jossa eri luokka-asteiden vertailun 

ohella kartoitetaan myös tyttöjen ja poikien kirjoitustaidon eroja ja kehittymistä.   

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkielman tavoitteena on tuottaa lisää tietoa siitä, minkälaista kouluikäisten puhekielen 

käyttö kirjoitelmissa on, mitä puhekielen ilmiöitä niissä esiintyy ja minkälaisia 

muutoksia lasten kirjoitelmien kielessä on nähtävissä luokka-asteelta toiselle 

siirryttäessä. Tutkimuskysymykseni ovat tiivistettynä seuraavat: 

o Millaista alakouluikäisten kirjoitelmien kieli on puhekielisyyden 

näkökulmasta? Mitä äänne- ja muoto-opillisia, syntaktisia ja sanastoon 
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liittyviä puhekielen piirteitä kirjoitelmissa esiintyy ja kuinka paljon?  

o Miten paljon eri puhekielen piirteiden esiintyminen vaihtelee 

kirjoitelmissa eri vuosiluokkien välillä, ja mitä syitä erojen taustalla on? 

Voidaanko eri piirteiden esiintymien välillä hahmottaa selkeitä 

muutoksia tai kehityskulkuja eri vuosiluokkien välillä? 

o Miten paljon eri puhekielen piirteiden esiintyminen vaihtelee 

kirjoitelmissa sukupuolten välillä? Minkälaisia kehityskulkuja 

puhekielen piirteiden käytössä hahmottuu eri sukupuolten välillä? 

o Millä tavalla tietoisuus puhekielestä vaihtelee eri vuosiluokkien 

oppilaiden kirjoitelmien välillä? Voidaanko puhekielen tietoisessa 

käyttämisessä hahmottaa joitakin kehityskulkuja?  

Tutkimustiedosta voi olla käytännön apua opetuksen suunnittelussa, sillä tulokset 

havainnollistanevat ainakin joitakin vaikeuksia, joita kouluikäiset kirjoittajat kohtaavat 

tavoitellessaan normin mukaista kieltä. Puhekielisten piirteiden käyttö on viime 

vuosikymmenien aikana selvästi yleistynyt suomalaisessa yhteiskunnassa. Ilmiö näkyy 

hyvin julkisessa kielenkäytössä, esimerkiksi mediassa ja työpaikoilla, ja niin puhutussa 

kuin kirjoitetussakin kielimuodossa, epäilemättä myös alakoululaisten teksteissä. 

Kirjoitettuun puhekieleen aineiston kirjoittajat törmännevät arkielämässään esimerkiksi 

tekstiviestien välityksellä. Tekstiviesteille on tyypillistä puhekielisten piirteiden, 

lyhenteiden ja hymiöiden käyttö. Omanlaisensa puhekielinen ympäristö 2000-luvulla on 

myös sosiaalinen media, jonka suosio on yhä kasvanut viime vuosina ja jossa ainakin 

osa aineiston vanhimmista kirjoittajista viettänee aikaansa. Nuorten kielenkäyttöä 

sosiaalisessa mediassa leimaa vahva puhekielisyys ja lyhenteitä, imitatiiveja ja hymiöitä 

käytetään ahkerasti tehostamaan omia viestejä. Kaiken kaikkiaan puhekielen piirteiden 

käytön yleistymisen voi kuvitella näkyvän selvästi myös koulukirjoitelmissa. Onkin 

mielenkiintoista tarkastella, mitkä ovat ne puhekielen mukaiset piirteet, jotka eniten 

näkyvät standardin mukaiseen kieliasuun pyrkivän koulukirjoittajan teksteissä. 

Nuorten tuottaman kirjoitetun kielen murteellisuuksia ovat viime vuosina 

tutkineet muun muassa Heikkilä (1998), Keränen (1998), Kuorilehto (2003), Lindén 

(1994), Lumila (2000) ja Strömsholm (1999).  Edellä mainituista tämän tutkimuksen 

vertailuaineistona toimivat Miia Kuorilehdon opinnäyte television chat-ohjelmien 

kielessä käytettävistä puhekielisyyksistä sekä Johanna Strömsholmin opinnäyte 
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puhekielisyyksien ajallisesta vaihtelusta Kalevan nuortenpalstakirjoituksissa.  

 Hypoteesina on, että puhekielen piirteitä esiintyy kirjoitelmissa sitä vähemmän 

ja sitä hallitummin käytettynä, mitä ylemmästä vuosiluokasta on kysymys. Alempien 

vuosiluokkien teksteissä puhekielen piirteitä esiintynee melko paljon ja tutkittavien 

piirteiden puhekieliset muodot esiintynevät mielivaltaisesti sekaisin yleiskielisten 

kanssa samojen kirjoittajien teksteissä. Alemmilla luokilla puhekielisyyksiä ilmennee 

niin äänne- ja muoto-opillisella, syntaktisella kuin sanastonkin tasolla. Myöhemmillä 

luokilla puhekielisyyksiä esiintyy ehkä pääosin sanaston tasolla, ainakin 

oikeakielisimmissä kirjoitelmissa.  

Alakouluikäisen tuntemusta puhekielen ja kirjoitetun kielen eroista kasvatetaan 

hiljalleen alemmilta luokilta ylemmille siirryttäessä. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (POPS 2004: 45‒57) äidinkieltä käsittelevässä osiossa 

vuosiluokkien 1.–2. tavoitteissa mainitaan, että oppilaan on määrä tutustua kirjoitettuun 

kielimuotoon kuuntelemisen ja lukemisen avulla. Puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien 

vertailu mainitaan oppiaineen keskeisissä sisällöissä vuosiluokilta 3.–5. lähtien ja 

kuvauksessa oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä mainitaan seuraavasti: 

”(Oppilas) tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niiden 

työnjakoa jo omassa ilmaisussaan.” On syytä olettaa, että oppilaan käsitys puhutun ja 

kirjoitetun kielimuodon eroista täsmentyy sitä mukaa, kun hän tutustuu yhä 

monipuolisemmin erilaisiin teksteihin ja kehittyy kirjoittajana. Lisäksi siinä missä 

ensimmäisillä luokilla äidinkielen opetus keskittyy lukemisen ja kirjoittamisen 

perustekniikoiden opettamiseen, voidaan olettaa ylempien vuosiluokkien oppilaiden 

viestintävalmiuksien olevan sillä tasolla, että heillä on jo melko selkeä käsitys 

kertomuksesta tekstilajina. Voisikin olettaa, että ylempien vuosiluokkien oppilaitten 

teksteissä puhekieliset ratkaisut olisivat tietoisempia kuin nuoremmilla kirjoittajilla. 

Tämän suuntaisia tuloksia on saanut myös 5.- ja 6.-vuosiluokkien oppilaitten 

kertomuksien puhekielisyyksiä tutkinut Heikkilä (1998: 63–64). 

 

1.2 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimuksen aineistona on lapsen myöhempää kielenkehitystä koskevan 

tutkimusprojektin yhteydessä kerätty kirjoitelmakorpus. Korpuksen keruu alkoi vuonna 
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2007 ja jatkuu yhä. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty neljästä Etelä- ja Länsi-

Suomen koulusta. Murrealueellisesti koulut sijoittuvat siten, että kirjoitelmissa 

nähtäneen niin pääkaupunkiseudun kielen kuin hämäläismurteiden, eteläpohjalaisten 

murteiden ja ehkä savolaismurteidenkin piirteitä.  

Tutkimuksessa käytettyyn aineistoon kuuluu yhteensä 909 kirjoitelmaa, jotka 

jakautuvat vuosiluokittain seuraavasti: 1. luokka: 109 kirjoitelmaa, 2. luokka: 163 

kirjoitelmaa, 3. luokka: 154 kirjoitelmaa, 4. luokka 176 kirjoitelmaa, 5. luokka: 154 

kirjoitelmaa ja 6. luokka: 153 kirjoitelmaa. Sukupuolten osalta tekstit jakautuvat niin, 

että 460 tekstiä on poikien ja 449 tekstiä tyttöjen kirjoittamia. Kaikkien kirjoitelmien 

aiheena on Unelmieni/Unelmien päivä ja tekstilajitavoitteena on kertomus. Oppilaita on 

ohjeistettu kouluissa kirjoittamaan päivästä, jonka he ovat kokeneet tai haluaisivat 

kokea. Lisäksi on annettu mahdollisuus kirjoittaa unelmien päivästä maailmassa, jossa 

kaikki olisi mahdollista. Kaikissa kouluissa kirjoitelmaan on käytetty yksi oppitunti.  

Kirjoitelmien pituus vaihtelee eri luokka-asteiden välillä. Keskimäärin 

kirjoitelmien pituus vaihtelee parista kymmenestä sanasta runsaaseen sataan. Luokka-

asteelta toiselle siirryttäessä kirjoitelmien pituus kasvaa parilla kymmenellä sanalla 

(Pajunen 2012: 7). Pisimmissä teksteissä sanoja on sadasta yli kolmeen sataan. Etenkin 

ensimmäisen luokan oppilaiden kirjoitelmissa on huomattavan suuria pituus- ja 

tasoeroja, sillä lasten kirjoitustaito on vasta löytymässä. Ensimmäisen luokan 

kirjoitelmia ei siten voi systemaattisesti verrata ylempien luokkien aineistoon (Pajunen 

2012: 6), ja tästä syystä piirteiden puhekielisyysprosentteja laskettaessa tulokset on 

usein mainittu luokka-asteilta 2.‒6. 

Aineistosta saataviin kolmannen luokan tuloksiin saattavat jonkin verran 

vaikuttaa tutkimuksessa mukana olevat kielikoulun oppilaat, jotka on valittu opetukseen 

kielellistä taitoa mittaavalla pääsykokeella toisen luokka-asteen päätteeksi. Ainakin 

kirjoitelmien pituuksia verrattaessa kolmannen luokan oppilaat sijoittuivat Pajusen 

(2012: 8) mukaan hieman neljännen luokan oppilaita paremmin juuri kielikoululaisten 

takia, joten tasoero saattaa näkyä myös muita muuttujia vertailtaessa. Toki tasoeroihin 

voivat vaikuttaa oppilasaineksen lisäksi myös opetuksen määrä, laatu sekä esimerkiksi 

ohjeistukseen liittyvät seikat. 

Lähtöoletuksena on, että puhekielen piirteitä esiintyy runsaasti ainakin 

varhaisimpien luokka-asteiden teksteissä. Lasten kirjoitus muistuttaakin ehkä aluksi 
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voimakkaasti heidän puheenparttaan ja vasta myöhemmin saa kirjoitetun kielen 

piirteitä. Kuitenkin etenkin laajalle levinneitä puhekielen piirteitä luulisi esiintyvän 

teksteissä ainakin jonkin verran luokka-asteesta riippumatta. Myöhemmillä luokka-

asteilla puhekielen piirteitä voidaan olettaa esiintyvän etenkin niissä kertomuksissa, 

joissa on käytetty paljon suoraa esitystä sekä selvästi taidoiltaan keskimääräistä 

heikommilla kirjoittajilla.  

Alakoululaisten kirjoitelmat eivät kauttaaltaan ole vielä erityisen kompleksisia. 

Lauserakenteet ovat niissä usein yksinkertaisia ja tekstissä on paljon toistoa.  Vaikka 

kertomus tekstilajina on varmasti lapsille tuttu, ei suuri osa kirjoitelmista muistuta 

perinteistä kertomusta, vaan monesti teksteissä on vain luettelomaisesti kerrottu, mitä 

päivän aikana tapahtuu. Tehtävänannon mukaan kirjoittaja on voinut kertoa jostakin jo 

tapahtuneesta päivästä, haaveiden unelmapäivästä tai hän on voinut keksiä jonkin täysin 

kuvitteellisen unelmapäivän mielikuvitusmaailmassa. Jo koettu unelmien päivä on 

aiheena helpoin ja täysin mielikuvituksellinen unelmapäivä haasteellisin. Vaikeimpaan 

vaihtoehtoon onkin tartuttu selvästi vähiten, mielikuvituksellisia kirjoitelmia on 

aineistossa hyvin vähän. Jo koetuista unelmien päivistä kirjoittavat eniten alimpien 

luokka-asteiden oppilaat ja tulevista unelmapäivistä haaveilevat ylimpien luokka-

asteiden oppilaat. Se, että kirjoitelmien tapahtumat sijoittuvat suurimmaksi osaksi 

arkisiin ympyröihin mielikuvitusmaailmojen sijasta, vaikuttaa varmasti osaltaan siihen, 

miten paljon arkikielisyyksiä kirjoitelmiin on päätynyt. Usein kirjoituksen aiheena on 

uusi lemmikki, kavereiden ja perheen kanssa puuhastelu, harrastaminen tai rahan 

kuluttaminen. 

Kirjoitustaitojen kehitys näkyy myös kirjoitelmien sanapituuksissa. Yleisesti 

ottaen kirjoittajat käyttävät paljon johtamattomia sanoja. Lyhempien sanojen määrä 

kuitenkin laskee ja pitempien kasvaa luokka-asteelta ylemmälle siirryttäessä (Pajunen 

2012: 16). Sanapituuksien kasvu kertoo osaltaan sanaston kasvamisesta ja osaltaan siitä, 

että kirjoittajat yhä paremmin hahmottavat puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eron ja 

pyrkivät teksteissään jälkimmäiseen.  

On mielenkiintoista tarkastella kirjoitelmia myös sukupuolten välisten erojen 

näkökulmasta. Tyttöjen tiedetään perinteisesti asennoituvan äidinkielen opiskeluun 

poikia suotuisammin, ja asenteiden vaikutus näkynee kirjoitelmien oikeakielisyydessä ja 

taidokkuudessa tyttöjen hyväksi. Tällaista tulosta ennustaa myös se, että sekä lyhyet että 
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pitkät kirjoitelmat ovat aineiston tytöillä aina pidempiä kuin pojilla (Pajunen 2012: 8). 

Pajusen mukaan alle 50 sanan kirjoitelmia on viidennellä ja kuudennella luokalla noin 

15 %:lla pojista ja muutamalla prosentilla tytöistä. Erot sukupuolten välillä näkyvät 

myös esimerkiksi kertomusrakenteita vertailtaessa. Pajusen (2012: 13) mukaan noin 

kolmasosa pojista kirjoittaa vielä kuudennella luokka-asteellakin listamaisia kirjoitelmia 

ja vain noin 60 % kaikista kirjoittajista toteuttaa kertomusskeemaa. Kaikki edellä 

mainitut seikat viittaavat siihen, että puhekielen vaikutus saattaa näkyä poikien 

kirjoitelmissa selvemmin kuin tyttöjen. 

 

1.3 Vertailuaineistot 

 

Esittelen vielä lyhyesti tutkimuksen vertailuaineistot. Aineistoiksi valikoitui kaksi 

kirjoitetun kielen puhekielisyyksiä tutkivaa pro gradu -tutkielmaa, sillä vaikka puhutun 

kielen näkökulma näkyykin väistämättä tutkielmassa, vertailu kirjoitetusta kielestä 

tehtyyn tutkimukseen tuntuu mielekkäimmältä. Mielenkiintoisena pidin myös sitä, että 

tutkielmien aineistot eroavat selkeästi omastani: toinen koostuu chat-ohjelmaan 

lähetetyistä tekstiviesteistä ja toinen nuortenpalstalla julkaistuista mielipideteksteistä. 

Vaikka kummankaan vertailuaineiston kirjoittajista ei ole tarkkoja ikä- tai 

sukupuolitietoja, voidaan olettaa, että kirjoittajien ikä on molemmissa tutkimuksissa 

ainakin suurimmassa osassa aineistojen kirjoituksista tämän tutkimuksen kirjoittajia 

selvästi vanhempi. Nuortenpalstan kirjoitelmista koottu aineisto lienee myös 

sukupuolen kannalta tarkasteltuna melko yksipuolisesti tyttöjen tuottamaa. Kuorilehdon 

(2002: 8) mukaan on tutkittu, että chat-ohjelman keskimääräinen osallistuja taas on 22-

vuotias länsisuomalainen nainen. Subtvn chat-ohjelmien osallistujia ja yleisöä 

tarkastellut tutkimus on paljastanut myös, että keskusteluihin ottavat osaa nuorten 

lisäksi vuorotyötä tekevät ihmiset, nuoret äidit, pariskunnat ja vanhukset. 

Miia Kuorilehto (2002) on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut television chat-

ohjelmien puhekielisyyksiä sekä erityispiirteitä. Kuorilehdon aineistona toimii yhdeksän 

tuntia chat-ohjelmaa, jossa yksittäisiä viestejä on 1969 kappaletta (2002: 5). Ohjelman 

valvojan viestit muodostavat viesteistä noin 20 %. Kuorilehto käsittelee 

puhekielisyyksiä erikseen äänne- ja muoto-opillisten ja syntaktisten puhekielisyyksien, 

sekä sanaston näkökulmasta. Mukana kulkee lisäksi viisi vertailuaineistoa, joista yksi 
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on tämänkin tutkimuksen vertailuaineistona toimiva Johanna Strömsholmin (1999) 

Kalevan nuortenpalstojen kieltä tarkasteleva tutkimus.  

 Kuorilehdon tutkimat puhekielen ilmiöt vastaavat monilta osin tässä 

tutkimuksessa tarkasteltuja puhekielen piirteitä. Kuorilehdon tutkimukseensa valitsemat 

äänne- ja muoto-opilliset puhekielen piirteet ovat samat kuin omassa tutkimuksessani. 

Syntaktisen tason puhekielen piirteistä Kuorilehto tarkastelee niin ikään omistusta ja 

passiivimuotoa monikon 1. persoonan funktiossa, mutta myös lauseen sanamäärä ja 

predikaattiverbin puuttumista, joita ei tässä tutkimuksessa käsitellä. Tässä tutkimuksessa 

käsitellyt kolmannen infinitiivin mA-tunnukseton illatiivi ja monikon taivutuspäätteen 

puuttuminen taas eivät ole mukana Kuorilehdon tutkimuksessa.   

 Sanastoon liittyvät puhekielisyydet Kuorilehto on jaotellut puhekielisiin sanoihin 

ja slangisanoihin, joita tässä tutkimuksessa käsitellään yhdessä. Lisäksi Kuorilehto 

tarkastelee vielä chat-ohjelmien kielelle tyypillistä sanojen lyhentämistä, tekemisen 

kuvaamista, diskurssipartikkelien käyttöä, hymiöitä, imitatiiveja ja sanoilla leikittelyä. 

Näistä omassa tutkimuksessani sivutaan lähinnä diskurssipartikkeleja interjektioiden 

käsittelyn yhteydessä. 

 Tutkittujen puhekielen piirteiden perusteella Kuorilehdon pro gradu -tutkielma 

näyttäisi sopivan tutkimustulosten vertailemiseen melko hyvin. Oletettavasti 

Kuorilehdon tuloksissa puhekielisyyksien määrä voi erota tämän tutkimuksen tuloksista 

kuitenkin melko paljon, sillä tekstiviesti eroaa tekstilajina kirjoitelmasta melkoisesti ja 

sallii paljon vapauksia esimerkiksi sanojen lyhentämisen suhteen. Tämän tutkimuksen 

kirjoittajista taas ainakin suuri osa lienee pyrkinyt tietoisesti tai vähemmän tietoisesti 

tuottamaan kirjoitelmaan sopivaa siistiä ja normitettua kieltä. 

 Johanna Strömsholm (1999) tarkastelee pro gradu -tutkielmassaan puhekielen 

piirteiden ilmenemistä Kalevan nuortenpalstojen mielipidekirjoituksissa 1970-, 1980-, 

ja 1990-luvulla. Hän on valinnut aineistokseen 50 mielipidekirjoitusta kultakin 

vuosikymmeneltä. Yhden kirjoituksen keskimääräinen pituus on 98 sanetta 

(Strömsholm 1999: 5). Strömsholm tarkastelee aineistosta äänne- ja muoto-opillisia, 

syntaksin ja sanastotason piirteitä. Lisäksi hän tutkii joitakin yksikön 1. ja 2. persoonan 

pikapuhemuotoja yksikön ja se- ja ne-pronomineja yksikö ja monikon 3. persoonaa 

korvaamassa. Äänne- ja muoto-opillisten piirteiden osalta Strömsholmin tutkima 

valikoima vastaa tähän tutkimukseen valittuja piirteitä. Ainoastaan lyhyessä 
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kokoomaluvussa hän käsittelee muutamaa tämän tutkimuksen ulkopuolelle jäänyttä 

piirrettä kuten ts-yhtymän vastineita ja katoa t:n astevaihteluparina. Strömsholmin 

tutkimat syntaktiset puhekielisyydet vastaavat täysin tähän tutkimukseen valittuja. 

Sanaston puolella hän arkikielisen ja slangisanaston lisäksi tarkastelee lyhyesti myös 

anglismeja, idiomeja sekä joitakin halventavia, humoristisia tai ylätyylisiä sanoja. 

 Tutkittujen piirteiden osalta Strömsholmin aineisto sopii siis tämän tutkimuksen 

vertailuaineistoksi melko mutkattomasti. Oletettavasti myös Strömsholmin aineistossa 

puhekielisyyksien määrä on tähän aineistoon verrattuna suurempi, sillä nuortenpalstan 

kirjoittajat saattavat tietoisestikin tavoitella nuorekasta ja epäaikuismaista sävyä 

erottuakseen lehden kaikille lukijoille tarkoitetun yleisöpalstan kielestä. Tällaista tulosta 

uumoilee myös Strömsholmin (1999: 25) laatima kolmijako yleiskielisiin, sekakielisiin 

ja puhekielisiin kirjoituksiin. Selvästi puhekielisiksi teksteiksi on tämän jaon mukaan 

luokiteltu 23 kirjoitusta ja sekakielisiksi 35 kirjoitusta 150 kirjoituksen aineistosta. 

Mielenkiintoinen on myös Strömsholmin (1999: 24) laskema ero eri vuosikymmenien 

tekstien puhekielisyyksien frekvenssissä. Siinä missä 1990- ja 1980-luvulla 

puhekielisyyksien määrä lähenee 500 esiintymää, on 1970-luvun vastaava määrä vain 

101 esiintymää. Vaikka kaikissa osa-aineistossa yleiskielisiä kirjoitelmia on eniten 

verrattuna puhe- ja sekakielisiin, on harppaus 1970-luvun ja 1980-luvun välillä valtava. 

Tämä ero puhekielisten piirteiden frekvenssissä kertonee yleisestikin siitä, miten 1980-

luvulla norminmukaisen yleiskielen vaatimus julkisissa puhetilanteissa alkoi löystyä ja 

ero virallisten ja epävirallisten puhetilanteiden välillä kaventua (Mantila 2004: 

334‒335). Mantilan mukaan muutokseen on vaikuttanut erityisesti valtioneuvoston 

vuonna 1985 antama toimilupa kaupallisille paikallisradioille, jonka myötä eri alueiden 

puhekieli ja murre siirtyivät julkisiin tilanteisiin kaikkien kuultavaksi. Onkin 

mielenkiintoista nähdä, miten tämän tutkimuksen 2000-luvulla kerätty aineisto 

suhteutuu Strömsholmin tuloksiin. 

 

Tästä eteenpäin tutkielmani etenee siten, että toisessa luvussa esitellään nykypuhekielen 

variaatiota piirteineen, sekä piirteistä tehtyjä jaotteluja aiemmassa tutkimuksessa, 

kolmosluvussa pohditaan lasten ja nuorten kieltä variaation kannalta, neljännessä eli 

aineiston analyysiluvussa esitellään kaikki aineistosta tutkitut piirteet taustoineen ja 

esiintymineen, ja viidennessä luvussa kootaan tuloksia ja pohditaan, miten aihetta voisi 
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jatkossa lähestyä. 

 Tutkimuksen tavoitteena on puhekielen ilmiöistä tehtyjen laskelmien lisäksi 

valottaa nuorten kirjoittajien käyttämää kieltä myös esimerkein. Aineistosta poimituissa 

esimerkeissä on mukana identifiointikoodi, josta selviää kirjoittajan luokka-aste; koulun 

tyyppi, jossa Maa tarkoittaa maalaiskoulua, Taa taajamakoulua ja Kau kaupunkikoulua; 

sukupuoli (M = poika ja F = tyttö) ja kirjoitelman numero (ks. esimerkki 1). Excel-

aineistossa kirjoitelmista näkyvät vain lauseen rajat eikä esimerkiksi pilkun paikkoja tai 

yhdysmerkkejä ole merkitty. Näin ollen tämän tutkielman esimerkkeihinkään ei ole 

lisätty pilkkuja, eivätkä esimerkit siis erottele kirjoittajien osaamista tämän asian 

suhteen.  

 
(1) Kun olin laivalla niin mun perhe ja mää mentiin uimaan! (I Kau F 23) 
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2. Nykypuhesuomen piirteistä  

 

Suomen murteet on vanhastaan jaettu itä- ja länsimurteisiin, jotka on edelleen jaettu 

pienempiin alaryhmiin. Nykypuhesuomen variaatio on kuitenkin suurta, eivätkä eri 

varieteettien rajat eivät ole yhtä selkeästi määriteltävissä kuin ne olivat aikana, jolloin 

vanhat kansanmurteet edustivat suurinta osaa puhutusta suomesta. Puhesuomen onkin 

usein väitetty yhtenäistyvän sitä mukaa, kun vanhat kansanmurteet ovat tasoittuneet. 

Vanhastaan laajalevikkiset variantit ovat säilyneet suppea-alaisia piirteitä paremmin, 

mutta Lappalainen muistuttaa (2004: 34), että niin laaja- kuin suppealevikkinenkin 

piirre voi päätyä saamaan negatiivisen leiman tai prestiisiaseman alueellisen identiteetin 

ilmaisijana. Mantila (1997: 6–8) luonnehtii nykypuhesuomea vaihtelultaan ehkä 

runsaammaksi kuin koskaan, sillä alueellisten erojen pienentyessä on syntynyt ja syntyy 

uusia puhekielen varieteetteja, jotka saattavat poiketa toisistaan suurestikin. Vaihtelua 

siis ilmenee kuten ennenkin, se vain tapahtuu suhteessa erilaisiin kielenulkoisiin 

muuttujiin kuin aikaisemmin. Lappalainen (2004: 34) arvelee, että suppea-alaisten 

piirteiden väistyessä ja maan sisäisen muuttoliikkeen yhä jatkuessa alueelliset erot 

tulevat jatkossakin tasoittumaan ja erot ehkä näkymään eri piirteissä kuin aikaisemmin. 

Mantila (1997: 6–8) arvioi myös tilannevariaation yleistyneen entisestään.  

Sen sijaan, että yritettäisiin tarkasti rajata jonkin varieteetin esiintyminen 

alueellisesti, on nykyään usein tuloksekkaampaa yrittää määritellä niitä sosiaalisia 

muuttujia, joiden mukaan kyseessä olevan piirteen esiintymisen todennäköisyys joko 

kasvaa tai vähenee. Mantila (1997) ja Mielikäinen (1982) ovat jaotelleet 

nykypuhesuomen piirteitä ryhmiin niiden alueellisen levinneisyyden ja Mantila myös 

sosiaalisen variaation perusteella. Lähtökohtana jaotteluissa on huomio siitä, että 

murteellisuuden säilyminen ja tasoittuminen on hyvin piirrekohtaista (Lappalainen 

2001: 77). Seuraavaksi tarkastellaan lyhyesti Mantilan ja Mielikäisen jaotteluihinsa 

valitsemia piirteitä.  

 

2.1 Mantilan jaottelu 

 

Mantila (1997: 11–12) hahmottelee nykypuhesuomen piirteet viiteen ryhmään: yleiset ja 

neutraalit puhekielen piirteet, laaja-alaiset puhekielisyydet, yleistyvät puhekielisyydet, 
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leimautuneet ja kartettavat aluepuhekielisyydet sekä elävät paikallisuudet. Luokittelun 

perusteina on käytetty piirteen alueellista edustusta ja nykykielisen variaation 

ominaispiirteitä.  

Yleiset ja neutraalit puhekielen piirteet ovat laajalevikkisiä, eivätkä leimaa 

puhujaansa selvästi minkään alueen edustajaksi. Näitä ovat esimerkiksi passiivimuodon 

käyttö monikon 1. persoonan funktiossa, yksikkömuodon käyttö monikon 3. 

persoonassa sekä i-loppuisen diftongin jälkikomponentin kato. Piirteille ominaista on, 

että ne ovat tunnettuja puhutussa suomessa lähes joka puolella eivätkä sukupuolten 

väliset erot niiden käytössä ole suuria. Joillakin alueilla ne saattavat olla vielä 

leviämisvaiheessa, joten ikäryhmittäistä vaihtelua tarkasteltaessa nuoret saattavat 

käyttää niitä vanhoja enemmän. (Mantila 2004: 325‒326.) 

Laaja-alaiset puhekielisyydet ovat piirteitä, joiden maantieteellinen levinneisyys 

on hyvin laaja. Ne eivät kuitenkaan leimaa puhujaa alueellisesti, eivätkä usein noudata 

myöskään itä- ja länsimurteiden rajaa. Ne ovat aiemmin olleet ekspansiivisia 

alueellisesti, mutta niiden leviäminen on jo tyrehtynyt. Laaja-alaisiin puhekielisyyksiin 

liittyy usein ikä-, sukupuoli- ja sosiaaliryhmävaihtelua. Maaseudulla ne ovat usein 

vahvasti edustettuna, mutta kaupungeissa ne saattavat sen sijaan olla kartettavia 

piirteitä. Usein nämä piirteet ovat myös sosiaalisesti herkkiä. Erityisesti kaupungeissa 

niissä ilmenee selvää variaatiota ikä- ja sukupuoliryhmittäin. Mantila mainitsee 

esimerkkeinä švaavokaalin ja yleisgeminaation, jotka ovat maaseudulla saattaneet säilyä 

etenkin vanhemman väen ja miesten puheessa, mutta joita nuoret kaupunkilaisnaiset 

usein välttävät. (Mantila 1997: 14–16).  

Yleistyviksi puhekielen piirteiksi Mantila kutsuu niitä piirteitä, jotka ovat 

nopeassa ekspansiovaiheessa ja joiden leviäminen on pikemminkin sosiaalista kuin 

alueellista. Näiden piirteiden levinneisyysalue on jo vanhastaan laaja. Vanhoilla 

tukialueillaan ne ovat säilyviä piirteitä, joita nuoret suosivat usein vanhoja enemmän ja 

naiset miehiä enemmän. Nuorten suosima laajalevikkinen yleistyvä puhekielen ilmiö on 

etenkin jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien monoftongiutuminen, jota Mantila 

(1997: 16–19) pitää nykysuomen kaikkein rajuimpana muutoksena. Piirre on leviämässä 

joka puolelle puhuttuun suomeen, ja sen variaatio on ikä- ja sukupuoliryhmittäistä. 

Piirteen yleistyminen on erilaista alueittain: sen leviäminen voi tapahtua alueellisesti ja 

vähitellen tai nopeasti ja luonteeltaan sosiaalisesti alueilla, jossa monoftongityyppi on 
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alueellisesti kaukainen. Muita esimerkkejä yleistyvistä piirteistä ovat A:n loppuheitto 

(täst paikast) sekä kato t:n heikon asteen vastineena (kahen, oottaa). (Mantila 1997: 

16‒19.) 

Yleistyviä puhekielen piirteitä on joskus pidetty myös yleispuhekielen piirteinä 

johtuen siitä, että ne liitetään vahvasti pääkaupunkiseudun puhekieleen. Mantilan (2004: 

327) mukaan aiemmin on esitetty, että kyseiset piirteet olisivat saaneet prestiisiä 

pääkaupunkilaisuudestaan ja siksi yleistyneet käyttöön myös muualla Suomessa. 

Mantila kuitenkin muistuttaa, että Mielikäinen on Muoto-opin arkiston kokoelmien 

pohjalta osoittanut, että esimerkiksi jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien 

monoftongiutuminen on näkynyt eri puolella murteitamme jo aiemminkin. Tiettyjen 

piirteiden yleistymisessä sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa onkin siis 

yleensä kyse samaa alkuperää olevan innovaation ilmenemisestä eri alueilla. (Mantila 

1997: 18‒19, 2004: 327.) 

Leimautuneita ja kartettavia aluepuhekielisyyksiä Mantila kutsuu eräänlaisiksi 

maakuntaleimoiksi. Ne ovat piirteitä, jotka ovat leimautuneet rajusti ja ovat alueensa 

kaupungeista jo kadonneet tai katoamassa. Esimerkiksi peräpohjalaisen h:n käyttö on 

tällainen piirre, joka on lähes kokonaan häviämässä peräpohjalaisesta kaupunkikielestä. 

(Mantila 1997: 19–21.) Maaseudulla stigmapiirteet saattavat olla käytössä, mutta niiden 

sosiaalinen variaatio on jyrkkää. Nuorten ja työikäisten ryhmässä erityisesti naiset 

tuntuvat karttavan näitä alueensa leimaavia stereotyyppejä. Kuitenkin vanhat naiset 

maaseudulla saattavat suosia näitä variantteja miehiä enemmän. Mantilan mukaan 

vaikuttaisikin siltä, että naiset ovat usein kehityksen etujoukkona, kun jokin piirre ensin 

leimautuu ja alkaa vähitellen kadota.  

Elävät paikallisuudet ovat murrepiirteitä, jotka ovat tunnettuja vain tietyllä 

alueella ja ovat hyvin eläviä. Niiden käyttö saattaa olla pysyvää kaikissa ikä- ja 

sukupuoliryhmissä tai ne voivat olla jopa ekspansiivisia. Mantilan (1997: 21–22) 

mukaan piirteiden ero yleistyviin puhekielisyyksiin on se, että elävät paikallisuudet 

leviävät maantieteellisesti eli vaakasuoraan, kun taas yleistyvät puhekielisyydet leviävät 

sosiaalisesti eli pystysuoraan. Esimerkkinä tällaisesta piirteestä Mantila mainitsee 

pohjoispohjalaisten murteiden mie- ja sie-persoonapronominit.  

 Koska nykypuhesuomen variaatio on suurta ja erilaisia nykykielen varieteetteja 

on niin hankala rajata, on Mantila nähnyt mielekkäämpänä kohdistaa huomiota 
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enemmänkin kielenpiirteiden kuvaamiseen. Piirrejaottelunsa pohjalta Mantila (2004: 

328–330) on hahmotellut mallia niistä diskursiivisista identiteeteistä, joita tiettyjen 

kielenpiirteiden käytöllä rakennetaan. Toisin sanoen Mantilan mukaan tietyt 

kielenpiirteet kantavat mukanaan eräänlaista sosiaalista leimaa, joka on puhujille tuttu 

kielenkäyttötilanteista ja suomalaisuutta käsittelevistä diskursseista. Tämä kulttuurinen 

merkitys taas olisi nykysuomalainen puhekielen variaation kanssa vuorovaikutuksessa 

siten, että tietyt kulttuuriset merkitykset ovat lisänneet joidenkin piirteiden 

leimautumista, ja nykyvariaatio heijastelee tai saattaa jopa vahvistaa tuota leimaa. 

Piirteiden kuvaamia sosiaalisia identiteettejä tai leimoja Mantila (2004: 329) hahmottaa 

viisi, ja niiden keskiössä on niin sanottu neutraali yleissuomalaisuus eli sellaiset 

Mantilan jaottelun ensimmäisen ryhmän piirteet, jotka ovat hyvin yleisiä, eivätkä kanna 

mukanaan vahvoja kulttuurisia merkityksiä. Korrektin ja koulutetun leiman saaneita 

piirteitä ovat muun muassa yleiskieliset d, ts sekä i-loppuisten diftongien systemaattinen 

käyttö. Maalaisen, kielteisen suoran ja mutkattoman suomalaisen leiman saaneita 

piirteitä taas ovat Mantilan toisen ja neljännen ryhmän piirteet kuten yleisgeminaatio tai 

itämurteiden diftongiutuminen. Maalainen, myönteisempi, moderni ja feminiininen 

leima taas on viidennen ryhmän piirteillä, kuten mie- ja sie-pronominien käytöllä. 

Kolmannen ryhmän piirteille, kuten jälkitavujen A-loppuisten diftongien 

monoftongiutumiselle, Mantila taas sovittaa (pää)kaupunkilaisen, nuoren ja 

feminiinisen puhujan leimaa.  

On syytä muistaa, että nämä Mantilan jaottelussaan kuvaamat kulttuuriset 

merkitykset eivät ole tarkkarajaisia, vaan pikemminkin löyhiä hahmotelmia siitä, mikä 

vaikuttaa piirteiden leimautumiseen. Kulttuuriset merkitykset eivät ole pysyviä, vaan 

muuttuvat kulttuurin ja yhteiskunnan muutosten myötä (Mantila 2004: 330). 

Kielenpiirteisiin liittyvä sosiaalinen painolasti on siis myös jotakin, joka muuttuu ajan 

mukana. Myös yksittäisen puhujan kieli-identiteetti uusiutuu ja rakentuu koko ajan 

erilaisissa käyttödiskursseissa. Mallia variaation ja identiteetin kytkeytymisestä on siis 

jo lähtökohtaisesti hankala rakentaa. Lappalainen ja Vaattovaara (2005: 98–110) ovatkin 

löytäneet Mantilan mallin taustaoletuksista ongelmallisia kohtia ja kritisoineet 

esimerkiksi sitä, että Mantila identiteetin rakentamista kuvaavassa mallissaan pohjaa 

näkökulmansa kuitenkin edelleen kielenpiirteiden alueelliseen ja sosiaaliseen levikkiin. 

Lisäksi he kritiikissään alleviivaavat, että vaikka osa kielenpiirteisiin liitetyistä 
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merkityksistä ja stereotypioista olisikin melko laajalti tunnettuja, on oletettava, että 

kielentutkijan näkemys varianttien sosiaalisista merkityksistä eroaa suuresti 

maallikkokielenpuhujan näkemyksistä. Mallin ongelmallisuudesta huolimatta se tarjoaa 

kuitenkin mielenkiintoisen lähtökohdan kielenpiirteiden sosiaalisten merkitysten 

pohtimiselle.  

 

2.2 Mielikäisen jaottelu 

 

Myös Mielikäinen (1982: 281–286) on Nykysuomalaisen puhekielen murros -hankkeen 

Jyväskylän osatutkimuksen tulosten perusteella jaotellut nykypuhesuomen 

murrepiirteitä viiteen ryhmään niiden alueellisen levikin mukaan. Vaikka jaottelu 

koskee vain Jyväskylän puhekieltä, tukevat muualta saadut tutkimukset Mielikäisen 

mukaan monilta osin hänen havaintojaan.  

Jaottelun ensimmäinen ryhmä koostuu niistä syntaksin piirteistä tai syntaksia 

sivuavista ilmiöistä, jotka ovat niin levinneitä, etteivät juuri herätä huomiota 

murteellisuudellaan. Esimerkkinä tällaisista piirteistä Mielikäinen mainitsee passiivin 

käytön monikon 1. persoonan tilalla (me mennään), monikon 3. persoonan 

inkongruenssin (ne on tullu) sekä se- ja ne-pronominien käytön henkilöön viittaavina. 

Ensimmäisen ryhmän piirteille on tyypillistä, että niillä on oma, ehkä laajakin taustansa 

murteissa, eikä niitä voi siten leimata pelkiksi pääkaupunkilaisuuksiksi tai irrallisiksi 

uutuuksiksi. Näiden piirteiden valitseminen ei siis niinkään perustu murteelliseen 

vaihteluun vaan pikemminkin kyse on rekisterin eli puheenaiheen ja tilanteen 

ohjaamasta vaihtelusta. Mielikäisen mukaan ensimmäisen ryhmän piirteet kuitenkin 

joutuvat usein julkista kielenkäyttöä seuraavien ihmisten arvostelun kohteiksi, sillä ne 

koetaan esimerkiksi lehtien yleisönosastokirjoituksissa usein ärsyttäviksi. Mielikäisen 

mukaan tämä kertoo siitä, että kielenkäyttöä ohjaavat asenteet voivat koskea myös 

tilanteita, eikä paheksunta täten liittyisi siihen, että piirre koettaisiin erityisen 

huolimattomaksi tai murteelliseksi. Piirre koetaan vain sopimattomaksi tilanteeseen, 

jossa vaadittaisiin norminmukaista kieltä. (Mielikäinen 1982: 281‒283.) 

Toisen ryhmän piirteitä määrittää Mielikäisen mukaan se, että niiden levikki on 

itä- ja länsimurteissa niin laaja, etteivät ne leimaa mitään tiettyä murretta. Mielikäinen 

antaa esimerkkeinä muun muassa minä ja sinä -pronominien pikapuhemuodot sekä 
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tiettyjen verbien pikapuhemuodot kuten oon, tuun ja paan, eA- ja oA- yhtymien 

assimilaatiotapaukset sekä -t:ttömän aktiivin 2. partisiipin (ollu, antanu). Mielikäinen 

korostaa, että vaikka edellä mainittuja piirteitä on usein pidetty tyypillisinä juuri 

nykypuhesuomelle, ne eivät ole uutuuksia. Mielikäinen arvelee niiden yleisyyden 

takana olevan juuri niiden laajan murrelevikin. Hän muistuttaa, että piirteiden 

leviämisessä ja yleistymisessä ei ole kyse viime aikojen ilmiöstä, vaan leviämisprosessi 

on ollut käynnissä jo pitkään, ja muuttoliike, teollistuminen ja kaupungistuminen ovat 

vauhdittaneet sitä entisestään. Esimerkiksi edellä mainittu aktiivin 2. partisiippi (ollu, 

antanu), jolla on itäisissä savolaismurteissa k-loppuisiakin vastineita, on 1800-luvulta 

lähtien levinnyt keskisiin savolaismurteisiin saakka (Mielikäinen 1982: 283–284).  

Kolmannen ryhmän Mielikäinen rajaa koskemaan selviä itämurteisuuksia, eli 

yleisiä itämurteiden tai savolaismurteiden piirteitä. Erittäin hyvin säilyneistä 

itämurteisuuksista Mielikäinen mainitsee t:n itämurteiset vastineet, joiden yhteinen 

säilymäprosentti Jyväskyläläisten puheessa on 60, ja joiden murteellisimpia käyttäjiä 

ovat koululaiset (79 %). Lisäksi esimerkiksi pronominivariantit myö, työ ja hyö 

esiintyvät tutkimuksessa kaikissa ikäryhmissä, vaikka niiden yhteinen säilymäprosentti 

on 30. Neljäntenä ryhmänä taas ovat levikiltään varsinaisesti länsimurteiset piirteet, 

jotka kuitenkin ovat jo levinneet Jyväskylän nykypuhekieleen. Esimerkiksi 

länsimurteinen mettä:metän -tyyppi on alkanut hiljalleen syrjäyttää perinteistä 

savolaismurteiden mehtä:metän -vastinetta. Myös hämäläinen lyhyt 3. infinitiivin 

illatiivi (tekeen, käveleen) ulottuu levikiltään läntisiin savolaismurteisiin ja kilpailee 

pitempien muotojen kanssa. Sen esiintymien osuus Jyväskylän osatutkimuksen eri 

ikäryhmien puheessa vaihtelee 18:sta 39 %:iin. (Mielikäinen 1982: 284.)  

Viidentenä ryhmänä Mielikäinen luettelee piirteitä, jotka ovat viime vuosien 

aikana levinneet kaikkialle kaupunkikieleen tai nuorten kieleen. Näitä ovat esimerkiksi 

levikiltään eteläsuomalaiset iA, ua ja yä -yhtymien pitkävokaaliset edustajat (sellasii, 

kouluu, tehtyy). Levikiltään samanlainen on a:n ja ä:n loppuheitto, jonka edustus 

Jyväskylän puhekielessä a, ä -loppuisissa paikallissijoissa on vain 2 %. (Mielikäinen 

1982: 286–287.) Molempien edellä mainittujen piirteiden tapauksessa murteellisia 

variantteja esiintyy eniten opiskelijoilla. Syyksi tähän Mielikäinen ehdottaa heidän 

kieliyhteisönsä sekakoosteisuutta. Leviämisen edellytyksinä näyttäisi olevan tarpeeksi 

suuri väestötiheys, sekä se, että levikki käsittäisi mahdollisimman erilaisia murteita. 
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 Taulukko 1. Mantilan ja Mielikäisen jaottelut nykypuhesuomen piirteistä.  

 

Nykypuhesuomen piirteet Mantilan mukaan                      Nykypuhesuomen piirteet Mielikäisen mukaan 

Piirretyyppi Esimerkkejä  Piirretyyppi Esimerkkejä 

Yleiset ja neutraalit 

puhekielen piirteet 

passiivi monikon 1. 

persoonan tilalla 

 

yksikkömuodon 

käyttö monikon 3. 

persoonassa 

 Huomiota herättämättömät, 

erittäin levinneet piirteet 

 

se ja ne henkilöön 

viittaavina 

 

passiivi monikon 1. 

persoonan tilalla 

Laaja-alaiset 

puhekielisyydet 

švaavokaali 

yleisgeminaatio 

 Laajalevikkiset, mitään tiettyä 

murretta leimaamattomat 

piirteet 

mä ja sä -

pikapuhemuodot 

 

eA- ja oA -yhtymien 

assimiloituminen 

Yleistyvät 

puhekielen piirteet 

jälkitavujen A-

loppuisten 

vokaaliyhtymien 

monoftongiutuminen 

 Viime aikoina kaikkialle 

kaupunkikieleen tai nuorison 

kieleen levinneet piirteet 

iA-, ua- ja yä -

yhtymien 

pitkävokaaliset 

edustumat 

 

a:n ja ä:n loppuheitto 

Leimautuneet ja 

kartettavat 

aluepuhekielisyydet 

peräpohjalainen h  Levikiltään alkujaan 

länsimurteiset piirteet 

mettä:metän 

 

lyhyt 3. infinitiivin 

illatiivi tekeen, 

käveleen 

Elävät 

paikallisuudet 

mie ja sie -pronominit   Selvät itämurteisuudet 

 

t:n itämurteiset 

vastineet 

 

pronominivariantti 

myö, työ, hyö 

 

Mantilan jaottelemista piirreryhmistä tämän tutkimuksen aineistossa useimmin 

esiintynevät yleiset ja neutraalit sekä yleistymässä olevat puhekielisyydet. Lappalaisen 

(2001: 77) mukaan yksilöiden välisistä suurista eroista huolimatta voidaan sanoa, että 

nuoret suosivat pääosin niin sanottuja laaja-alaisia puhekielen piirteitä, jotka eivät 

leimaa puhujaa minkään tietyn murrealueen edustajaksi. Juuri tällaisia piirteitä ovat 

myös Routarinteen ja Uusi-Hallilan (2008: 29–30) luettelemat nuorten suosimat 

yleispuhekielisyydet, kuten se- ja ne-pronominit ihmisistä ilmaisemassa hän- ja he-

pronominien sijasta, epäkongruentit verbinmuodot kuten passiivi monikon 1. 

persoonassa (me mennään) tai yksikön 3. persoonan muoto monikon 3. persoonassa (ne 

menee) tai pitkä vokaali eA-yhtymän sijasta (kauhee).  

Mantila (2004: 333–334) korostaa, että yleistyvät puhekielen piirteet ovat 

leimautuneet etenkin nuorten, naisten ja kaupunkilaisten käyttämiksi. Mantilan mukaan 
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näiden piirteiden identiteettiä rakentava, sosiaalisesti leimaava merkitys on erittäin 

selkeä. Myös aiemmin tehty tutkimus nuorten kirjoittaman kielen murteellisuuksista 

(esim. Keränen 1998, Strömsholm 1999, Kuorilehto 2002) on osoittanut, että nuorten 

teksteissä olevat puhekieliset piirteet ovat pääosin neutraaleja tai nopeasti yleistyviä. 

Merkille pantavaa on, että vaikka tutkittujen alueiden nuorten nauhoitetusta 

puhekielestä löytyisikin paikallisia murteellisuuksia ja yleistyvät piirteet eivät olisi vielä 

laajalti käytössä, eivät nuoret kuitenkaan tunnu haluavan käyttää paikallisen murteen 

piirteitä kirjoitetussa kielessään (Mantila 2004: 339). Toisaalta suurin osa 

puhekielisyyksistä on Mantilan mukaan syntaksiin tai sanastoon liittyviä.      

 

2.3 Tutkielmaan valitut piirteet 

 

Tässä tutkimuksessa käytetyn koulukorpuksen tekstiversio on siirretty ja koodattu 

Microsoft Excel -ohjelmaan, johon tehtiin myös tämän tutkimuksen aineiston koodaus. 

Kirjoitelmat on merkitty ohjelmaan kouluittain, vuosiluokittain sekä kirjoittajan 

sukupuolen mukaan, mikä mahdollistaa vertailun näiden muuttujien osalta. Aineistosta 

tutkittuja puhekielen piirteitä lähdettiin määrittelemään aluksi pääosin Lappalaisen 

(2004) ja Kuorilehdon (2002) tutkimuksiinsa valitsemien piirteiden pohjalta, ja ne ovat 

muokkautuneet tutkimuksen edetessä lopulliseen muotoonsa. Tutkimuksessa lopullisesti 

tarkasteltavat piirteet on jaoteltu äänne- ja muoto-opillisiksi, syntaktisiksi tai 

sanastollisiksi puhekielisyyksiksi (ks. Taulukot 2, 3 ja 4).  
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Taulukko 2. Aineistosta tutkitut äänne- ja muoto-opilliset puhekielen piirteet.  

 

Äänne- ja muoto-opilliset puhekielisyydet 

Yksikön 1. ja 2. persoonan 

pikapuhemuodot nominatiivissa ja 

obliikvisijoissa 

Kun olin laivalla niin mun perhe ja mää mentiin 

uimaan! (I Kau F 23) 

 
Yksikön ja monikon 3. persoonan 

puhekieliset muodot 

Näen minulle hymyileviä ihmisiä, ne ovat perheeni, 

ystäväni, sukulaiseni. (IV Maa F 93) 

Demonstratiivipronominien 

pikapuhemuodot 

Elikkä tossa oli mun ”Unelmieni päivä.” (VI Kau F 6) 

Olla, tulla ja mennä -verbien 

pikapuhemuodot 

Ja oon saanu jopa alkoholitonta siiderii NAMM.       

(I Kau F 23) 

A:n loppuheitto Äiti varmaa lähtismun kans matkalle. (I Kau F 28) 

i:n loppuheitto Että pupu hyppisi meidän pihan poiki ja meidän 

hamsteri ei ollisi enää pelokas ja se tykäis leikiä – –. 

(I Taa F 36) 

Jälkitavujen i-loppuisten 

diftongien jälkikomponenttien 

kato 

Mä kävin semmosessa vuoristoradan tapasessa 

junassa. (II Taa F 78) 

Sananloppuisen n:n kato Ja sielä päälleni tippui yrjö ja sitten mielipuoli 

kamppasi mut ja sitte mua vietiin lujempaa hoitoon 

mutta sielä mua pamautettiin kalloon ja mä rupesin 

syömää niitä lääkeitä ja sitte mä rupesi 

juoksentelemaan ympäriinsä (III Taa M 78) 

Sananloppuisen t:n kato Ny ei haittaa, vaikka huomenna on koulua.   

(IV Kau F 25) 

Jälkitavujen A-loppuisten 

vokaaliyhtymien 

monoftongiutuminen 

Ihmemaa on iso kaupunki jos vaikka vettä sataa 

oottaa vain viisiminuuttia niin alkaa sataa jäätelöö – –

. (IV Kau M 99) 

 

Tutkimuksen äänne- ja muoto-opillisiksi puhekielisyyksiksi on valikoitunut 

sama kymmenen piirteen joukko, jota Kuorilehto (2002: 20‒21) on käyttänyt omassa 

tutkimuksessaan, joskin yksikön 1. persoonan pronominin pikapuhemuotoja 

tarkastellaan hieman Kuorilehtoa laajemmin ja olla-verbin pikapuhemuotojen lisäksi 

tässä tutkimuksessa tarkastellaan myös tulla- ja mennä-verbien pikapuhemuotojen 

esiintymistä. Kuorilehdon tutkimukseensa valitsemien piirteiden taustalla on Lehikoisen 

(1995: 152–154) esittämä luettelo arkisen nykypuhekielen piirteistä. Niistä Kuorilehto 

on karsinut pois ne piirteet, joiden frekvenssi on hänen aineistossaan vähäinen.  

Tähän tutkimukseen valitun äänne- ja muoto-opillisen piirrejoukon ulkopuolelle 

on rajautunut frekvenssiltään vähäinen joukko verbejä ja nomineja, joista yleiskielen d 

on kadonnut (oottaa, nähä, yhellä, kaheksa). Lisäksi tarkastelun ulkopuolelle on jäänyt 

tt:n tai t:n esiintyminen ts:n vastineena (mettä, katto) sekä yksikön 2. persoonan 
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kysymyksistä puuttuva kysymyspartikkeli tai k persoonapäätteen t sijasta (otak sä ~otat 

sä) ja muissa persoonissa kysymyspartikkeli ks (tuutteks te?).  

 

Taulukko 3. Aineistosta tutkitut syntaktiset puhekielen piirteet.   

 

Syntaktiset puhekielisyydet 

Refleksiiviset ja ei-refleksiiviset 

omistuksen ilmaukset 

Kun olin laivalla niin mun perhe ja mää mentiin 

uimaan! (I Kau F 23) 

Kun olimme tulleet kotiin sain lähteä Aleksin kanssa 

hänen mummolaan. (IV Kau M 110) 

Passiivimuoto monikon 1. 

persoonan funktiossa 

Olin kerran Jennan ja Terno luona Uutenavuotena me 

mentiin sisälle ja me alettiin pelata – –. (I Maa F 47)  

III infinitiivin illatiivi Elokuvan jälkeen menin uimaaltaaseen uimaa ja 

lähetin hovimestarin tekeen loton. (IV Kau M 137) 

Monikon taivutuspääte puuttuu 

 

– – juku juku maassa kävime joka laitteessa jotkut oli 

pelottavia laitteita jotkut oli hauskoja laitteta – –.  

(II Kau M 139) 

 

Lauseopillisista puhekielisyyksistä tutkimukseen on valittu Kuorilehdon tapaan 

frekvenssiltään usein aineistossa esiintyvät omistusmuodot, monikon 3. persoonan 

inkongruenssi sekä passiivin käyttö monikon 1. persoonan funktiossa. Lisäksi on 

tutkittu 3. infinitiivin illatiivin esiintymistä ilman mA-tunnusta. Kuorilehdon (2002: 

47‒50) tutkiman lauseiden sanamäärän ja kompleksisuuden näkökulma on jätetty pois, 

sillä aihetta käsitellään tekeillä olevissa opinnäytetöissä.  

 

Taulukko 4. Aineistosta tutkitut sanastolliset puhekielen piirteet.  
 

Puhekielisyydet sanastossa 
Puhekieliset sanat ja slangi Sitten pelaan tietokonetta ja katselen telkkaria.  

(V Kau F 3) 

Interjektiot Jess! Se on täällä! huusin Äidille. (IV Kau F 1) 

 

Sanaston puhekielisyyksistä suurimman osan muodostavat puhekieliset sanat ja 

slangisanat. Tässä tutkimuksessa varsinaisten slangisanojen määrä on niin vähäinen, että 

molempia sanatyyppejä tarkastellaan yhdessä yleiskielestä poikkeavien sanojen 

ryhmänä. Puhekielen mukaisten sanojen määrittelyssä apuna on käytetty Paunosen 

laatimaa Stadin slangin suursanakirjaa (2000), joka on toiminut ensisijaisena lähteenä 

sanojen valinnassa, sekä Internetistä löytyvää MOT Kielitoimiston sanakirjaa 2.0., jota 
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on käytetty apuna silloin, kun sanaa ei ole löytynyt Paunosen kirjasta. Esimerkiksi 

Kuorilehto (2002: 69) on tutkimuksessaan määritellyt slangiksi sellaiset sanat, jotka 

sekä Paunosen slangisanakirja että Suomen kielen perussanakirja (1990–1994) 

luokittelevat slangityylisiksi tai jotka löytyvät ainakin Paunosen sanakirjasta, joten 

tulokset lienevät melko vertailukelpoisia tämän tutkimuksen tulosten kanssa. 

Yleiskielestä poikkeavien sanojen lisäksi tässä tutkimuksessa tarkastellaan interjektioita 

omana ryhmänään. Sanaston piirteistä erillisen tarkastelun ulkopuolelle jäivät vähäisen 

esiintymisen vuoksi lyhenteet ja hymiöt. Myös aineistossa esiintyviä affektiiviset 

ilmaukset ja puhekieliset idiomit jäivät tutkimuksen ulkopuolelle. Samoin tutkimuksen 

ulkopuolelle on jäänyt se- ja ne-pronominien käyttö substantiivilausekkeen tarkenteena, 

sillä aiheesta on tehty oma opinnäytetyönsä (Kouvo: 2012). Myös esimerkiksi vaan-

sanan käyttöä vain-sanan asemesta tai kun-sanan käyttöä kuin-sanan asemesta olisi 

voinut olla mielenkiintoista tarkastella.  
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3. Ikä ja sukupuoli sosiolingvistisvaikutteisessa variaationtutkimuksessa 

 

Sosiolingvistiikka kehittyi omaksi tutkimusalakseen 1960-luvulla, ja alkoi levitä 

Suomeen saman vuosikymmenen lopulla. Kurjen (2007: 146) mukaan William Labovin 

työn myötä kehittynyt sosiolingvistinen tutkimus sai aikaan sen, että pelkän alueellisen 

vaihtelun sijasta kiinnostus kohdistui Suomessakin monipuolisemmin kaikenlaiseen 

vaihteluun ja että pelkkien kielensisäisten tekijöiden ohella alettiin kiinnittää huomiota 

myös kielenulkoisiin tekijöihin, kuten ikään, sukupuoleen, puheenaiheeseen tai 

koulutukseen. Lisäksi murteentutkimuksen painopiste siirtyi kvalitatiivisesta 

tutkimuksesta enemmän kvantitatiiviseen suuntaan. Sittemmin etenkin 1980- ja 1990-

luvuilla Suomessa on julkaistu paljon merkittäviä sosiolingvistisvaikutteisia 

tutkimuksia, kuten Nykysuomalaisen puhekielen murros -hankkeen raportit ja 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtama suomen murteiden seuruuhanke. 1990-

luvun lopulla oltiinkin Kurjen mukaan hyvin selvillä, millaista vaihtelua suomessa 

esiintyi ja mihin suuntaan se oli etenemässä. Vaihtelun syitä ei kuitenkaan ollut 

selvitetty. (Kurki 2007: 145–149.)   

  2000-luvun puolella suomalaista variaationtutkimuksen kenttää ovat yhä 

muokanneet uudenlaiset tarkastelutavat ja menetelmät. Oman tutkimusnäkökulmansa 

pioneerina Suomessa voi pitää esimerkiksi Hanna Lappalaisen (2004) väitöskirjaa, jossa 

hän käyttää ja yhdistelee sekä variaationtutkimuksen että keskusteluntutkimuksen 

menetelmiä tarkastellessaan pienen sosiaalisen verkoston vuorovaikutusta ja variaatiota. 

Kansanlingvistisen tutkimuksen kautta maallikkojen huomiot, asenteet ja mielikuvat 

kielellisestä vaihtelusta taas ovat nousseet mielenkiinnon kohteiksi. Lisäksi Kurki 

(2007: 145–160) mainitsee variaationtutkimuksessa kohdistetun huomiota esimerkiksi 

erilaisten sosiaalisten verkostojen kieleen, aluetietoisuuden teorioihin ja 

korrelationistisen sosiolingvistiikan uusiin menetelmiin. Kurki uskookin suomalaisen 

variaationtutkimuksen olevan kiinnostavassa taitekohdassa, jossa perinteinen 

retrospektiivinen murteentutkimus ja sosiolingvistisvaikutteisen tutkimuksen perinne 

ovat avaamassa tietä yhä monimuotoisemmalle tutkimukselle, tutkimuskohteille ja 

menetelmille. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin suomalaista variaationtutkimusta 

tässä tutkimuksessa erityisesti painottuvien muuttujien, iän ja sukupuolen kannalta. 

Nuoren kieli on ollut sosiolingvistisen tutkimuksen kohteena sen alusta lähtien ja 
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ikä on Lappalaisen (2001: 77) mukaan osoittautunutkin sosiaalisista taustamuuttujista 

tärkeimmäksi kielellisten erojen selittäjäksi. Lappalaisen (2001: 74‒77) mukaan eritoten 

suomalaisen sosiolingvistisen tutkimuksen alkuaikoina korostettiin nuorten kielen 

antinormatiivisuutta suhteessa aikuisten kieleen. Nuorten ajatellaankin saavan 

pääasialliset kielelliset mallinsa omilta ikätovereiltaan, tosin myös vanhempien 

sosiaalisella ja alueellisella taustalla saattaa olla merkitystä nuorten keskinäisten erojen 

selittäjänä. On toki huomattava, että Lappalainen tässä yhteydessä tarkoittaa nuorilla 

pääasiassa noin 13‒20-vuotiaita, eli tämän tutkimuksen kirjoittajia vanhempia lapsia ja 

nuoria. Nuorten kieltä tutkimalla saadut tulokset ovat kuitenkin tämän aineiston 

kannalta mielenkiintoisia, sillä nuoruuden on Lappalaisen (2001: 75) mukaan katsottu 

viime vuosina pidentyneen molempiin suuntiin ja etenkin aineiston ylempien luokka-

asteiden kirjoittajien voidaan katsoa olevan mielenkiintoisesti lapsuuden ja alkavan 

teini-iän taitekohdassa. Näin ollen on mahdollista, että jotkut näistä vanhemmista 

oppilaista haluavat tietoisesti erottua esimerkiksi sanastollisesti tai korostaa johonkin 

alakulttuuriin kuulumista kirjoitelmissaan.  

Lappalaisen (2001: 77) mukaan suomalaisaikuisten ja nuorten puhetavat eroavat 

toisistaan karkeasti yleistäen siinä, että nuoret käyttävät leimallisia murrepiirteitä 

puheessaan aikuisia vähemmän ja suosivat sitä vastoin laajalevikkisiä puhekielisyyksiä, 

jotka eivät suoraan paljasta, miltä alueelta puhuja on kotoisin. Suomessa vanhimmat 

puhujat ovatkin keskimäärin aktiivisimpia murteiden käyttäjiä, kun taas nuoret saattavat 

karttaa etenkin kaikkein leimallisimpia murrepiirteitä (Lappalainen 2004: 35–36).  

Kuten edellisessä luvussa todettiin, alueelliset erot näyttävät puhesuomessa 

tasoittuneen ja laajalevikkisten piirteiden suosio yhdistää niin nuoria kuin vanhempiakin 

puhujia. Kuitenkaan nuorten kieli ei ole piirteiltään niin yhtenäistä, että sen voisi 

varauksetta niputtaa samanlaiseksi alueesta riippumatta. Lappalaisen (2001: 80–82) 

kokoamia nuorten puheessa alueittain vaihtelussa olevia piirteitä ovat muun muassa 

persoonapronominit, yleiskielen d:n edustus, yleisgeminaatio ja erikoisgeminaatio, 

loppuheittoinen inessiivi, švaavokaalin käyttö, jälkitavujen iA- ja UA-yhtymien edustus 

sekä joukko suppea-alaisempia piirteitä. Vaikka nuoret pääosin käyttävätkin mainituissa 

piirteissä murteellisia variantteja vanhempia puhujia vähemmän, ovat piirteet kuitenkin 

nuorilla siinä määrin säilyneet, että voimme erottaa esimerkiksi savolaisen, lappilaisen 

tai lounaissuomalaisen puhujan. Lappalainen muistuttaa, että eri alueiden nuoria puhujia 
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tarkasteltaessakaan ei pidä unohtaa ryhmien heterogeenisyyttä, sillä nuorten 

kokonaismurteellisuutta tutkittaessa yksilöiden välillä saattaa olla kymmenien 

prosenttiyksiköidenkin välisiä eroja. (Lappalainen 2001: 80–82.)  

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todistettu lasten herkistyvän tilanteiselle ja 

sosiaaliselle variaatiolle jo varhain. Jo hyvin pienetkin lapset kykenevät muuttamaan 

puhetapaansa tilanteesta riippuen. Tilanteiseen ja sosiaaliseen variaatioon lapsi saa 

mallia yleensä äidiltä tai muilta läheisiltä aikuisilta. Melko varhain lapset kuitenkin 

alkavat etsiä mallia enemmän omalta ikäryhmältään tai hieman vanhemmilta lapsilta ja 

nuorilta. Nuoruudessa tarve erottua aikuisista, myös kielellisesti, edelleen kasvaa. 

Erityisesti slangin käyttäminen korostuu monissa nuorisoryhmissä. Nuoret onkin 

perinteisesti nähty kielenmuutosta eteenpäin vievinä kielenkäyttäjinä, kun taas 

vanhempia puhujia on pidetty konservatiivisempina kielenkäyttäjinä. (Lappalainen 

2004: 35–37.) 

Ikä sosiaalisena muuttujana on mielenkiintoinen tarkastelun kohde, mutta tämä 

tarkastelukulma saanut osakseen myös kritiikkiä. Vaikka tietyssä iässä olevien ihmisten 

kieli eroaisikin selvästi joiltakin piirteiltään toisessa ikävaiheessa elävien kielestä, 

saattaa yksilötason kielentarkastelu kadottaa nämä erot täysin. Ajatukseen, että nuoret 

olisivat yksioikoisesti muutoksen edelläkävijöinä, kannattaa siis suhtautua varauksella. 

Lappalaisen mukaan niin murteellisimmat kuin yleiskielisimmätkin puhujat voivat 

piirteestä riippuen olla yhtä lailla vanhoja kuin nuoriakin. Ikäryhmien heterogeenisuus 

saattaa siis paljastaa jotain iän ongelmallisuudesta tutkimuksen muuttujana. 

Kronologisen ikävaiheen sijasta saattaisi joskus olla hyödyllisempää tarkastella ihmisiä, 

jotka ovat samassa elämänvaiheessa eli jokseenkin samankaltaisessa elämäntilanteessa. 

Tällainen pyrkimys näkyy esimerkiksi Lappalaisen väitöskirjassa, jossa hän tutkii 

jotakuinkin samankaltaisessa elämänvaiheessa olevan verkoston jäsenten kielellistä 

variaatiota. (Lappalainen 2004: 35–37.) 

Lisäksi yksilön kielessä tapahtuvaa todellista muutosta voi yrittää tutkia 

vertailemalla eri-ikäisten lasten ja esimerkiksi lasten ja nuorten kielen eroavaisuuksia. 

Toisaalta näissä tutkimuksissa löydetyt erot ovat Lappalaisen (2001: 92) mukaan olleet 

usein kokonaismurteellisuutta tarkasteltaessa häviävän pieniä. Ratkaisuksi Lappalainen 

ehdottaakin reaaliaikaista tutkimusta, jossa tutkitaan saman yksilön kieltä eri 

ikävaiheissa. Hän toteaa kuitenkin, että toistaiseksi tällaisista tutkimuksista saadut 
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tulokset kyllä todistavat yksilön kielen muuttuvan iän myötä, mutta muutokset eivät ole 

kovinkaan suuria ja ovat usein ennustettavissa. (Lappalainen 2001: 92.) 

Usein nuorten kielestä kuvailtaessa mainitaan sanastopiirteistä slangi ja kiroilu. 

Lappalaisen (2001: 78‒79) mukaan slangia tarkastelleet tutkimukset todistavatkin 

nuorten olevan selvästi vanhempia puhujia ahkerampia slanginkäyttäjiä. Lappalainen 

muistuttaa kuitenkin, että sekä slangin että kiroilun käytössä yksilöiden ja alaryhmien 

väliset erot ovat oletettavasti hyvin suuria. Hän (2001: 79) toteaa, että suuri osa 

nykyslangista on niin sanottua yleisslangia, joka on nuorilla käytössä ympäri Suomen 

eikä leimaudu enää samalla tavalla poikien ja miesten käyttämäksi kuin alkuperäinen 

Helsingissä syntynyt slangi. Slangin ja kiroilun lisäksi myös diskurssipartikkelit ja niistä 

etenkin niinku on usein liitetty nuorten puhujien kieleen (Lappalainen 2001: 79‒80). 

Lappalainen (2001: 91) arveleekin, että juuri sanasto on ratkaisevassa asemassa 

tarkasteltaessa nuorten tilanteista variaatiota ja nuorten kielellistä erottumista ylipäänsä. 

Tavallisten kielenpuhujien käsitykset eri kielimuodoista ja omasta kielenkäytöstään ovat 

alkaneet herättää kiinnostusta vasta viime vuosina ja esimerkiksi kouluikäisten 

puhetavan tilanteisesta variaatiosta on toistaiseksi melko vähän tietoa (Lappalainen 

2001: 91).  

 Sukupuoli on yksi sosiolingvistisen tutkimuksen kohteita erottelevista 

taustamuuttujista. Sosiolingvistisessä variaationtutkimuksessa on useasti havaittu, että 

naiset käyttävät miehiä enemmän standardin mukaisia prestiisivariantteja, kun taas 

miehet suosivat naisia enemmän paikallisia puhekielen piirteitä (Lappalainen 2001: 84). 

Sukupuolten väliset erot variaatiossa ovat suomalaistutkimuksen perusteella kuitenkin 

pääosin erittäin pieniä, ja selviä sukupuolivariaation tapauksia on Lappalaisen (2004: 

37–38) mukaan harvassa. Useissa piirteissä ei ole merkittäviä sukupuolieroja. 

  Mielikäisen (1988: 104–106) mukaan naiset kiinnittävät idiolektiinsa enemmän 

huomiota kuin miehet omaansa, ja lisäksi hän toteaa sukupuolten tavoittelevan kielen 

kautta erilaisia asioita. Suomalaisen puhekielen tutkimukset ja niiden äänne- ja muoto-

opillisten piirteiden analyysi on osoittanut selviä eroja naisten ja miesten käyttämissä 

sanoissa ja fraaseissa. Erot näkyvät etenkin affektisten sanojen käytössä. Naiset 

näyttäisivät käyttävän kuvailevia ja affektiivisia adjektiiveja miehiä enemmän. 

Esimerkiksi sanojen kauhea ja hirveä on todettu olevan tyypillisiä juuri naisten kielelle. 

Mielikäinen huomauttaa niiden olevan myös erityisesti nuorten suosimia. Voimasanat 
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kuten hirmun, pirun ja helkkarin taas näyttäisivät kuuluvan enemmän miesten kieleen, 

mikä ehdottaisi, että sukupuolet saattavat ilmaista affektisuutta eri tavoin. (Mielikäinen 

1988: 104‒106.) Samankaltaisia tuloksia on saanut esimerkiksi Lappalainen (2004: 

141‒145), jonka aineistossa miesten käyttämä slangi on tyyliltään selvempää slangia, 

kun taas naisten sanat eivät ole yhtä värittyneitä vaan enemminkin neutraaleja ja lähes 

yleiskielen mukaisia. Vaikka voimasanojen käyttöä ei tämän tutkimuksen aineistossa 

voi pitää kovin todennäköisenä, on melko todennäköistä, että affektiivisten 

puhekielisten sanojen ja slangin käytössä ilmenee joitakin sukupuolten välisiä eroja.  

 Sukupuolten välillä on eroja myös esimerkiksi persoonapronominien käytössä. 

Naisten on tutkittu käyttävän puheessaan 1. ja 2. persoonan pronomineja selvästi miehiä 

enemmän (Mielikäinen 1988: 106‒107). Toisaalta Mielikäisen mukaan persoona-

pronominien frekvenssieroihin voi vaikuttaa, että aineiston keruutapana on ollut 

yksilöhaastattelu ja naiset ovat siinä puhuneet ehkä miehiä henkilökohtaisemmin. Hän 

muistuttaa, että vaikutusta on myös puhetilanteella, haastattelijalla ja puheenaiheella. 

Yhtä kaikki on mielenkiintoinen ajatus, että miehet ilmaisisivat asiat naisia 

persoonattomammin, vaikka ne koskisivat heidän omaa elämäänsä. (Mielikäinen 1988: 

106‒107.) 

 Monissa tutkimuksissa on paljastunut, että naispuhujat tavoittelevat miehiä 

selkeämmin standardin mukaista kieltä. Silloinkin, kun naispuhuja turvautuu puhekielen 

mukaiseen varianttiin, hän valitsee mieluiten vaihtoehdon, jolla ei ole vahvaa alueellista 

tai sosiaalista leimaa. Miesten kielestä taas kuuluu helpommin läpi aluemurre tai 

tasoittunut aluepuhekieli. Esimerkiksi švaavokaali on viime vuosina saanut alueillaan 

pohjalais- ja savolaismurteissa hyvin miehisen leiman. Sen on huomattu olevan 

väistyvän etenkin nuorten ja keski-ikäisten naisten kielestä. Mielikäinen muistuttaa, että 

kielessä itsessään ei ole mitään maskuliinista tai feminiinistä, vaikka murrevariantti 

leimautuisikin enemmän toisen sukupuolen puhujien suosimaksi. (Mielikäinen 1988: 

99, 108.) 

 Kaupunkien puhekielestä tehdyt tutkimukset ovat paljastaneet, että 

kielenpiirteillä voi olla alueittain erilainen asema eri sukupuolten käyttämien varianttien 

välisessä vaihtelussa. Eroja ei siis ole pelkästään maaseudun ja kaupunkien, vaan myös 

eri kaupunkien välillä. Sama murrevariantti voi Mielikäisen 1988: 109) mukaan yhdellä 

alueella olla nuorten ja naisten suosima leimaton prestiisivariantti ja toisella miesten 
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kielelle tyypillisempi murrepiirre.  

 Haastattelututkimuksin itä- ja eteläsuomalaisten nuorten murrekäsityksiä 

tutkinut Palander (2011) on halunnut tarkentaa kuvaa siitä, miten ei-lingvistit rakentavat 

murteista mielikuvia ja miten he asennoituvat eri murteisiin. Palanderin tulokset eivät 

omalta osaltaan osoita todeksi Mantilan (2004) rakentamaa kuvaa diskursiivisten 

identiteettien sukupuoleen liitettävistä murrepiirteistä (ks. tämän tutkimuksen luku 2.1). 

Palanderin (2011: 188) tutkimat nuoret eivät pidä tiettyjä murrepiirteitä ominaisina 

miesten tai naisten kielelle. Ainoastaan pääkaupunkiseudun etinen s on mainittu 

esimerkkinä teinitytöille tyypillisestä kielestä. Muutamiin murteisiin kyllä liitettiin 

mielikuva toisesta sukupuolesta, Lapin murre liitettiin miesten kieleen ja Savon murre 

vanhoihin ihmisiin, ja etenkin naisiin. Palanderin (2011: 189) mukaan affektiivisia 

mielikuvia syntyy vain joistakin tiedostetuista murrepiirteistä, kun toiset taas koetaan 

neutraaleina. Puhekielessä on myös piirteitä, joihin tutkitut nuoret eivät ole kiinnittäneet 

lainkaan huomiota. Tämänkin tutkimuksen kannalta on mielenkiintoista, että 

esimerkiksi puhekielen mukaiset syntaktiset rakenteet (Palander 2011: 174) jäivät 

nuorten murrekuvauksissa hyvin vähäiselle huomiolle, eivätkä ne ehkä siis ole kovin 

salientteja ei-lingvistisille puhujille.    

 Mielikäisen (1988: 109‒110) mukaan naisten ja miesten murteellisuuseroista ei 

ole havaintoja vanhoissa suomen murteiden tutkimuksissa. Hän arvelee, että puhekielen 

äänne- ja muotoasu on voinut tulla tietoisen kontrollin piiriin vasta yleiskielen normin 

syntymisen myötä. Näin myös muut kielenulkoiset muuttujat olisivat alkaneet vaikuttaa 

miesten ja naisten kieleen erilaisten tavoitteiden ja vaatimusten myötä. Mielikäinen 

(1988: 109‒110) painottaa, että murre ja yleiskieli ovat vain yksi ulottuvuus 

sukupuolten eroja vertailtaessa, sillä kielen ulkoasulla on naisille ja miehille erilainen 

merkitys. Monet sukupuolten väliset kielelliset eroavaisuudet voisivat Mielikäisen 

mukaan liittyä ennemmin rekisteriin eli puhetilanteeseen, puheenaiheeseen ja rooleihin 

sekä niiden kautta koko kulttuuriympäristöön. 

   Koska tämän tutkimuksen aineistoa ei ole tuotettu vapaa-ajan ympäristössä 

vaan institutionaalisessa koulutilanteessa, on syytä kiinnittää huomio vielä kouluun 

sukupuolten välisten erojen rakentajana. Sukupuolten välillä on tutkittu olevan suuria 

eroja niin koulumenestyksessä kuin asenteissa koulua kohtaan. Sukupuolten välinen ero 

lukutaidossa on Suomessa Pisa-tutkimuksiin osallistuneesta yli 60 maasta viidenneksi 
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suurin ja sukupuolten keskimääräinen ero vastaa puolentoista kouluvuoden edistystä 

(TS 14.8.2011). Tyttöjen ja poikien väliset erot koulussa viihtymisessä ja 

asennoitumisessa esimerkiksi äidinkielen opetukseen ovat suuret ja näkyvät myös 

oppimisen tuloksissa. Tämän tutkimuksen sukupuolten välisiä tuloksia vertailtaessa on 

siis syytä muistaa, että tilanne, jossa aineisto on kerätty, on ehkä lähtökohdiltaan 

erilainen eri sukupuolille ja se näkynee tutkimustuloksissa.  
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4. Aineiston analyysi  

 

Tässä luvussa tarkastellaan aineistosta tutkittuja äänne- ja muoto-opillisia, syntaktisia ja 

sanastoon liittyviä puhekielisyyksiä. Mukana on myös sellaisia puhekielen piirteitä, 

kuten demonstratiivipronominien pikapuhemuodot ja sananloppuisen t:n kato, joissa 

puhekielisiä esiintymiä on hyvin vähän. Piirteet on kuitenkin otettu mukaan analyysiin, 

koska koulukirjoitelmien kieltä tarkasteltaessa ei ole mielenkiintoista vain se, mitkä 

piirteet varioivat helposti, vaan myös se, missä piirteissä puhekielisiä variantteja ei 

ilmene tai missä niitä osataan välttää.  

 

4.1 Äänne- ja muoto-opilliset puhekielisyydet 

 

4.1.1 Pikapuheisuudet 

 

Usein käytettävissä pronomineissa ja verbeissä esiintyvät pikapuhemuodot, joissa 

vokaalien välistä on kadonnut m, n tai l, ovat nykypuhekielessä yleistyviä 

murrepiirteitä. Niiden levikki on jo vanhastaan hyvin laaja, eivätkä ne leimaa erityisesti 

mitään tiettyä murretta. (Mielikäinen 1991: 14.) Seuraavassa tarkastellaan minä- ja sinä-

pronominien pikapuheisten muotojen esiintymistä nominatiivissa, sekä minä-

pronominin osalta myös tietyissä obliikvisijoissa. Lisäksi tarkastellaan lyhyesti 

pikapuheisia muotoja demonstratiivi-pronomineissa sekä verbien olla, tulla ja mennä 

taipuneissa muodoissa. 

 

 4.1.1.1 Minä-pronominin pikapuhemuodot nominatiivissa  

 

Persoonapronominityypit mä(ä) ja sä(ä) ovat pikapuhemuotoina käytössä hyvin laajalti 

joka puolella Suomea, myös niissä murteissa, joissa yleensä ovat käytössä minä ja sinä. 

Mantila luokittelee ilmiön osaksi yleisiä ja neutraaleja puhekielen piirteitä, mutta aivan 

selvä tapaus ratkaisu ei ole, sillä mä- ja sä-varianteilla on olemassa useita paikallisia 

joko hyvin stabiileja tai jopa leviäviä kilpailijoita, kuten Oulun seudun murteiden nä(ä) 

sinä-varianttia korvaamassa (Mantila 1997: 13). Kettusen (1940: kartta 112) mukaan 
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mää- ja sää-variantit ovat aluksi kuuluneet vain itäisiin lounaismurteisiin ja lounaisiin 

siirtymämurteisiin, mutta Mielikäisen (1991:16) mukaan muoto-opin arkiston 

kokoelmat osoittavat, että mää- ja sää-variantin käytöllä on ollut hyvät mahdollisuudet 

yleistyä lyhyemmän variantin ohella nykypuhekielessä. Alueilla, jossa pitkävokaalinen 

variantti ei vanhastaan kuulu murteeseen, se on saattanut syrjäyttää lyhytvokaalisen 

variantin pikapuheasun siirryttyä puheessa painollisiin asemiin. (Mielikäinen 1982: 

291.) 

Tässä aineistossa minä-pronomini esiintyy nominatiivimuotoisena yhteensä 679 

kertaa, joista 94 kertaa (14 %) pikapuheisena. Lukuihin on laskettu mukaan myös 

pronominit, joissa on liitepartikkeli (minäpä, mäkin), sekä yhteen kirjoitetut sanaketjut 

(minälauoin, mäheittäsin). Pikapuhemuotoista mä-varianttia esiintyy kirjoitelmissa 

huomattavasti enemmän kuin pitempää mää-varianttia, kaikkiaan 81 % 

pikapuhetapauksista on lyhyemmän variantin esiintymiä. Ainoastaan ensimmäisellä 

luokalla pitempi variantti esiintyy lyhyttä useammin. Tosin näistä ensimmäisen luokan 

kymmenestä mää-variantista kahdeksan on saman kirjoittajan kirjoitelmassa. 

Viidennellä ja kuudennella luokalla pitempää pikapuhevarianttia ei esiinny lainkaan.  

Odotuksenmukaisesti puhekielisten varianttien määrä vähenee ylempien 

luokkien kirjoitelmissa. Kun puhekieliset variantit ensimmäisellä luokalla muodostavat 

vielä 38 % esiintymistä, on vastaava määrä toisella luokalla jo 20 %, kolmannella 22 % 

ja neljännellä 11 %. Suhteellisesti vähiten puhekielinen variantti esiintyy viidennen 

luokan kirjoitelmissa, joissa puhekielinen variantti esiintyy vain 5 kertaa (4 % kaikista 

esiintymistä). Kuudennella luokalla esiintymien määrä on 7, mikä vastaa 7 %:a kaikista 

esiintymistä.  
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Taulukko 5. Nominatiivimuotoisen minä-pronominin yleiskielisten ja puhekielisten 

varianttien jakauma  

 

Luokka-aste Minä (%) Mä (%) Mää (%) Yht.  

1. luokka 
109 tekstiä 

26 (62 %) 6 (14 %) 10 (24 %) 42  

2. luokka 
163 tekstiä 

92 (80 %) 21 (18 %) 2 (2 %) 115  

3. luokka 
154 tekstiä 

86 (78 %) 19 (17 %) 5 (5 %) 110  

4. luokka 
176 tekstiä 

152 (89 %) 18 (11 %) 1 (1 %) 171  

5. luokka 
154 tekstiä 

133 (96 %) 5 (4 %) 0 (0 %) 138  

6. luokka 
153 tekstiä 

96 (93 %) 7 (7 %) 0 (0 %) 103  

Yhteensä 
909 tekstiä 

585 (86 %) 76 (11 %) 18 (3 %) 679  

 

 

Koska Kuorilehdon (2002: 21) chat-aineistossa minä- ja sinä-pronomineja on 

käsitelty yhtäaikaisesti, esiintymien määriä ei voi suoraan verrata laskelmiin tästä 

aineistosta. Yksikön toisen persoonan pikapuhemuodot on jätetty laskelmien 

ulkopuolelle, sillä variantit sä ja sää esiintyvät kumpainenkin tämän tutkimuksen 

aineistossa vain kerran, molemmat 2.-luokkalaisten tyttöjen kirjoitelmissa. Niin ikään 

yleiskielistä sinä-varianttia esiintyy aineistossa vähäisesti, vain 28 kertaa, mikä johtunee 

kirjoitelman omakohtaisuuteen kannustavasta otsikosta ja ehkä myös suoran esityksen 

käytön yleisestä vähäisyydestä kirjoitelmissa. Obliikvisijoissa sä-variantti esiintyy niin 

ikään muutaman kerran. 

Kuorilehdon (2002: 22) chat-aineistosta lasketut esiintymät prosentteina ovat 

seuraavat: minä, sinä (20 %), mä, sä (74 %), mää, sää (3 %) ja mie, sie (3 %). 

Kuorilehdon aineistossa muutamaan otteeseen esiintynyt meikä ei tämän tutkimuksen 

aineistossa esiinny kertaakaan. Myöskään mie- ja sie-variantteja ei esiinny 

nominatiivimuotoisina lainkaan, mikä ei ole kovin yllättävää, kun ottaa huomioon 

alueen, jolta korpus on kerätty. Vaikka mää-variantin voisi olettaa esiintyvän 

kirjoitelmissa usein, on sen edustus tämän tutkimuksen aineistossa kuitenkin vain 3 % 

kaikista nominatiivimuotoisista minä-pronomineista ja 9 % kaikista pikapuheisista 

esiintymistä. Niin ikään Kuorilehdon (2002: 22) aineistossa mää- ja sää-varianttien 

yhteisedustus on 3 %. Suuri ero yleiskielisten ja puhekielisten varianttien määrässä 
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Kuorilehdon tuloksiin verrattuna selittynee jo sillä, että Kuorilehdon aineistona ovat 

chat-ohjelmaan lähetetyt tekstiviestit, joissa oma sanottava on ilmaistava tiiviisti, jotta 

se mahtuisi 160 merkkiin. Chat-viestiin tekstilajina ei myöskään pääsääntöisesti kuulu 

pyrkimys oikeakielisyyteen, vaan pikemminkin tietynlainen vapaamuotoisuus.  

Strömsholmin (1999: 27) aineistossa niin ikään mä ja sä ovat eniten 

edustettuina. Esiintymät prosenttiluvuin esitettyinä ovat seuraavat: minä, sinä (25 %), 

mä, sä (68 %), mää (7 %). Aineistossa ei esiinny yhtään sää-muotoa ja niin ikään Oulun 

seudun murrealueella esiintyvää nä(ä)-muotoa ei kirjoitelmista löydy. Strömsholmin 

tuloksissa persoonapronominien käytössä näkyy selvä ero siinä, että 1970-luvulla 1. ja 

2. persoonaa on käytetty vain 16 kertaa siinä missä kahdella jälkimmäisellä 

vuosikymmenellä esiintymiä on molemmilla yli 60. Syyksi tähän Strömsholm (1999: 

28) arvelee, että 1970-luvulla kirjoitettiin useammin yhteiskunnallisista aiheista kuin 

itsestä. Nuorten mielipidekirjoituksissa 1. ja 2. persoonan pikapuhemuodot esiintyvät 

useimmiten sellaisissa kirjoituksissa, joissa on paljon muitakin puhekielisyyksiä. 

Yleiskieliset muodot taas esiintyvät suuremmalla todennäköisyydellä muutoinkin 

yleiskielisessä ympäristössä. Silloin kun muodot esiintyvät sekaisin samassa 

kirjoitelmassa, saattaa kyseessä olla korostamisen tarve. (Strömsholm 1999: 30-31.) 

Korostaminen näkyy myös muutamissa tämän aineiston kirjoitelmissa (ks. esimerkki 2). 

 

(2) Seuraavana päivänä mä toivoin kissaa mutta se ei toteudu koska mä oon allerkinen 

kissalle mä toivon joka kesä että mä saisin pienen porsaan taikka lehmiä. Toivoisin 

saavani hevosen mutta kun minulla on se astma. (IV Maa F 79) 

  

 Sukupuolten välillä minä-pronominin puhekielinen käyttö jakautuu melko 

tasaisesti (ks. seuraavan sivun taulukko 6). Kaikkiaan tytöt käyttävät minä-pronominia 

kirjoitelmissaan hieman poikia enemmän. Tyttöjen kirjoitelmissa pronomini esiintyy 

yhteensä 368 kertaa ja poikien kirjoitelmissa 311 kertaa. Suhteutettuna oman 

sukupuolensa yleiskielisiin esiintymiin tyttöjen pikapuheisuudet muodostavat 15 % 

esiintymistä ja poikien 13 % esiintymistä. Aiempi tutkimus on osoittanut, että naisten 

kieli on miesten kielenkäyttöä henkilökeskeisempää ja suosii siis enemmän 

persoonapronominien käyttöä (Mielikäinen 1988: 106).  

 

 

 



32 

 

Taulukko 6. Minä-pronominin nominatiivimuodon esiintyminen poikien ja tyttöjen 

kirjoitelmissa luokittain. 

 

Luokka-aste Yleisk. M Puhek. M Yleisk. F Puhek. F Yhteensä 

1. 7 11 19 5 42  

2. 29 10 63 13 115  

3. 35 9 51 15 110  

4. 79 9 73 10 171  

5. 79 1 54 4 138  

6. 42 0 54 7 103  

Yhteensä 271 40 314 54 679  

 

Ensimmäistä luokkaa lukuun ottamatta minä-pronominin pikapuheisia muotoja 

esiintyy kauttaaltaan vähemmän poikien kirjoitelmissa. Tyttöjen kirjoitelmissa minä-

pronominin pikapuheisuuksien käyttö kasvaa alaluokilta ylempiin mentäessä siten, että 

28 % tyttöjen käyttämistä pikapuhemuodoista on kolmannen luokan teksteissä. 

Kolmannesta luokasta lähtien pikapuhemuotojen määrä laskee aina viidennen luokan 

neljään mä-esiintymään, mutta kasvaa vielä kuudennella luokalla, jossa pikapuheisia 

esiintymiä on seitsemän, 11 % suhteutettuna tyttöjen yleiskielisiin esiintymiin. Poikien 

osalta minä-pronominin pikapuhemuotojen käyttö laskee alimmilta luokilta ylemmille 

mentäessä, joskin toiselta luokalta aina neljännelle asti pikapuheisuuksien määrä pysyy 

noin kymmenenä esiintymänä. Viidennelle luokalle mentäessä pikapuheisuuksien määrä 

laskee yhteen esiintymään, ja kuudennella luokalla minä-pronominin pikapuheisia 

esiintymiä ei ole pojilla enää ollenkaan. 

Minä-pronominin pikapuhemuoto vaikuttaisi siis tämän tutkimuksen perusteella 

olevan piirre, jota suurin osa kirjoittajista tietoisesti osaa vältellä tavoitellessaan 

norminmukaista kieltä kirjoitelmaansa. Ne kirjoittajat, joilla pikapuhemuotoja esiintyy, 

käyttävät tyypillisesti muitakin puhekielisyyksiä teksteissään. Tyttöjen teksteissä tätä 

piirrettä esiintyy hieman poikia enemmän, mutta kuten luvussa 4.1.1.2 selviää, 

sukupuolten välinen ero tasoittuu tarkasteltaessa minä-pronominia obliikvisijoissa 

taipuneena. 
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4.1.1.2 Minä-pronominin pikapuhemuodot obliikvisijoissa 

 

Kettusen (1940: 204–205) mukaan yksikön 1. ja 2. persoonan pronomineissa ovat 

vaihdelleet minä, sinä : minu-, sinu- ja mä, sä : mu-, su- sekä länsi- että itämurteiden 

puolella. Lyhyet asut ovat toimineet tällöin pitempien asujen painottomina variantteina. 

Painosuhteiden lisäksi pikapuhemuotojen käyttö on ollut sidoksissa sijamuotoihin. 

Lyhyet variantit mä(ä) ja mu- ovat hämäläismurteissa ja eteläpohjalaisissa murteissa 

mahdollisia kaikissa sijoissa. Pikapuhemuotojen suppein edustus on vanhastaan ollut 

itämurteiden itäosissa, jossa pikapuhemuotoja on esiintynyt vain ulkopaikallissijoissa. 

(Mielikäinen 1991: 14.)  

Nykysuomalaisen puhekielen murroksen Jyväskylän osatutkimuksen vuonna 

1977 yksilöhaastatteluin lukiolaisilta kerätty koululaisaineisto osoittaa Mielikäisen 

(1982: 290) mukaan yksikön ensimmäisen persoonan lyhyiden mu- ja su-varianttien 

olleen leviämässä nuorilla kaikkiin sijoihin, vaikka ne alun perin esiintyivät 

savolaismurteissa lähinnä ulkopaikallissijoissa ja läntisissä savolaismurteissa 

ulkopaikallissijojen lisäksi genetiivissä ja partitiivissa. Esimerkiksi Mielikäisen puhutun 

kielen Jyväskylän koululaisaineistossa lyhyiden varianttien prosentuaalinen osuus 

sijamuodoittain on seuraava: nominatiivi 97 %, genetiivi 99 %, partitiivi 100 %, 

akkusatiivi 92 %, sisäpaikallissijat 98 % ja ulkopaikallissijat 99 %. Alkuaan painottomat 

lyhyet variantit ovat siis jyväskyläläisnuorten puheessa syrjäyttäneet painolliset 

vastineensa. Ilmiö on Mielikäisen (1982: 290) mukaan näkyvissä myös esimerkiksi 

Keiteleen koululaisten puhekielessä.  
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Taulukko 7. Yksikön 1. persoonan pronominin yleiskielisten ja puhekielisten 

varianttien jakauma obliikvisijoissa.  

 

Sijamuoto Yleiskielinen (%) Puhekielinen (%) Yht.  

Genetiivi Minun 264 kpl (85 %) Mun 45 kpl (15 %) 309  

Adessiivi Minulla 131 kpl (89 %) Mulla 17 kpl (11 %) 148   

Allatiivi Minulle 108 kpl (88 %) Mulle 15 kpl (12 %) 123   

Partitiivi Minua 94 kpl (90 %) Mua 10 kpl (10 %) 104   

Akkusatiivi Minut 46 kpl (87 %) Mut 7 kpl (13 %) 53  

Elatiivi Minusta 27 kpl (90 %) Musta/miusta 3 kpl (10 %) 30   

Ablatiivi Minulta 7 kpl (78 %) Multa 2 kpl (22 %) 9  

Illatiivi Minuun 2 kpl (100 %) Muhun 0 kpl (0 %) 2  

Yhteensä 679 kpl (87 %) 99 kpl (13 %) 778  

  
 

Tästä aineistosta tarkasteltavaksi on löytynyt 778 obliikvisijoissa olevaa minä-

pronominia, joista 13 % on puhekielen mukaisia variantteja. Kuten taulukosta y näkyy, 

minä-pronomini esiintyy obliikvisijoista runsaimmin genetiivissä (309 kertaa), 

adessiivissa (148 kertaa) allatiivissa (124 kertaa) ja partitiivissa (104 kertaa). Alle sata 

esiintymää on akkusatiivissa (53 kpl), elatiivissa (30 kpl) ja ablatiivissa (9 kpl). 

Essiivissä ja inessiivissä minä-pronominia ei esiinny lainkaan, ja illatiivissa se esiintyy 

vain yleiskielen mukaisena. Eniten esiintyvissä obliikvisijoissa (genetiivissä, 

adessiivissa, allatiivissa, partitiivissa ja akkusatiivissa) pikapuhemuotojen esiintymien 

osuus on suurin ja suhteessa yleiskielisiin muotoihin vaihtelee välillä 10–14 

prosenttiyksikköä. Ainoastaan ablatiivissa pikapuhemuotojen osuus on tätä suurempi 

(22 %), mutta tulosta tarkasteltaessa on huomattava, että 1. persoonan pronominin 

ablatiivimuotoisia esiintymiä on koko aineistossa yhteensä vain 9 kappaletta, joten tulos 

ei ole vertailukelpoinen muiden kanssa. Ablatiivin jälkeen eniten puhekielisiä 

variantteja suhteessa yleiskielisiin on genetiivissä (14 %), sitten akkusatiivissa (13 %), 

allatiivissa (12 %) ja adessiivissa (11 %).  

Chat-ohjelmiin lähetetyissä tekstiviesteistä pikapuheisten muotojen määrä on 

odotusten mukaisesti huomattavasti suurempi. Kuorilehdon (2002: 23) aineistossa vain 

kuudesosa obliikvisijoissa olevista persoonapronomineista on yleiskielen mukaisia. 

Ainoastaan illatiivin suhteen yleiskielisten muotojen määrä ylittää pikapuhemuotojen 
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määrän. Tässä tutkimuksessa illatiivimuotoinen 1. persoonan pronomini esiintyy 

kaikkiaan vain kaksi kertaa, joten lukujen perusteella ei voi sanoa vielä mitään 

pikapuheisten muotojen esiintymisestä koululaisten kirjoitelmissa.  

Strömsholmin (1999: 29‒31) aineistossa puhekielisiä variantteja on 

obliikvisijoista eniten genetiivissä, jossa ne muodostavat 75 % varianteista. Tämän 

jälkeen eniten puhekielisiä esiintymiä on partitiivissa (54 %), omana ryhmänään 

tarkastelluissa ulkopaikallissijoissa (47 %) ja sisäpaikallissijoissa sekä akkusatiivissa 

(45 % kussakin). Tulokset eroavat voimakkaasti tämän tutkimuksen tuloksista, eniten 

varmastikin siksi, että nuortenpalstalle kirjoittavat saattavat tietoisesti valita nuorekkaan 

ja puhekielisen tyylin keskustellessaan arkisista asioistaan. Strömsholmin (1999: 31) 

1970-luvun aineisto eroaa tässäkin kohtaa voimakkaasti kahdesta uudemmasta 

aineistosta, sillä siinä puhekielisiä muotoja on käytetty ainoastaan 5 kertaa.  Kirjoitusten 

muuttuessa kaiken kaikkiaan puhekielisemmiksi siis myös pikapuhemuotojen määrä 

lisääntyy. Myös tässä tutkimuksessa minä-pronominin pikapuhemuotoja käyttävät 

kirjoittajat päätyvät käyttämään helposti muitakin puhekielisyyksiä. Pikapuheisen minä-

pronominin valinta ei hyvin puhekielisessäkään aineistossa kuitenkaan ole välttämättä 

yhdenmukaista. Aineistossa on lukuisia kirjoitelmia, joissa puhekieliset ja yleiskieliset 

variantit esiintyvät sekaisin joko tietoisena tyylikeinona kuten esimerkissä 3 tai 

enemmän sattumanvaraisesti kuten esimerkissä 4. 

 

(3) Sitten hyvä kaverisi soittaa. Moi tuukko mun kaa Serenaan. Mää maksan. Sanot miksi 

en. Totta kai tulen. (IV Kau  F 15) 

 

(4) Ja sekin oli kivaa kun sain uuden hienon kännykän ja toivoisin et minusta tulisi Laulaja 

mun parhaan kaverin Heidin kans ja minä toivoisin että meijjän luokka olisi isompi. 

(IV Maa F 80) 

 

Seuraavaksi esitellään vielä lyhyesti tämän aineiston esiintymät niistä ryhmistä, joissa 

niitä on eniten eli genetiivissä, adessiivissa, allatiivissa ja partitiivissa. 
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Kaavio 1. Minä-pronominin yleiskielisten ja puhekielisten esiintymien määrä eri 

sijamuodoissa koko aineistossa.  

 

Nom.
679 kpl

Gen. 309
kpl

Part. 104
kpl

Adess.
148 kpl

Allat. 124
kpl

Akkusat.
53 kpl

Muut 40
kpl

86 % 85 % 90 % 89 % 88 % 87 % 90 %

14 % 15 % 10 % 11 % 12 % 13 % 10 %

%

Sijamuoto

Minä-pronominin esiintyminen eri sijamuodoissa

Yleiskieliset esiintymät Puhekieliset esiintymät

 

 

 

Yksikön 1. persoonan pronomini esiintyy obliikvisijoista genetiivissä 309 kertaa, 

joista 264 (85 %) on yleiskielisiä variantteja ja 45 (15 %) pikapuhemuotoisia 

variantteja. Puhekielisiä mun-variantteja esiintyy runsaasti enemmän tytöillä: 80 % 

mun-varianteista on tyttöjen teksteissä. Tyttöjen teksteissä myös esiintyy tätä muotoa 

kaikkiaan runsaammin (196 kappaletta) kuin pojilla (113 kappaletta). 64 % kaikista 

genetiivimuotoisista minä-pronomineista on tyttöjen kirjoitelmissa. Eniten 

pikapuhemuotoisia mun-variantteja esiintyy sekä tyttöjen että poikien kirjoitelmissa 

kolmannella vuosiluokalla (yhteensä 16 kpl eli 36 % kaikista mun-variantin 

esiintymistä). Neljännellä luokalla puhekielisiä variantteja on yhteensä 7 ja viidennellä 

neljä. Hieman yllättäen kuudennen luokan kirjoitelmissakin esiintyy vielä 7 

pikapuhemuotoista varianttia, kun muiden obliikvisijojen kohdalla pikapuheisia 

esiintymiä on adessiivia (4 esiintymää) lukuun ottamatta pääsääntöisesti 1 tai ei 

lainkaan.  

 Minä-pronominin 148 adessiivissa olevasta esiintymästä 17 (11 %) on 

pikapuheisia. Näistä 12 on poikien ja 5 tyttöjen kirjoitelmissa. Eniten puhekielisiä 
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esiintymiä on toisella (5 kpl) ja kuudennella (4 kpl) luokka-asteella. Ensimmäisellä ja 

kolmannella luokka-asteella esiintymiä on 3, neljännellä ei yhtään ja viidennellä 2. 

 Minä-pronominin allatiivissa olevasta 124 esiintymästä 15 (12 %) on 

pikapuheisia. Pikapuheisista esiintymistä 8 on poikien ja 7 tyttöjen kirjoitelmissa. 

Eniten mulle-variantteja on kolmannen (4 kpl) ja neljännen (7 kpl) luokan teksteissä. 

Poikien kirjoitelmista eniten esiintymiä (5 kpl) on kolmannella luokalla. Toisella 

luokalla variantteja on kaksi ja kuudennella yksi. Ensimmäisellä, toisella ja kuudennella 

luokka-asteella poikien teksteissä ei ole lainkaan puhekielisiä mulle-variantteja. Tyttöjen 

kirjoitelmissa taas on toiselta luokalta neljännelle asti luokittain 2 puhekielistä 

varianttia, kun taas viidennen ja kuudennen luokan kirjoitelmissa puhekielisiä 

variantteja ei ole yhtäkään.  

Minä-pronominin partitiivissa olevasta 104 esiintymästä 10 kappaletta (10 %) on 

pikapuheisia. Pikapuheisista varianteista 7 on poikien ja 3 tyttöjen kirjoitelmissa. Eniten 

mua-variantteja, 6 kappaletta, on kolmannen luokan kirjoitelmissa. Ensimmäisellä ja 

viidennellä luokka-asteella puhekielisiä variantteja ei ole lainkaan ja toisella ja 

kuudennella luokka-asteella niitä on yksi. 

Mielenkiintoisena erikoistapauksena aineistosta erottuu vielä neljäsluokkalaisen 

kaupunkikoulua käyvän tytön elatiivissa oleva miusta-variantti, joka on aineistossa 

ainoa laatuaan. Tässä kirjoitelmassa kaikki muut pronominit ovat norminmukaisia, joten 

aivan varma ei voi olla, onko kyseessä vain kirjoitusvirhe. 

 

(5) Näin Marasta ja miusta unta. Äiti oli katsomossa ja katsomo ihan täynnä. Minulla oli 

punainen  paita ja valkoiset ratsastushousut. (IV Kau F 21) 

  

Vaikka minä-pronominin obliikvisijoissa olevia puhekielen mukaisia variantteja 

on määrällisesti enemmän tyttöjen teksteissä (ks. seuraavan sivun taulukko 8), näkyvät 

tyttöjen ja poikien erot verrattaessa esiintymien määrää yleiskielisten varianttien 

määrään.  
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Taulukko 8. Minä-pronominin obliikvisijojen esiintyminen poikien ja tyttöjen 

kirjoitelmissa luokittain.  

 

Luokka-aste Yleisk. M Puhek. M Yleisk. F Puhek. F Yhteensä 

1. 2 6 13 5 26 

2. 18 3 32 10 63  

3. 38 14 59 20 131 

4. 72 12 135 9 228  

5. 55 3 112 3 173  

6. 72 6 71 8 157  

Yhteensä 257 44 422 55 778 

 

Siinä missä tyttöjen puhekieliset variantit muodostavat 12 % kaikista heidän 

käyttämistään varianteista, on poikien kohdalla vastaava luku 15 %. Pojat siis 

näyttäisivät olevan tässä suhteessa hieman tyttöjä puhekielisempiä. Toisaalta 

nominatiivimuotoista minä-pronominia tarkasteltaessa tytöillä on puhekielen mukaisia 

variantteja hieman poikia enemmän. Nominatiivia ja obliikvisijoja yhdessä 

tarkasteltaessa ero tasoittuukin yhteen prosenttiyksikköön, pojilla puhekielisiä 

variantteja on kaikista poikien esiintymistä kaikkiaan 14 % ja tytöillä 13 %. 

 

 

4.1.1.3 Demonstratiivipronominien pikapuhemuodot  

 

Demonstratiivipronominien pikapuhemuodot tää, nää, toi ja noi ovat laajalle levinneitä 

murrepiirteitä, joita ei yhdistetä mihinkään tiettyyn murteeseen. Juuri neutraaliutensa 

takia ne voivat levitä tehokkaasti. Mielikäisen (1980: 141) mukaan nuoret käyttävätkin 

näitä muotoja puheessaan lähes poikkeuksetta. Tämän tutkimuksen aineistossa 

demonstratiivipronominien tämä, nämä, tuo ja nuo esiintymiä on kaikkiaan vähän, vain 

68 kappaletta. Pikapuheisia variantteja näistä on 7: kaksi tää-varianttia, kaksi tän-

varianttia ja toi-, tonne- ja tossa-variantit. Demonstratiivipronominien nämä ja nuo 

pikapuhemuotoisia esiintymiä aineistossa ei ole lainkaan. Pikapuhemuotojen esiintymät 

muodostavat 10 % kaikista esiintymistä. Laskuissa on otettu huomioon kaikki ne 
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demonstratiivipronominien obliikvisijat, joissa pikapuhemuoto olisi mahdollinen. 

 

Taulukko 9. Demonstratiivipronominien tämä, nämä, tuo ja nuo yleiskielisten ja 

puhekielisten varianttien esiintymät aineistossa.  

 

Demonstratiivipronomini Yleiskielinen  Puhekielinen  Yhteensä 

Tämä, nämä 57  4  61 

Tuo, nuo 4  3  7 

 

 

Demonstratiivipronominit tämä ja nämä esiintyvät aineistossa 61 kertaa, joista 

puhekielisiä esiintymiä on 4. Tuo ja nuo esiintymiä aineistossa on vastaavasti 7, joista 

kolme on puhekielisiä variantteja. Luokittain ja sukupuolittain 

demonstratiivipronominien 7 puhekielistä varianttia jakautuvat niin, että ensimmäisen 

luokan poikakirjoittajalla on yksi puhekielinen variantti, kolmasluokkalaisen tytön 

kirjoitelmassa yksi, neljäsluokkalaisen pojan kirjoitelmassa yksi, viidesluokkalaisten 

tytön ja pojan kirjoitelmissa yhdet ja kuudennella luokka-asteella kahdella 

tyttökirjoittajalla kummallakin yksi variantti. Koska demonstratiivipronomineja on 

aineistossa kaikkiaan vähän, on puhekielisten muotojen luokkakohtaisen vaihtelun 

määräkin suuri, eikä tulosten perusteella voi tehdä luotettavia päätelmiä. Näyttäisi, että 

demonstratiivipronominien pikapuhemuotoja esiintyy helposti kirjoittajilla, joiden 

teksteissä on muutenkin paljon puhekielisyyksiä. Varovaisen päätelmän voisi tehdä 

myös siitä, että aineiston kirjoittajat osaavat vältellä demonstratiivipronominien 

pikapuhemuotoja teksteissään, vaikka ne olisivatkin heidän puheessaan käytössä. Tähän 

saattaisi viitata myös se, että molemmat kuudennen luokan kirjoitelmissa esiintyvät 

pikapuhemuotoiset variantit esiintyvät osana loppukaneettia, jonka kirjoittaja on 

lisännyt kirjoitelmaansa. Etenkin esimerkin 7 lopetus saattaisi olla oman kokemukseni 

mukaan melko yleinen oppilaan koulukirjoitelman loppuun kirjoitettu viesti opettajalle, 

eikä oppilas välttämättä ole edes ajatellut sitä kirjoitelman osaksi.  

 

(6) Loppupäivä meni nopeasti. Se oli tooooooooosi kivaa. Elikkä tossa oli mun Unelmieni 

päivä. (VI Kau F 6) 

 

(7) Olin nelosluokalta asti haaveillut saavani ne näppylät pois. Haaveeni toteutui. Huom. 

tää oli totta. (VI Maa F 73) 
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Puhekielisten varianttien vähyys aineistossa on melko yllättävää. Esimerkiksi 

Kuorilehdon (2002: 26) chat-aineistossa demonstratiivipronominien tämä, nämä 

esiintymiä on yhteensä 60, joista puhekielisiä esiintymiä on 31 kappaletta (52 %).  Tuo 

ja nuo esiintymiä aineistossa on vastaavasti 25, joista puhekielisiä on 15 kappaletta (60 

%). Kuorilehdon (2002: 27) aineistossa valinta yleiskielisen ja pikapuheisen variantin 

välillä tapahtuu viestin muun kielimuodon mukaan pääosin siten, että yleiskielen 

mukaisissa teksteissä pyritään käyttämään yleiskielisiä muotoja ja puhekieliseen 

ympäristössä käytetään helpommin pikapuhemuotoja.  Strömsholmin (1999: 60) 

aineistossa ilmiö on esitelty äänne- ja muoto-opin ilmiöitä kokoavan luvun alalukuna, 

sillä esiintymiä on hänen aineistossaan vain 17. Toi-variantteja hänen aineistossaan on 8 

ja tää-variantteja 7. Noi ja nää esiintyvät kumpainenkin aineistossa vain kerran, ja 

samalla kirjoittajalla. Ajallisesti tarkasteltuna puhekieliset variantit jakautuvat siten, että 

1990- ja 1980-lukujen aineistoissa on kummassakin 8 varianttia ja 1970-luvun 

aineistossa yksi. 

Demonstratiivipronominien tämä, tuo, nämä ja nuo yleiskieliset ja pikapuheiset 

esiintymät ovat tämän tutkimuksen aineistossa niin harvinaisia, että esiintymien 

perusteella olisi rohkeaa tehdä päätelmiä pikapuheisuuksien siirtymisestä kirjoitettuun 

kieleen. Kaikkiaan 68 demonstratiivipronominiesiintymästä 7 on puhekielisiä. 

Sukupuolten osalta vähäiset variantit jakautuvat hyvin tasaisesti. Yleiskielisiin 

esiintymiin suhteutettuna poikien puhekieliset variantit muodostavat 11 % poikien 

kaikista esiintymistä ja tyttöjen pikapuhevariantit vastaavasti 10 %. Näitäkin lukuja on 

silti tulkittava hyvin varovasti esiintymien vähäisyyden vuoksi. Kuorilehdon (2002: 

26‒27) aineistossa puhekielisten varianttien enemmistö on odotuksenmukainen, ja 

Strömsholmin (1999: 60) aineistossa niitä on vain kourallinen. Strömsholm (1999: 60) 

toteaakin, etteivät pikapuhemuodot siirry normitettuun kirjoittamiseen ja tutkimukseni 

näyttäisi vahvistavan tämän käsityksen.  

            

4.1.1.4 Olla, mennä ja tulla-verbien pikapuhemuodot 

 

Pikapuheisuus on johtanut konsonantin katoon verbien olla, mennä, tulla ja panna 

taivutuksessa. Likvidan tai nasaalin kato on mahdollinen aktiivin indikatiivin 
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myönteisessä ja kielteisessä preesensissä sekä yksikön 2. persoonan imperatiivissa ja 

olla-verbin tapauksessa myös aktiivin konditionaalin myönteisessä ja kielteisessä 

preesensissä. Olla-verbin l:ttömiä pikapuhemuotoja on Kettusen (1940: kartta 129) 

mukaan käytetty sekä hämäläis-, pohjalais- että itämurteissa, joten ilmiön ulkopuolelle 

on jäänyt vain pieni osuus suomen murteista. Muoto-opin kokoelmat kertovat 

pikapuhetyypin levinneen lähes kaikkiin murteisiin, mikä selittää tyypin suosion myös 

nykypuhekielessä. Pikapuhemuodon lyhytvokaalinen variantti esiintyy Mielikäisen 

mukaan pitkävokaalisen asun rinnakkaisvarianttina kaikkialla paitsi hämäläismurteissa, 

Etelä-Savon länsilaidalla ja tietyissä lounaismurteissa, joissa se siis esiintyy 

yksinomaisena. Muiden verbien pikapuhemuotojen tapaan lyhytvokaalisuus näyttäisi 

esiintyvän aluksi kielteisessä preesensissä ja imperatiivissa (en o, tu). Olla-verbin l:tön 

konditionaali ei ole yhtä laajalevikkinen kuin indikatiivin preesensissä ja imperatiivissa 

esiintyvä o(o)-vartalo. Mielikäisen mukaan konditionaali näyttäisi olevan hämäläis- ja 

lounaismurteiden alueella melko satunnainen, ja kuuluu pääasiasiallisesti itämurteisiin, 

keski-, pohjois- ja peräpohjalaisiin murteisiin. (Mielikäinen 1991: 18–20.)  

Tulla-verbin pikapuheisten muotojen levikkialue rajoittui alussa pääsääntöisesti 

länsimurteisiin, mutta on hiljalleen levinnyt myös länsimurteiden alueen ulkopuolelle, 

eikä Mielikäisen (1991: 22) mukaan ainakaan nuorten nykypuhekielessä enää eroa 

paljoakaan olla-verbin edustuksesta. Myös mennä ja panna-verbien levikki lähestyy 

olla-verbin edustusta. Verbit eivät kuitenkaan ole yhtä taajafrekvenssisiä kuin olla tai 

tulla, mikä varmasti vaikuttaa siihen, että ne eivät välttämättä esiinny 

pikapuhemuotoisina yhtä usein (Mielikäinen 1991: 24).  

Tämän tutkimuksen aineistossa ei esiinny panna-verbin pikapuhemuotoja, joten 

tarkastelun kohteeksi rajautuvat olla, tulla ja mennä-verbien puhekieliset esiintymät. 

Esimerkiksi Kuorilehdon (2002: 28) aineistossa mennä, tulla ja panna-verbien 

pikapuhemuotoisten esiintymien lukumäärä on niin pieni, että ne on jätetty kokonaan 

tarkastelun ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa tarkasteltujen verbien olla, tulla ja mennä 

pikapuhemuotoisten esiintymien määrä on melko pieni, mutta koska kyse on laajalle 

myös kirjoitettuun suomeen levinneestä ilmiöstä (ks. esim. Kuorilehto 2002: 28) ja 

koska tulokset eroavat voimakkaasti vertailuaineistojen tuloksista, on ilmiö kuitenkin 

otettu tutkimukseen mukaan. 

Tämän aineiston olla-verbin yleiskielisten ja pikapuheisten esiintymien määrät 
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suhteessa toisiinsa on laskettu vain niistä muodoista, joissa pikapuhemuotoisia 

variantteja esiintyy. Esimerkiksi yksikön 2. persoonan ja monikon 2. persoonan 

pikapuhemuotoisia oot- ja ootte-variantteja ei esiinny aineistossa kertaakaan, joten 

myös näiden muotojen yleiskieliset vastineet on jätetty pois laskuista. Tässä aineistossa 

indikatiivissa oleva olla-verbi esiintyy pikapuheisena vain yksikön 1. ja 3. persoonassa. 

Olla-verbin yksikön 3. persoonan lyhytvokaalista pikapuhemuotoa o ei aineistossa 

esiinny kertaakaan. Sen sijaan pitempi oo-variantti esiintyy aineistossa 2 kertaa 74 

mahdollisesta pikapuhetapauksesta ja yksikön 1. persoonassa taipunut pikapuheinen 

oon-variantti 6 kertaa 148 mahdollisesta pikapuhetapauksesta. Yhteensä siis 

indikatiivissa olevan olla-verbin 1. ja 3. persoonan 222 esiintymästä pikapuheisia on 

vain 8 esiintymää (4 %). Vertailun vuoksi Kuorilehdon (2002: 28) aineistossa olla-

verbin indikatiivi esiintyy mahdollisista pikapuhetapauksista yleiskielisenä 182 kertaa 

(49 %) ja puhekielisen 192 kertaa (51 %). Strömsholmin (1999: 37) aineistossa olla-

verbin indikatiivin pikapuheisuusprosentti taas on 35 %. Tämän tutkimuksen 

puhekielisten muotojen määrä eroaa vertailuaineistojen tuloksista voimakkaasti ja antaa 

viitteitä siitä, että koululaiset tunnistavat muodot niin selkeästi puhekieleen kuuluviksi, 

että kirjoitetun kielen normia on helppo noudattaa tämän piirteen suhteen.  

 

Taulukko 10. Olla-, mennä- ja tulla-verbien esiintymien yleiskielisten ja puhekielisten 

varianttien jakauma.  

 

Verbi Yleisk. (%) Puhek. (%) Yhteensä  

Olla, indikatiivi 214 (96 %) 8 (4 %) 222  

Olla, konditionaali 690 (99 %) 4 (1 %) 694  

Mennä, indikatiivi 122 (88 %) 17 (12 %) 139  

Tulla, indikatiivi  39 (93 %) 3 (7 %) 42  

Yhteensä 1081 (97 %) 32 (3 %) 1113  

 

 

  Konditionaalissa olevia Olla-verbin pikapuheisia edustumia esiintyy odotetusti 

vähemmän. Kuten taulukosta 10 näkyy, 694 mahdollisesta tapauksesta pikapuheisia on 

vain 4 esiintymää (1 %). Näistä kaksi on yksikön 1. persoonan oisin-variantteja ja 

lisäksi aineistosta löytyy yksi ois- ja yksi oisi-variantti. Yleiskielisiksi on tässä 
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laskelmassa laskettu kaikki yksikön 1. ja 3. persoonan konditionaalit, joista likvida ei 

ole kadonnut (olisin, olis, olisi). Yksikön 2. persoonan yleiskielisiä muotoja ei ole 

laskettu mukaan, koska aineistossa ei esiinny yhtäkään 2. persoonan pikapuheista oisit-

varianttia. Pikapuheisten varianttien määrä on yllättävän pieni, kun ottaa huomion 

konditionaalissa olevien olla-verbin esiintymien suuren määrän aineistossa. 

Koulukontekstin ulkopuolella kirjoitetussa kielessä olla-verbin konditionaalin 

pikapuheiset muodot vaikuttaisivat kuitenkin olevan melko yleisiä. Esimerkiksi 

Kuorilehdon chat-aineistossa (2002: 28) olla-verbin konditionaalissa olevista 

mahdollisista pikapuhetapauksista yleiskielisiä edustumia on 43 kappaletta (44 %) ja 

puhekielisiä 54 (56 %). Strömsholmin (1999: 37) aineistossa konditionaalissa olevat 

pikapuhetapaukset taas muodostavat 33 % konditionaaleista. Kaikkiaan olla-verbin 

konditionaalitapauksia on hänen aineistossaan vain 15, joten näin pienen otoksen 

pohjalta ei voi vielä tehdä yleistyksiä. Yhteensä chat-aineiston (Kuorilehto 2002: 28) 

indikatiivi- ja konditionaalimuotoisista olla-verbin edustumista 48 % on yleiskielisiä ja 

52 % puhekielisiä. Tämän tutkimuksen yhteenlaskettujen indikatiivi- ja 

konditionaalimuotoisten olla-verbin yleiskielisten esiintymien edustus on 99 % 

tapauksista. Kuten edellä arveltiin, voikin olla, että kirjoittajat tunnistavat 

pikapuhemuodot niin selkeästi puhekielisiksi, että niiden käyttöä osataan vältellä. 

Kirjoitelmissa, joissa pikapuhemuotoja esiintyy, on tyypillisesti muitakin poikkeamia 

norminmukaisesta kielestä. Kuitenkin esimerkin 8 toisella luokka-asteella olevan 

kirjoittajan melko listamaisessa mutta muuten yleiskielen mukaisessa kirjoitelmassa sen 

ainoat puhekielen piirteet tuntuvat toimivan ikään kuin painottamassa sisällön 

rehvakkuutta. 

 

(8) Seuraavana päivänä menen raketilla kuuhun. Sitten menen niitylle kukkien sekaan eikä 

minun tarvitsisi käydä koulua. Menen ranskaan eikä takasin oo tulemista ja menen 

disniländiin. Haluaisin että Petra tulisi meille viikoksi. (II Kau F 23) 

  

 Mennä-verbin pikapuheisten varianttien edustus on hieman suurempi kuin olla-

verbin tapauksessa. Tämän tutkimuksen aineistossa mennä-verbin pikapuheisia 

variantteja esiintyy yksikön 1. ja 2. persoonassa sekä imperatiivissa. 139 mahdollisesta 

esiintymätapauksesta 17 kappaletta (12 %) on pikapuheisia. Eniten pikapuheisia 

esiintymiä, 7 kappaletta, on ensimmäisellä luokalla, joskin kaikki esiintymät ovat saman 

kirjoittajan kirjoitelmassa. Suurin osa pikapuheisista varianteista on 1. persoonan meen-
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variantteja (13 kappaletta). Yksikön 1. persoonan meen-variantin esiintymien suureen 

määrän selittänee kirjoitelman otsikko, joka on innoittanut suurimman osan kirjoittajista 

valitsemaan kertomukseensa minä-kertojan. Tulla-verbin tapauksessa mahdollisia 

pikapuhetapauksia on koko aineistossa vain 42. Näistä pikapuheisia on 3 (7 %). Mukana 

laskelmissa ovat yksikön 1. ja 2. persoona sekä imperatiivi. 

Strömsholmin (1999: 36‒37) aineistossa pikapuhemuotoisina ovat käytössä vain 

olla- ja mennä-verbit. Mennä on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, sillä se esiintyy 

aineistossa pikapuhemuotoisena vain kerran. Olla-verbi taas esiintyy aineistossa 

kaikkiaan 251 kertaa ja niistä 53 kertaa pikapuhemuotoisena. Ajallisesti variantit 

jakautuvat niin, että yleiskielisimmässä 1970-luvun aineistossa ei ole yhtäkään 

puhekielen mukaista varianttia, 1980-luvulla niitä on 35 % esiintymistä ja 1990-luvulla 

28 % esiintymistä. Pikapuhemuotoja käytetään melko tasaisesti eri muotoryhmien 

välillä, indikatiivimuodoissa pikapuheisia esiintymiä on vain kaksi prosenttiyksikköä 

enemmän kuin konditionaalissa olevissa muodoissa. Kuorilehdon (2002: 28) 

tutkimuksessa tulos on vastakkainen, konditionaalimuotoja esiintyy puhekielen 

mukaisina yleiskielisiin suhteutettuna hieman indikatiiveja enemmän. 

 Virheitä verbien pikapuhemuotojen käytössä esiintyy jokaisella luokka-asteella, 

eniten odotetusti ensiluokkalaisten kirjoitelmissa. Tutkittujen verbien 32 pikapuheisesta 

esiintymästä 10 on tyttöjen ja 22 poikien kirjoitelmissa (ks. Taulukko 11). Yleiskielisten 

varianttien määrään verrattaessa tyttöjen puhekieliset muodot kattavat 2 % kaikista 

tyttöjen esiintymistä ja poikien 4 % kaikista poikien esiintymistä. Tuloksia vertailtaessa 

on syytä huomata, että siinä missä suurin osa verbien pikapuheisuuksista esiintyy 

yksittäisinä virheinä eri kirjoittajien kirjoitelmissa, esiintyy sama yksikön 1. persoonan 

meen-variantti seitsemän kertaa saman ensiluokkalaisen poikakirjoittajan tekstissä ja 

vaikuttaa näin kokonaistulokseen. Eniten hankaluuksia kirjoittajille näyttäisivät 

tuottavan olla- ja mennä-verbien indikatiivin yksikön 1. persoona. Tulokseen eittämättä 

vaikuttaa se, että suurin osa kirjoitelmista on kerrottu minä-kertojan näkökulmasta. 

Pikapuhemuotojen luokittainen esiintymismäärä vaihtelee toisesta luokasta kuudenteen 

1–4 prosenttiyksikön välillä. Ensimmäisellä luokka-asteella puhekielisyydet 

muodostavat luokan esiintymistä 14 %. Ensimmäisen luokan jälkeen puhekielisten 

esiintymien huippu sijoittuu neljännelle luokalle.  
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Taulukko 11. Verbien pikapuheisten ja yleiskielisten varianttien esiintyminen 

aineistossa luokittain ja sukupuolittain. 

 

Luokka-aste Yleisk. M Puhek. M Yleisk. F Puhek. F Yhteensä 

1. 33 8 29 2 72 

2. 68 1 66 2 137 

3. 67 1 104 2 174 

4. 91 5 105 3 204 

5. 115 2 90 0 207 

6. 149 5 164 1 319 

Yhteensä 523 22 558 10 1113 

 

 

 

Olla-, mennä- ja tulla-verbien pikapuhemuotoisuus on ilmiö, joka näkyy lasten 

ja nuorten puheessa, tekstiviestien kielessä ja nuortenpalstojen kirjoituksissa, mutta 

kuitenkin hyvin vähäisesti tämän aineiston kirjoitelmissa. Voikin esittää oletuksen, että 

tämä piirre on sillä tavalla tunnusmerkillinen puhekielisyys, että kirjoittajat osaavat 

välttää sitä pyrkiessään normin mukaiseen kirjoitelman kieleen. Pikapuheinen muoto on 

valittu kaikkiaan vain 3 %:ssa aineiston 1113 esiintymästä. Pojat käyttävät puhekielistä 

muotoa hieman tyttöjä enemmän. Vertailuaineistoista etenkin chat-aineistossa 

(Kuorilehto 2002: 29) pikapuhemuotojen määrää selittää pyrkimys sanoman 

tiivistämiseen. Pikapuhemuotojen vähäisyys suhteessa vertailuaineistojen tuloksiin voisi 

selittyä sillä, että oppilaat osaavat välttää puhekielen mukaisia muotoja hyvään 

normitettuun kieleen pyrkiessään.  

 

4.1.2 Muut äänne- ja muoto-opilliset puhekielisyydet 

 

4.1.2.1 Yksikön ja monikon 3. persoonan se ja ne henkilöön viittaavina  
 

Puhekielessä se- ja ne-pronomini saattavat ihmisistä puhuttaessa olla rinnakkaisessa 

käytössä hän- ja he-pronominien kanssa. Tämä Mantilan (1997: 13) yleiseksi ja 

neutraaliksi puhekielen piirteeksi luokittelema ilmiö on ollut hyvin pitkään käytössä 

lähes kaikkialla puhutussa suomessa. Mantilan mukaan piirre olisi kirjakielen 
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kehitysvaiheessa voinut hyvin valikoitua yleiskielen normiksikin. Piirteen ilmeneminen 

ei siis varsinaisesti kerro puhekielen muuttumisesta. 

Tässä aineistossa se- ja ne-pronomineja käytetään henkilöön viittaavina yhteensä 

84 kertaa. Monikkoa useammin puhekielisen asun saa yksikön 3. persoona. Sen 

esiintymiä ihmiseen viittaavana on aineistossa 59 kappaletta, kun taas ne-esiintymiä on 

25 kappaletta. Nämä yksikön ja monikon 3. persoonan puhekieliset edustumat 

muodostavat yhteensä 14 % kaikista mahdollisista yksikön ja monikon 3. persoonan 

esiintymistä. Mahdollisia tapauksia laskettaessa laskelmiin on otettu mukaan vain ne 

obliikvisijat, joissa puhekielistä varianttia aineistossa esiintyy. Kuten taulukosta 12 

näkyy, yksikön 3. sijassa puhekieliset variantit muodostavat 14 % mahdollisista 

esiintymistä ja monikon 3. sijassa 15 % mahdollisista esiintymistä.  

 

Taulukko 12. Yksikön ja monikon 3. persoonan esiintymien yleiskieliset ja 

puhekieliset variantit  

 

 Yleiskielinen Puhekielinen Yhteensä 

Yksikön 3. persoona 361 (86 %) 59 (14 %) 420  

Monikon 3. persoona 147 (85 %) 25 (15 %) 172  

 

 

Vaihteluväli 2.–6. luokka-asteen puhekielisten varianttien esiintymäprosenttien 

välillä on 8–45 %. Yllättäen suurin henkilöön viittaavien se- ja ne-pronominien 

esiintymäprosentti on kolmannella luokka-asteella, jolla puhekielisiä esiintymiä on 22 

luokan yhteensä 49:stä yksikön ja monikon 3. persoonan ilmauksesta. Nämä 22 

esiintymää ovat lähtöisin kahden poika- ja kahdeksan tyttökirjoittajan kynästä. Yksikön 

ja monikon 3. persoonan esiintymien huippu on viidennellä luokka-asteella, jolla 

esiintymiä on kaikkiaan 236 kappaletta ja 10 % niistä puhekielen mukaisia. Viidennen 

luokka-asteen 23 puhekielistä varianttia ovat neljän poika- ja viiden tyttökirjoittajan 

teksteissä. 14 kertaa se-pronominia viljelevä tyttökirjoittaja tosin vaikuttaa voimakkaasti 

koko luokan tulokseen. Tädiksi tulemisesta kertovassa kirjoitelmassa (ks. seuraavan 

sivun esimerkki 9) tämä kirjoittaja käyttää hän- ja se-pronomineja kumpaakin 

viittaamaan kirjoitelman aiheena olevaan vauvaan. 
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(9) No tällä hetkellä hän on 1 vuotta ja 4 kk. Hän sanoo minua Tantaksi koska se on niin 

kuin Ruotsiksi täti. Se on niin hauskaa kun se huutaa että Tanttaa se on oikein ilopilleri 

se juaksee tosi nopeaa ja kerkeää. (V Taa F 38) 
 

Sukupuolten osalta puhekielisten muotojen käytössä on siis selviä 

eroavaisuuksia. Tytöt käyttävät kirjoitelmissaan kaiken kaikkiaan yksikön ja monikon 3. 

persoonaa poikia enemmän, kaikkiaan 378 kertaa, kun pojilla esiintymien määrä on 214 

kappaletta. Myös puhekielisten varianttien käytössä sukupuolet eroavat selvästi: pojilla 

puhekielisten varianttien osuus kaikista poikien esiintymistä on 8 %, kun se tytöillä on 

17 %. Ensimmäisellä luokalla yksikön ja monikon 3. persoonapronomini esiintyy 

tytöillä vain 4 kertaa, joista yhden kerran puhekielisenä. Toisella luokalla esiintymiä on 

tyttöjen teksteissä yhteensä jo 59, joista 15 on puhekielisiä. Tytöillä puhekielistä 

varianttia esiintyy eniten kolmannella ja viidennellä luokalla. Viidennellä luokalla myös 

yleiskielisen variantin esiintyminen on tytöillä yleisintä (noin 1,6 yleiskielistä 

esiintymää kirjoitelmaa kohden). Vähiten puhekielisiä muotoja tytöillä esiintyy 

ensimmäisellä (1 kpl), neljännellä (4 kpl) ja kuudennella (10 kpl) luokalla.   

Poikien kirjoitelmiin puhekieliset variantit ilmestyvät toisella luokalla. 

Ensimmäisellä luokalla yleiskielisiäkään variantteja ei esiinny pojilla kuin kaksi. 

Toisella luokalla niitä esiintyy jo moninkertaisesti, 31 kappaletta. Kolmannella ja 

neljännellä luokalla puhekielisten varianttien määrä pysyy suurimpana, viitenä 

kappaleena. Viidennellä luokalla puhekielisiä variantteja esiintyy neljä kappaletta, ja 

kuudennella kaksi. Huomionarvoista on, että yleiskielisten varianttien esiintymien 

huippu osuu pojilla tyttökirjoittajien tapaan viidennelle luokalle, mutta se ei vaikuta 

puhekielisten varianttien esiintymistiheyteen samalla tavoin kuin tytöillä, vaan poikien 

puhekielisten esiintymien määrä laskee neljänneltä luokalta lähtien kuudenteen asti siinä 

missä tyttöjen puhekielisten esiintymien toinen huippu on viidennellä luokalla. 

Tulokseen tosin vaikuttaa edellä mainittu se-pronominia runsaasti käyttävä 

tyttökirjoittaja.   

Kuorilehto (2002: 24) tarkastelee hän- ja he-pronominien yleiskielisiä ja 

puhekielisiä esiintymiä yhdessä. Hänen aineistossaan yleiskielisiä variantteja on 18 ja 

puhekielisiä 43. Puhekieliset varianttien osuus on 70 % kaikista varianteista. Muutenkin 

arkikielisiä ilmauksia pursuavassa chat-ympäristössä puhekielisten se-varianttien suuri 

esiintyvyys on ennusteen mukaista. Kuorilehdon aineistossa hän-pronominilla on 

erilainen asema. Sitä käytetään usein viittaamaan henkilöön, jonka nimeä ei ole mainittu 
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tai jota kukaan osallistujista ei tunne. Yleiskielisen variantin valintaan 

vapaamuotoisessa chat-keskustelussa näyttäisi siis vaikuttavan pyrkimys 

kohteliaisuuteen. (Kuorilehto 2002: 24–25.)  

Stömsholmilla (1999: 32–33) puhekielisten varianttien osuus 216 esiintymän 

aineistosta on 22 %. Hänen aineistossaan 1970-luku on tässäkin piirteessä yleiskielisin, 

eikä puhekielen mukaisia variantteja esiinny siinä yhtään. Eniten puhekielen mukaisia 

variantteja esiintyy Strömsholmin aineistossa 1980-luvulla, mutta hän epäilee tulokseen 

vaikuttavan sen, että yksikön ja monikon 3. persoona esiintyvät 1990-luvun aineistossa 

kaikkiaan harvemmin. Yleistendenssi Strömsholmin aineistossa näyttäisi olevan, että 

hän ja he esiintyvät yleiskielisissä teksteissä, kun taas se ja ne esiintyvät yleensä hyvin 

puhekielisessä ympäristössä. Sekaisin yleiskieliset ja puhekieliset variantit eivät 

Strömsholmin aineistossa esiinny. Mielenkiintoista on myös, että Strömsholm on 

huomannut monikon 3. persoonan puhekielisen variantin laukaisevan helposti verbin 

inkongruenssin. (Strömsholm 1999: 31‒34.) 

Esimerkiksi Satu Heikkilän (1998: 33–34) viidennen ja kuudennen luokka-asteen 

koulukirjoitelma-aineistossa se-pronominit henkilöön viittaavina muodostavat yhteensä 

6 % kaikista yksikön 3. persoonan varianteista ja ne-pronominit 9 % monikon 3. 

persoonan esiintymistä. Heikkilän aineistossa se-pronominin kaikista henkilöön 

viittaavista esiintymistä 12 kappaletta on tyttöjen kirjoitelmissa ja 2 on poikien 

kirjoitelmissa. Kaikki Heikkilän aineiston 12 puhekielistä ne-varianttia taas ovat 

tyttöjen kirjoitelmissa. 235 yleiskielisestä hän-variantista 181 kappaletta (77 %) on 

tyttöjen kirjoitelmissa ja 54 (23 %) poikien. Tämän tutkimuksen kaikista yleiskielisistä 

varianteista 61 % on tyttöjen kirjoitelmissa. Kaiken kaikkiaan Heikkilän 

koulukirjoitelmatulokset vastaavat melko hyvin tämän tutkimuksen tuloksia.  

 Tämän tutkimuksen 592 yksikön ja monikon 3. persoonan ilmausta, joissa 

vaihtelua tapahtuu, osoittavat, että tytöt käyttävät kolmatta persoonaa poikia enemmän 

ja tekevät myös yllättävän paljon virheitä valitessaan henkilöön viittaavia variantteja. 

Yksikön ja monikon kolmannen persoonan käytössä tapahtuu tässä aineistossa harppaus 

neljänneltä luokalta ylemmille siirryttäessä, kun alle sadasta esiintymästä siirrytään 

reippaasti yli kahteensataan esiintymään. Toisaalta kuudennelle luokalle siirryttäessä 

esiintymien määrä taas laskee 144 esiintymään. Esiintymien määrään kannattaa 

suhtautua varauksella vertailtaessa tuloksia toisiin tutkimuksiin, sillä kirjoitelmien 
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omakohtainen otsikko lienee voimakkaasti vaikuttanut siihen, miten paljon yksikön ja 

monikon 3. persoonaa aineistossa ylipäätään esiintyy. Unelmien päivästä kerrottaessa 

lauseen subjektina on useimmiten minä tai me. Toisenlaisella aineistolla olisi varmasti 

saatu hyvin toisenlaisia tuloksia. 

 

4.1.2.2 A:n loppuheitto  

 

a:n ja ä:n loppuheitto on eteläsuomalaisille murteille tyypillinen piirre. Morfologisella 

loppuheitolla tarkoitetaan yleensä lähinnä sijamuotojen päätteiden a:n ja ä:n katoa. 

Piirteen murrealueen pohjoispuolella esiintyy pelkästään lausefoneettista loppuheittoa 

eli sananloppuisen lyhyen vokaalin katoa vokaalin edellä, esimerkiksi olla- tai ei-verbin 

edeltä. (Brikaite 1997: 139.) Tämä Mantilan yleistyväksi puhekielen piirteeksi 

luokittelema ilmiö leviää muotoryhmittäin ja tapahtuukin usein esimerkiksi inessiivin ja 

essiivin lopussa sekä mutta- ja että-konjunktioiden lopussa. Loppuheittoa esiintyy 

naisten puheessa yleisemmin kuin miesten ja nuorten puheessa enemmän kuin 

vanhojen. Kuitenkin esimerkiksi Tampereen puhekielessä partikkelien loppuheittoa on 

enemmän miesten kuin naisten puheessa. Myös koulutus erottelee loppuheiton käyttäjiä, 

korkeammin koulutetut käyttävät sitä puheessaan vähemmän kuin matalammin 

koulutetut. (Brikaite 1997: 145–146.)  

 Tässä aineistossa A:n sananloppuinen heittyminen tapahtuu yhteensä 68 kertaa. 

Frekvenssiltään eniten loppuheittotapauksia, 29 kappaletta, on kolmannen luokan 

teksteissä. Kuudennella luokka-asteella esiintymiä on 13, toisella 11 ja neljännellä 

luokka-asteella 6 kappaletta. Frekvenssiltään vähiten tapauksia on ensimmäisellä 

luokka-asteella, jolla niitä on 4, ja viidennellä luokka-asteella, jolla niitä on 5. A:n 

loppuheittoa näyttäisi tapahtuvan erityisesti tyttöjen teksteissä: 68 esiintymästä 47 on 

tyttöjen teksteissä ja poikien teksteissä on 21. Tyttöjen 47 loppuheittotapausta ovat 

yhteensä 24 eri kirjoittajan kynästä ja poikien tapaukset 14 eri kirjoittajan. A:n 

heittyminen näyttäisi siis olevan tyttöjen teksteissä hieman yleisempää kuin poikien. 

Suhteessa yleiskielisiin esiintymiin molempien sukupuolten puhekielen mukaiset 

variantit muodostavat alle 1 % kokonaisuudesta, tytöillä loppuheittoisia variantteja on 

0,9 % ja pojilla vastaava luku 0,6 %.  
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Taulukko 13. A:n loppuheittotapaukset ja niiden yleiskieliset vastineet aineistossa 

luokittain ja sukupuolittain esitettynä. 

 
Luokka-aste Yleisk. M Puhek. M Yleisk. F Puhek. F Yht.  Puhek. % 

1. 84 0 139 4 227  2 % 

2. 333 3 533 8 877  1 % 

3. 521 9 716 20 1266  2 % 

4. 641 2 1058 4 1705  0 % 

5. 802 4 1099 1 1906  0 % 

6. 861 3 1459 10 2333  1 % 

Yhteensä 3242 21 5004 47 8314  1 % 

 

Taulukossa 13 huomiota kiinnittää kuudennen luokka-asteen tyttöjen toiseksi korkein 

loppuheittoisten esiintymien frekvenssi. Kuudennen luokan loppuheittoesiintymät 

jakautuvat niin pojilla kuin tytöilläkin kolmen eri kirjoittajan teksteihin, mutta yhdellä 

tyttökirjoittajalla A:n loppuheitto on tapahtunut kahdeksan kertaa, mikä täten muuttaa 

koko luokka-asteen tulosta. Kuudesluokkalaisen tyttökirjoittajan teksti kertoo 

laivamatkasta, ja siinä on kauttaaltaan monia puhekielisyyksiä. Kuten esimerkistä 10 

näkyy, A:n loppuheitto ei kuitenkaan tapahdu kaikissa mahdollisissa tapauksissa. 

Yleiskielisten ja heittomuotojen käyttäminen rinnakkain näkyy myös esimerkin 11 

viidesluokkalaisen poikakirjoittajan tekstissä, joka kuuluu niihin aineistossa erittäin 

harvinaisiin kirjoitelmiin, jossa esiintyy laaja-alaisiin puhekielen piirteisiin lukeutuva 

švaavokaali sekä muita selviä murteellisuuksia. Kirjoittajan tekstissä A:n kato on 

tapahtunut inessiivimuodoissa ja kanssa-postpositiossa, mutta mielenkiintoisesti jäänyt 

pois mutta- ja että-konjunktioista sekä ulkopaikallissijoista. Esimerkit vahvistavat 

huomiota siitä, että A:n heittyminen näyttäisi olevan yksilöllistä, eikä se välttämättä 

tapahdu johdonmukaisesti saman kirjoittajan tekstissä. 

 

(10) Me ollaan nyt oltu Ramin kanssa viikko yhes. (‒ ‒) Minä ja mun poikaystävä nukuttais 

samas sängys ja Juuli sen poikaystävän kanssa samassa. (VI Taa F 46)  

 

(11) Oli siisti päivä me mentiin meirän enonkaas ajelemaan crossilla. Me ortettiin meirän 

enoa pihas. Kun Marko oli tullut lähdimme hakemaan peräkärryjä meirän toiselta 

enolta. Kun saimme peräkärryt me lähärettiin Tiisteenjoelle hakemaan crossia. Kun 

kaikki oli valmista me lähärettiin mökille ajelemaan crossilla. (‒ ‒) Minä kiärsin pari 

kertaa talon ympäri mutta sitte Marko sanoi että pitääs käyrä kuivaajalla kääntymäs.    

(V Taa M 119)     
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 Kuorilehdon (2002: 32) vertailuaineistossa katomuotojen määrä on 

huomattavasti tämän tutkimuksen tulosta suurempi. Chat-aineistosta katotapaukset 

muodostavat 28 %. Esiintymien kokonaismäärä on toki tähän tutkimukseen verrattuna 

pienempi, Kuorilehdolla säilymä- ja katotapauksia on yhteensä 1922, kun tässä 

tutkimuksessa niitä on 8314. Tämän tutkimuksen tulokseen siis vaikuttaa ilman muuta 

myös se, että marginaalisestikin esiintyvät ja Kuorilehdon tutkimuksen ulkopuolelle 

jääneet muotoryhmät, kuten essiivimuotoiset substantiivit ja adjektiivit, on otettu 

mukaan. Kuorilehdon (2002: 33‒34) mukaan katotapausten määrä on hänen 

aineistossaan aiempaan tekstiviestitutkimukseen verrattuna pieni ja lähestyy 

ennemminkin nuortenpalstojen ja koulun kirjoitelmien tuloksia. Hänen aineistossaan 

katomuodot eivät myöskään näyttäisi liittyvän ympäröivän tekstin puhe- tai 

yleiskielisyyteen. Kuorilehto (2002: 34) arvelee, että piirteen käyttö onkin vaihtelultaan 

hyvin yksilöllistä ja saattaisi selittyä kirjoittajan käyttämän puhekielen tai hänen 

kotiseutunsa avulla.  

Strömsholmin (1999: 44‒46) aineistossa loppu-A on heittynyt sanoissa että, 

mutta ja kanssa sekä kerran partitiivimuodossa kimmoi. Mutta on heittynyt 9 %:ssa 81 

esiintymästä, että 4 %:ssa 158 esiintymästä ja kanssa viidessä esiintymässä kaikkiaan 

yhdeksästä esiintymästä. 1980-luvun aineisto on tämänkin puhekielen ilmiön kohdalla 

Strömsholmin aineistoista puhekielisin ja 1970-luvun aineistossa heittomuotoja ei ole 

lainkaan.  

 A:n loppuheittotapaukset on jaettu 6 muotoryhmään, jotka käsitellään 

seuraavassa erikseen. Lisäksi lopuista loppuheittotapauksista on koottu ryhmä Muut, 

johon kuuluvia esiintymiä on kolme tai vähemmän muotoryhmää kohden. 

Muotoryhmistä määrällisesti eniten A:n heittymistä tapahtuu aineistossa inessiivissä 

olevissa substantiiveissa, adjektiiveissa ja numeraaleissa, joissa A on heittynyt yhteensä 

23 kertaa. Esiintymistä 16 on tyttöjen ja 7 poikien kirjoitelmissa. Joukossa on sekä olla-

sanan etisiä loppuheittotapauksia että konsonanttialkuisen sanan etisiä tapauksia. Sekä 

tyttöjen että poikien esiintymien huippu on tässä muotoryhmässä. Kaikista mahdollisista 

heittymätapauksista nämä puhekieliset variantit muodostavat kuitenkin vain 2 %. 

Enemmän kuin yhden kerran on loppuheitto tapahtunut sanoissa pelihallis (2 kpl), 

kaupois (2 kpl) ja suomes (2 kpl).  

Määrällisesti toiseksi eniten heittymiä on kanssa-postpositioissa, joissa 
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loppuheitto on tapahtunut 11 kertaa, 3 %:ssa kaikista mahdollisista tapauksista. 

Heittyneistä tapauksista 7 on tyttöjen kirjoitelmissa. Seuraavaksi eniten 

loppuheittotapauksia, 9 kappaletta, esiintyy adverbien ryhmässä. Näistä esiintymistä 

kahdeksan on kolmannen luokan kirjoitelmissa (6 tyttöjen ja 2 poikien teksteissä) ja 

yksi kuudennen luokan tytön kirjoitelmassa. Yhteensä näitä esiintymiä on viiden eri 

kirjoittajan teksteissä. Loppuheitto on tapahtunut neljässä eri adverbissa, jotka ovat siel 

(4 kpl), viel (3 kpl), ajois (1 kpl) ja yhes (1 kpl). Yleiskielisiin adverbeihin on tässä 

laskettu eri paikallissijoissa olevat adverbit sekä kyllä ja vielä-sanat. Kanssa on jätetty 

laskuista pois, sillä sitä käsitellään erikseen. Näistä adverbeista puhekieliset esiintymät 

muodostavat yllättävän vähän, alle puoli prosenttia.  

Mutta-konjunktio on heittynyt aineistossa 6 kertaa, joista 5 on tyttöjen 

kirjoitelmissa. Kaikista sanan esiintymistä loppuheittotapaukset muodostavat vain 1 

%:n. Seuraavaksi suurimman ryhmän muodostavat että-konjunktiot, joista 5 kappaletta, 

1 %, on loppuheittotapauksia. Et-varianteista 4 on tyttöjen kirjoitelmissa. Vaikka mutta-

konjunktion loppuheitollinen muoto on Mielikäisen (1991: 42) mukaan ollut ainakin 

puheessa huomattavasti että-konjunktion heittynyttä muotoa yleisempi, ei 

konjunktioiden heittymisessä ole kuin yhden kappaleen ero. Prosentuaalisesta 

yleiskielisiä ja puhekielisiä muotoja tutkittaessa ero kuitenkin näkyy ainakin osittain. 

Siinä missä mutta-konjunktioista 1,4 % on puhekielisiä esiintymiä, on vastaava luku 

että-konjunktion kohdalla 0,7 %. Taulukossa 14 esitellään aineistossa eniten 

esiintyneiden muotoryhmien yleiskieliset ja puhekieliset variantit kappalemäärittäin. 
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Taulukko 14. A:n loppuheiton esiintyminen aineistossa muotoryhmittäin. 

 

Esiintymä Yleisk. Puhek. (%) 

Subst., adj. ja num.  -ssa/-ssä 1180 23 (2 %) 

Kanssa-postpositio 398 11 (3 %) 

Adverbit 1350 9 (1 %) 

Mutta-konjunktio 417 6 (1 %) 

Että-konjunktio 749 5 (1 %) 

Subst. + adj. essiivissä 484 4 (1 %) 

Muut 3668 10 (0 %) 

Yhteensä 8246 68 (1 %) 

 

 

Lopuissa muotoryhmissä loppuheittotapauksia on vain 4 esiintymää tai 

vähemmän. Neljä tapausta on essiivissä ja ne ovat sanoissa päivän (2 kpl), seuraavan ja 

tarkoituksen. Nämä tapaukset muodostavat aineiston essiivissä olevista substantiiveista 

ja adjektiiveista 1 %:n. Pronominien ryhmässä on kolme esiintymää, meil, mis ja samas. 

Loppuheitolliset esiintymät muodostavat noin puoli prosenttia kaikista aineiston 

inessiivissä ja allatiivissa olevista pronomineista. Pronomineista kaikki loppuheitolliset 

esiintymät ovat tyttöjen kirjoitelmissa. Kolmannessa infinitiivissä olevia 

loppuheitollisia esiintymiä on aineistossa niin ikään 3, jotka kaikki ovat kahden 

poikakirjoittajan kirjoitelmissa. Puhekielen mukaiset esiintymät ovat 2 kertaa aineistosta 

viidesluokkalaisen kirjoitelmasta löytyvä kääntymäs sekä kuudesluokkalaisen 

kirjoitelmassa esiintyvä odottamas. Nämä 3 esiintymää muodostavat kaikista 

inessiivissä olevista kolmannen infinitiivin esiintymistä yhteensä 2 %.  

Loput neljä loppuheiton sisältävää esiintymää ovat ensimmäisen luokan 

tyttökirjoittajan tekstissä oleva hyväll, toisella luokalla olevien poikakirjoittajien 

teksteistä löytyvät laskettelust ja ehdkkait sekä kolmannen luokan tyttökirjoittajan 

tekstistä löytyvä kosk. Etenkin kosk-konjunktion tapauksessa (ainoa esiintymä 209 

tapauksen joukossa) on hyvin mahdollista, että kyseessä on vain kirjoitusvirhe, sillä 

sama kirjoittaja käyttää samaa konjunktiota myös ilman loppuheittoa. 
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Aineiston yleiskielisiin esiintymiin suhteutettuna eniten katomuotoja esiintyy 

kanssa-postpositiossa ja inessiivissä olevissa nomineissa. Kuorilehdon (2002: 32) 

aineistossa eniten katomuotoja esiintyy sanoissa mutta, kanssa, että ja kyllä. Näissä 

kaikissa yleiskielisiin muotoihin suhteutettu esiintymisprosentti liikkuu 36‒57 

prosenttiyksikön välillä. Ulko- ja sisäpaikallissijoissa katomuotojen esiintymät jäävät 

chat-aineistossa vähäisemmiksi, vaikka inessiivissä ja adessiivissa ovatkin lähemmäs 

30 %.  

A:n loppuheiton voisi ajatella olevan aineistossa näkyvä piirre jo siksikin, että se 

on hyvin tavallinen piirre eteläsuomalaisissa murteissa. Kaiken kaikkiaan A heittyy 

aineiston kirjoitelmissa kuitenkin vain vähän, 68 kertaa ja vain 1 %:ssa aineiston 

mahdollisista A:n loppuheittotapauksista. Muotoryhmistä prosentuaalisesti eniten 

puhekielisiä muotoja sisältävät kanssa-postpositiot, joista 3 %:ssa loppuheitto tapahtuu. 

Seuraavana tulevat inessiivissä olevat nominit, joissa heittymätapauksia on suurin 

kappalemäärä ja joista heittyminen tapahtuu 2 %:ssa. Myös adverbeista etenkin siellä ja 

vielä tuntuisivat olevan kirjoittajien teksteissä todennäköisimpien sanojen joukossa 

ottamaan loppuheitollisen asun.  Kaiken kaikkiaan A:n loppuheitto näyttäisi olevan 

piirre, joka hyvin epätodennäköisesti siirtyy normitettuun kirjoitelmien kieleen. Onkin 

mahdollista, että oppilaat pääosin tunnistavat sen normitettuun kieleen kuulumattomaksi 

piirteeksi ja osaavat siksi välttää sitä. 

 

4.1.2.3 I:n loppuheitto ja jälkitavujen i-loppuisten diftongien jälkikomponenttien kato 

 

Mantilan (1997: 13) mukaan i:n loppuheitto etenkin imperfektissä ja jälkitavun i-

loppuisen diftongin jälkikomponentin kato ovat jo pitkään esiintyneet puhutussa 

kielessä lähes kaikkialla Suomessa. Mantila on jaotellut molemmat ilmiöt Suomessa 

melkein kaikkialla esiintyviin yleisiin ja neutraaleihin puhekielen piirteisiin Loppu-i:n 

kato esiintyy kuitenkin selvästi eri muotokategorioissa, joiden esiintyminen saattaa 

vaihdella murteittain. Yleisimmät loppuheittoiset muodot ovat konditionaali ja 

translatiivi. Jälkitavun i-loppuisen diftongin jälkikomponentin kato on myös 

muotoryhmittäistä ja tapahtuu usein esimerkiksi -inen-loppuisissa nomineissa, -oitta-

verbeissä ja verbin konditionaalimuodoissa. I:n loppuheitto ja jälkitavujen i-loppuisten 

diftongien jälkikomponenttien kato ovat kieliopillisesti eri ilmiöitä, mutta käsittelen ne 
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Kuorilehtoa (2002: 34‒39) mukaillen samassa luvussa.  

 

Taulukko 15. I:n loppuheitto aineiston eri muotokategorioissa sekä vastaavat 

yleiskielen mukaiset esiintymät. 

 

Esiintymä Yleisk. Puhek. 

Konditionaali 1053 83 

Imperfektin loppu-i 886 20 

Translatiivi 472 11 

Numeraalit 189 4 

Yhteensä 2600 118 

 

 Tässä aineistossa i on heittynyt 118 kertaa, yhteensä 4 %:ssa kaikista 

mahdollisista heittymätapauksista. Muotokategoriat, joissa loppuheittoa on tapahtunut, 

ovat konditionaali, imperfekti, translatiivi sekä numeraalit yksi, kaksi, viisi ja kuusi. 

Kuorilehto (2002: 35) on i:n loppuheittoa käsitellessään ottanut tarkasteltavaksi 

muotoryhmäksi myös yksikön 2. persoonan omistusliitteen kadon, mutta tässä 

tutkimuksessa sitä ei käsitellä, koska aineistosta ei löydy näitä katomuotoja. Eniten 

loppuheittotapauksia on konditionaalien muotoryhmässä, jossa ne muodostavat 7 % 

mahdollisista konditionaalitapauksista. Myös määrällisesti loppuheittotapauksia on 

reilusti eniten konditionaalien ryhmässä, kaikkiaan 83 kappaletta. Seuraavaksi eniten, 

20 kappaletta, katotapauksia on imperfektien ryhmässä. Translatiivien ryhmässä 

heittomuotoja on 11 ja numeraaleissa neljä. Numeraalien ryhmässä loppuheittoa ei ole 

tapahtunut kuin numeroissa yksi ja viisi, mutta säilymätapauksia laskettaessa on otettu 

huomioon myös numeraalit kaksi ja kuusi, jotka myös ovat herkkiä loppu-i:n 

katoamiselle. Konditionaalien joukkoa lukuun ottamatta muotoryhmien heittotapaukset 

muodostavat kaikki 2 % omasta muotoryhmästään.  

Vertailuaineistojen tuloksia tarkasteltaessa paljastuu, että tämän tutkimuksen 

katomuotojen määrää voi pitää hyvin niukkana. Strömsholmin (1999: 39‒40) 1970-

luvun aineistossa heittotapauksia ei ole lainkaan, mutta muuten niiden 

esiintymäprosentti vaihtelee muotoryhmien ja 1980- ja 1990-lukujen esiintymien 

kohdalla 15‒75 prosenttiyksikön välillä. Eniten loppuheittoa on tapahtunut lukusanoissa 
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yksi ja kaksi sekä konditionaalimuodoissa. Tosin Strömsholmin aineistossa lukusanoja, 

joissa i:n heittyminen voisi tapahtua, on kaikkiaan 23, joten niiden perusteella ei voi 

vielä tehdä varmoja päätelmiä. Kun eri vuosikymmenten aineistojen tuloksia 

tarkastellaan yhdessä 1970-luku mukaan lukien, on Strömsholmin aineistossa 

lukusanojen heittymäprosentti 35 %, konditionaalin heittymäprosentti 21 % ja 

translatiivin 10 %. Strömsholmin (1999: 43) aineiston translatiiveissa esiintyy 12 kertaa 

nuortenpalstojen kirjoituksille tyypillinen ja Kuorilehdonkin (2002: 35) aineistossa 

mainittu x-kirjain ks-yhtymän asemesta. Strömsholm arvelee, että x:n käyttö voisi lisätä 

loppuheittotapausten määrää. Hänen aineistossaan x:n suosio on selvästi lisääntynyt 

1990-luvulle tultaessa ja hän (1999: 43) arveleekin sen olevan nuorilla jonkinlainen 

vapaan kirjoittamisen muoti-ilmiö. Tämän tutkimuksen aineistossa x-kirjaimellisia 

muotoja ei juuri muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta esiinny (ks. 

esimerkki 12).  

 

 (12) Me lähdettiin hakemaan Hannaa ja Lottaa sit menox. (V Taa F 40) 

 

Kuorilehdolla (2002: 35‒37) katomuotojen esiintymisprosentti muotoryhmittäin 

vaihtelee 51‒88 välillä ja eniten katomuotoja on niin ikään numeraaleissa, mutta niitä 

on runsaasti myös translatiiveissa ja konditionaaleissa. Imperfektin loppu-i:n (54 % 

katomuotoja) ja yksikön 2. persoonan omistusliitteen (51 % katomuotoja) kohdalla 

loppuheittoisia muotoja on suunnilleen yhtä paljon kuin yleiskielen mukaisiakin. 

Kuorilehdon (2002: 38‒39) mukaan katomuotojen käyttö on hänen aineistossaan hyvin 

vaihtelevaa, ja hän epäileekin, että niiden käyttöä voisi ohjailla kirjoittajan 

persoonallinen kirjoitustapa ja toisaalta halu painottaa tiettyjä seikkoja.  

 Konditionaalien ryhmän loppuheittotapauksista yleisin on 29 kertaa teksteissä 

esiintyvä olla-verbin heittomuoto olis. Muita useasti esiintyviä loppuheittotapauksia 

ovat 11 kertaa esiintyvä sais ja 8 kertaa teksteistä löytyvä vois. Imperfektin loppu-i taas 

on kadonnut monipuolisesti eri verbeistä. Ainoa enemmän kuin yhden kerran tässä 

joukossa esiintyvä katomuotoinen verbi on 3 kertaa aineistossa esiintyvä sano. 

Translatiivien ryhmän puhekielen mukaiset 11 esiintymää taas jakautuvat niin, että 

loppuheitto on tapahtunut 5 substantiivissa, 3 adjektiivissa, kahdessa miksi-

pronominissa ja yksi adverbissa viimeksi. Substantiivien loppuheittoesiintymien 
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ryhmässä heittyneet sanat ovat 2 kertaa saman kirjoittajan tekstissä esiintyvä pressaks 

sekä sanat jälkiruuaks, jouluks ja joululahjaks, joista kaksi viimeisintä ovat saman 

kirjoittajan tekstissä. Kolme heittynyttä adjektiivia ovat väsyneeks, vuotiaaks ja 

raskaaks. Aineiston 4 heittynyttä numeraalia ovat 2 kertaa esiintyvä yks, viistoista ja 

viistuhatta. 

 Sukupuolten välillä 118 loppuheittotapausta jakautuvat niin, että 82 on tyttöjen 

ja 36 poikien kirjoitelmissa. Sekä tyttöjen että poikien kirjoitelmissa suhteellisesti eniten 

puhekielisiä esiintymiä on ensimmäisellä luokalla. Seuraavaksi eniten heittotapauksia 

suhteessa yleiskielisiin variantteihin on tytöillä kolmannella luokka-asteella, jolle 

sijoittuu myös tyttöjen yksittäisten esiintymien huippu, 27 kappaletta eli 14 % kaikista 

luokka-asteen tyttöjen esiintymistä. Poikien esiintymiä taas on toisiksi eniten toisella 

luokka-asteella, jolla niitä on 14 kappaletta, 9 % suhteessa luokka-asteen poikien 

yleiskielisiin esiintymiin. Toisella luokka-asteella yhteenlaskettuja puhekielen mukaisia 

esiintymiä on yhteensä 32, ensimmäisellä 17, neljännellä 16, viidennellä 13 ja 

kuudennella luokka-asteella 6. Kaikkiaan tyttöjen teksteissä on enemmän sekä 

yleiskielen että puhekielen mukaisia variantteja. Tyttöjen käyttämistä 1594 

potentiaalisesta heittymätapauksesta i on heittynyt 5 %:ssa. Poikien 1124 tapauksesta 

vastaavasti 3 % on loppuheittoisia.  

 

Taulukko 16. I:n loppuheittoesiintymät luokittain ja sukupuolittain jaoteltuna. 

 

Luokka-aste Yleisk. 

M 

Puhek. 

M 

Yleisk. 

F 

Puhek. 

F 

Puhek. 

M ja F 

1. 26 5 (16 %) 38 12 (24 %) 21 % 

2. 144 14 (9 %) 210 18 (8 %) 8 % 

3. 192 7 (4 %) 168 27 (14 %) 9 % 

4. 206 6 (3 %) 326 10 (3 %) 3 % 

5. 277 2 (1 %) 366 11 (3 %) 2 % 

6. 243 2 (1 %) 404 4 (1 %) 1 % 

Yht. 1088 36 (3 %) 1512 82 (5 %) 4 % 
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Jälkitavujen i-loppuisten diftongien jälkikomponenttien kato on tapahtunut 

aineistossa 40 kertaa, kaikkiaan 3 %:ssa kaikista mahdollisista tapauksista. 

Muotoryhmät, joissa katotapauksia ilmenee, ovat inen-loppuiset nominit, oin-loppuiset 

adverbit sekä adverbi takaisin, verbien ryhmä, johon kuuluu pääasiassa oitta-verbejä 

sekä muutama ai-diftongin sisältävä verbi, sekä konditionaalit. Esiintymät jakaantuvat 

näiden ryhmien kesken siten, että -inen-loppuisissa nomineissa on 21 esiintymää, 

adverbeissa 7, oitta- ja ai-verbeissä yhteensä 4 esiintymää ja konditionaaleissa 8 

esiintymää (ks. Taulukko 17). Suhteessa yleiskielen mukaisiin esiintymiin puhekielisiä 

esiintymiä on eniten inen-loppuisien nominien ryhmässä, jossa ne muodostavat 7 % 

esiintymistä. Adverbien ja oitta- ja ai-diftongin sisältävien verbien ryhmässä 

puhekieliset esiintymät muodostavat 4 % kussakin ja konditionaalien tapauksessa 

vastaava luku on 1 %. 

 

Taulukko 17. I-loppuisten diftongien jälkikomponentin kato aineiston eri 

muotokategorioissa sekä vastaavat yleiskielen mukaiset esiintymät. 

 

Esiintymä Yleisk. Puhek. Puhek. % 

inen-lopp. nominit 292 21 7 % 

Adverbit 167 7 4 % 

oitta- ja ai-verbit 102 4 4 % 

Konditionaalit 946 8 1 % 

Yhteensä 1507 40 3 % 

 

 

 Aineiston 21 inen-loppuista nominiesiintymää muodostavat yli puolet aineiston 

kaikista i-loppuisten diftongin jälkikomponentin katotapauksista. Nominien ryhmästä 

on jätetty pois yksi ryhmään sopimaton erikoistapaus, viidesluokkalaisen pojan tekstissä 

oleva ylesössä, josta i on kadonnut e:n jäljestä. Eniten esiintyvä sana inen-loppuisten 

katotapausten joukossa on sanan sellainen i:tön muoto, joka esiintyy aineistossa 6 

kertaa. Myös semmoinen esiintyy aineistossa kaksi kertaa, mutta loput katomuotoiset 

sanat ovat yksittäistapauksia. Esimerkiksi tyypillisesti puheessa i:ttömistä värisanoista 

punainen, valkoinen ja keltainen on yksi katotapaus kustakin. Tyypillinen ympäristö -

inen-loppuiselle nominille, josta i katoaa, vaikuttaisi olevan hyvin puhekielinen. 
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Esimerkit 13 ja 14 ovat kolmasluokkalaisen ja kuudesluokkalaisen tyttökirjoittajan 

kirjoitelmista. 

 

(13) Mä ostin sellasen paidan mis oli hepsuja. Jenni osti samanlaisen. Sit oli ilta. Me mentii 

viel yöuinnille. Me mentii aika ajois nukkuu.  (III Taa F 17) 

 

(14) Ystävämme Paula hakee meidät stylekkäällä Toyotallaan. Sillä on taivaallisen hyvän 

tuoksusta Wunderbaumii. Hesassa me kyllä shopataan reilusti joka päivä. (VI Maa F 

66) 

 

Adverbien ryhmässä puhekielisen asun saaneet sanat jakautuvat seuraavasti: 

adverbista silloin on 3 puhekielistä esiintymää, takaisin-adverbista niin ikään 3 ja 

milloin-adverbista yksi. oitta- ja ai-verbien ryhmän 4 esiintymää ovat alottaa, 

alottamaan, kirjottaa ja polkas. Näiden verbien yleiskielisten vastineiden lisäksi 

yleiskielisten muotojen joukossa on esimerkiksi verbejä kuten hihkaista, julkaista, 

puraista, ponkaista ja ratkaista. Konditionaalit, joissa i on kadonnut diftongin jäljestä, 

ovat 3 kertaa aineistossa esiintyvä haluasin sekä yhden kerran esiintyvät ostasin, 

voitasin, voitasko, tapahtus ja saatas.  

 Kuorilehdon (2002: 37) aineistossa katomuotojen esiintymät jakautuvat hieman 

eri tavalla. Eniten katoa on tapahtunut oitta-verbeissä, joissa katoprosentti on 65 %. 

Seuraavaksi eniten katoa on oin-adverbeissa (50 %), -inen-loppuisissa nomineissa 

(40 %) ja suhteellisesti vähiten katomuotoja esiintyy konditionaalissa (35 %) niin kuin 

on laita tämänkin tutkielman aineistossa. Strömsholmilla (1999: 55) taas eniten 

katomuotoja on imperfektissä (10 %), oin-adverbeissa (8 %) ja oitta-verbeissä (7 %). 

Vähiten katoa on Strömsholmin aineistossa tapahtunut konditionaaleissa ja -inen-

loppuisisssa nomineissa, joissa katoprosentit ovat 6 % ja 5 %. Kaikkiaan 

katoprosenttien erot muotoryhmien välillä ovat hänellä kuitenkin pieniä. Strömsholmin 

(1999: 54) eri vuosikymmenten aineistoja vertailtaessa käy ilmi muissakin piirteissä 

näkynyt tendenssi, jossa 1970-luvun aineistossa on vähiten katotapauksia eli vain 0,5 %, 

1980-luvulla on eniten katotapauksia eli tässä piirteessä 14 % ja 1990-luku sijoittuu 

näiden välille 6 %:llaan. Strömsholmin (1999: 58) tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin 

hyvä ottaa huomioon, että hän on huomioinut katomuototapauksiksi aineistossaan 

esiintyvät kun-konjunktion esiintymät kuin-konjunktioiden sijassa, kun taas tässä 

tutkimuksessa ne on jätetty tarkastelun ulkopuolelle jo siksikin, että niissä i:n kato ei ole 

tapahtunut jälkitavussa.  
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Kuten taulukosta 18 näkyy, katoesiintymät jakaantuvat sukupuolten kesken 

siten, että 21 on poikien ja 19 tyttöjen teksteissä. Suhteutettuna oman sukupuolensa 

yleiskielisiin esiintymiin puhekielisiä esiintymiä on pojilla 3 % ja tytöillä 2 %. 

Katoesiintymien huippu, 15 kappaletta, on kolmannella luokalla, jolla ne muodostavat 

6 % kaikista esiintymistä. Ensimmäisellä luokka-asteella katoesiintymiä on yhteensä 3, 

toisella 11, neljännellä 6, viidennellä 3 ja kuudennella luokalla 2, molemmat tyttöjen 

teksteissä. Puhekielisten esiintymien prosentuaalisen osuuden vaihteluväli on luokka-

asteittain 0–6 prosenttiyksikköä.  Vähiten esiintymiä on kuudennella luokalla ja toisiksi 

vähiten viidennellä luokka-asteella, jolla niitä on 1 % luokka-asteen kaikista 

esiintymistä.  

 

Taulukko 18. Jälkitavun i-loppuisen diftongin jälkikomponentin kato aineistossa 

luokittain ja sukupuolittain. 

 

Luokka-aste Yleisk. M Puhek. M Yleisk. F Puhek. F Yhteensä 

1. 17 1 62 2 82 

2. 126 5 115 6 252 

3. 125 10 117 5 257 

4. 82 4 183 2 271 

5. 132 1 138 2 273 

6. 179 0 231 2 412 

Yhteensä 661 21 846 19 1547 

 

I:n loppuheitto ja jälkitavun i-loppuisen diftongin jälkikomponentin kato ovat 

molemmat puhutussa suomessa yleisiä kielenpiirteitä. Tämän tutkimuksen aineistossa 

i:n loppuheittotapauksia on kuitenkin vain 4 % mahdollisista esiintymistä ja jälkitavun 

i-loppuisen diftongin katotapauksia on 3 % mahdollisista tapauksista. Eniten i:n 

loppuheittoa on tapahtunut konditionaalissa, jossa loppuheitto on tapahtunut 7 %:ssa 

tapauksista ja jossa se useimmiten esiintyy olla-verbin yhteydessä. Jälkitavun i-

loppuisen diftongin jälkikomponentin kato taas on tapahtunut useimmiten inen-

loppuisissa nomineissa, joissa puhekieliset muodot kattavat 7 % esiintymistä ja joissa 

kato esiintyy useimmiten sanassa sellanen. Sukupuolten välisiä eroja tarkasteltaessa i-

loppuisen diftongin katoesiintymät näyttäisivät jakautuvan tasaisesti sukupuolten 

kesken: tarkasteltaessa katoesiintymiä suhteessa yleiskielisiin esiintymiin selviää, että 
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3 % poikien mahdollisista jälkitavun i-loppuisen diftongin tapauksista on katotapauksia, 

kun tytöillä vastaava luku on 2 %. i:n loppuheiton tapauksessa 69 % 

heittymätapauksista on tyttöjen teksteissä. Tyttöjen teksteissä kuitenkin esiintymiä on 

kaikkiaan hieman enemmän, joten verrattaessa heittotapauksia yleiskielisten 

esiintymien määrään ero tasoittuu ja tyttöjen katotapaukset muodostavat 5 % 

mahdollisista tapauksista ja poikien vastaavasti 3 %.   

  

 

4.1.2.4 Sananloppuisen n:n kato 
 

Sananloppuisen n:n kato on puhekielelle hyvin tyypillinen ilmiö, vaikka se ei 

Strömsholmin (1999: 48) mukaan olekaan siirtynyt vahvasti kirjoitettuun kieleen. Kato 

on muotoryhmittäistä ja esiintyy usein adverbeissa kuten sitten, niin ja paljon, kun- ja 

kuin-konjunktioissa sekä -kin ja -kAAn-liitepartikkeleissa. Tässä aineistossa on 

tarkasteluun otettu adverbit sitten, niin, paljon, vähän, varmaan, jälkeen, kotiin suoraan, 

jotain, kahdestaan, kokonaan, nopeaan, vastakkain, vähän, paljon ja sisään. Lisäksi 

tarkastellaan liitepartikkelia - kin (-kAAn-katotapauksia ei esiinny aineistossa), 

konjunktioita kun ja kuin sekä postpositioita jälkeen ja kanssaan. Aineistossa n on 

kadonnut myös passiivin (esimerkiksi mennää) lopusta ja kolmannen infinitiivin 

illatiivin lopusta, mutta esiintymät on jätetty tässä tarkastelun ulkopuolelle. 

Katoesiintymiä on aineistosta tutkituissa sanoissa yhteensä 77 kappaletta, ja 

yleiskielisiin suhteutettuna ne muodostavat 2 % esiintymistä. Katoesiintymistä 43 on 

tyttöjen ja 34 poikien kirjoitelmissa. Kuten taulukosta 19 näkyy, määrällisesti eniten 

katotapauksia, 30 kappaletta, on kolmannen luokan kirjoittajien teksteissä. 

Katotapauksia on kolmannella luokalla eniten myös yleiskielisiin esiintymiin 

suhteutettuna, sillä ne muodostavat 5 % luokka-asteen esiintymistä. Katoesiintymien 

vaihteluväli kaikilla luokka-asteilla on 1‒5 %. Yleiskielisiin esiintymiin suhteutettuna 

vähiten esiintymiä on neljännen, viidennen ja kuudennen luokan kirjoitelmissa, joissa 

ne muodostavat 1 %:n esiintymistä kussakin. Ensimmäisen luokan teksteissä on 6 

katoesiintymää, jotka muodostavat vain 4 % luokka-asteen kaikista esiintymistä. Jo 

ensimmäisen luokan vähäisten katoesiintymien perusteella voidaan epäillä, että piirre ei 

ylipäätään eksy helposti kirjoitettuun tekstiin, jossa tavoitellaan siistiä ja normitettua 

kieltä. Yleiskielisiin variantteihin suhteutettuna katoesiintymät jakautuvat sukupuolten 
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kesken siten, että sekä tyttöjen että poikien kirjoitelmissa ne muodostavat 2 % kaikista 

sukupuolen esiintymistä. Kirjoittajien määrän suhteen katotapaukset taas jakautuvat 

siten, että tytöillä katoesiintymiä on yhteensä 27 eri kirjoittajan tekstissä ja pojilla 24 eri 

kirjoittajan tekstissä.  

 

Taulukko 19. Sananloppuisen n:n katotapausten ja niitä vastaavien yleiskielisten 

varianttien esiintyminen luokittain ja sukupuolittain. 

 

Luokka-aste Yleisk. M Puhek. M Yleisk. F Puhek. F Yhteensä 

1. 26 0 112 6 144 

2. 162 13 308 3 486 

3. 301 7 311 23 642 

4. 382 3 436 5 826 

5. 385 4 486 5 880 

6. 427 7 502 1 937 

Yhteensä 1683 34 2155 43 3915 

 

Taulukosta 20 näkyy katotapausten jakautuminen muotoryhmittäin. Adverbia 

sitten on tarkasteltu erikseen, koska sen esiintymiä on selvästi eniten verrattuna muihin 

adverbeihin, joista osan katotapaukset ovat yksittäistapauksia. Yleiskielisiin esiintymiin 

verrattuna eniten esiintymiä on juuri adverbilla sitten ja -kin-liitepartikkelin sisältävissä 

sanoissa, joista katotapaukset muodostavat 3 % kustakin. Toiseksi eniten tapauksia on 

adverbien ryhmässä ja kanssaan-, jälkeen- ja mukaan-postpositioiden ryhmässä, joissa 

kummassakin katotapauksia on 2 %. Vähiten n:n katotapauksia on konjunktioissa kun ja 

kuin, joiden joukosta niitä on vain 1 %.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Taulukko 20. Sananloppuisen n:n kato aineiston eri muotoryhmissä. 

 

Esiintymä Yleisk. (%) Puhek. (%) 

Adverbit 1179 (98 %) 27 (2 %) 

sitten 819 (97 %) 25 (3 %) 

-kin 353 (97 %) 11 (3 %) 

Kun ja kuin 1150 (99 %) 7 (1 %) 

kanssaan, jälkeen, mukaan 337 (98 %) 7 (2 %) 

Yhteensä 3838 (98 %) 77 (2 %) 

 

 

 Strömsholmin (1999: 48‒49) vertailuaineistossa n:n katotapaukset jakautuvat 

niin, että 1970-luvun aineistossa ei ole yhtään katotapausta, 1980-luvun aineistossa niitä 

on 16 % esiintymistä ja 1990-luvulla enää 7 % esiintymistä. Jos kaikkia aineistoja 

tarkastellaan yhteensä, kato on tapahtunut 8 % esiintymistä. Esiintymiä tarkastellessa 

katoa on tapahtunut eniten sanoissa sitten (29 %), jonkun (14 %), kun (12 %) ja vähän 

(11 %). Kuorilehdon (2002: 39˗41) aineistossa taas katotapaukset muodostavat 35 % 

esiintymistä. Sanatyypeittäin katomuotojen esiintymien vaihteluväli on 8‒89 prosenttia, 

kun se tässä tutkimuksessa on 1‒3 prosenttiyksikköä ja Strömsholmilla (1999: 49) 0‒29 

prosenttiyksikköä. Tuloksille yhteistä näyttäisi olevan vain sitten-sanan suurin alttius 

katoilmiölle. Esimerkiksi Kuorilehdon (2002: 40) aineistossa eri sanojen välisten 

katoprosenttien erot ovat huimia, eniten katoa on tapahtunut sanoissa sitten (89 %), kun 

(53 %), silloin (50 %) ja niin (33 %). 

 Sananloppuisen n:n kato on puhekielen ilmiö, joka tämän tutkimuksen 

perusteella siirtyy kirjoitettuun kieleen heikosti, kato on tapahtunut vain 2 %:ssa 

tapauksista. Muun muassa Strömsholmin (1999: 48) tulokset ovat olleet 

samansuuntaisia, nuortenpalstojen kirjoituksissa n on kadonnut 8 %:ssa mahdollisista 

esiintymistä. Kuitenkin esimerkiksi tekstiviestien kielessä katotapaukset näyttäisivät 

olevan tavallisia (ks. Kuorilehto 2002: 40). Unelmien päivä -kirjoitelmissa tekstit, joissa 

n:n katoilmiötä esiintyy, eivät välttämättä muuten ole kovin puhekielisen oloisia. Suurin 

osa on kylläkin tällaisia hyvin puhekielenomaisia kirjoitelmia, kuten alla oleva 

esimerkki 15, mutta on huomionarvoista, että katoa on tapahtunut myös muutamassa 
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kertomuksen rakennetta noudattavassa ja melko oikeakielisessäkin kirjoitelmassa, kuten 

esimerkin 16 viidesluokkalaisen tytön kirjoitelmassa ja esimerkin 17 kuudes-

luokkalaisen pojan kirjoitelmassa. 

 

(15) Ja sielä päälleni tippui yrjö ja sitten mielipuoli kamppasi mut ja sitte mua vietiin 

lujempaa hoitoon mutta sielä mua pamautettiin kalloon ja mä rupesin syömää niitä 

lääkeitä ja sitte mä rupesi juoksentelemaan ympäriinsä. (III Taa M 78) 

 

(16) Kun hän heräsi kuolleiden maassa hän karkasi taas. En ensin löytänyt häntä mutta hän 

löytyi eräältä korkeasta paikasta. Istuin lähimmälle penkille ja pyysin häntä viereeni. 

Hän tuli ja kysyi nimeäni. Sanoin nimeni joka on Emily. Annoin hänelle lahjan joka oli 

hänen kuollut koiransa. Hän piti lahjastaan. Pitkän suostuttelun jälkeen hän suostui 

minun viralliseksi miehekseni. Nyt elän kuolleena hänen kanssaa onnellista elämää 

kuolemaa. (V Kau F 10) 

 

(17) Unelmien päivä olisi jos saisin muutaman driljoonan rahaa. Silloin minä laittaisin ensin 

asiat tärkeysjärjestykseen ja ostaisin perheelleni kaikkea mitä me eniten tarvitsisimme. 

Vasta tämän jälkeen lähtisin ostamaan kaikkea hienoa krääsää esim nyt minä ostaisin 

laskettelusukset ja sen jälkeen minä veisin äitini ja isäni ulkomaille ja varmaa 

lähtisimme aluksi Amerikkaan. (VI Taa M 120) 

 

 

Vaikuttaisi siltä, että vaikka ilmiö ei esiinnykään laajalti aineiston kirjoitelmissa 

ja useimmiten näkyy silloinkin kauttaaltaan hyvin puhekielisissä teksteissä, se ei 

kuitenkaan ehkä ole sillä tavalla tunnusmerkkinen, että se välttämättä pistäisi tekstin 

joukosta keskimääräistä paremmankaan kirjoittajan silmään. Erityisen helposti n katoaa 

tässä aineistossa sitten-adverbin lopusta ja -kin-liitepartikkelin lopusta. Sitten-

adverbeissa tapahtuvan kadon suurta määrää selittää toki osaltaan se, että adverbin 

esiintymiä on niin runsaasti aineistossa verrattuna muiden adverbien esiintymiin. Toki 

Strömsholmin (1999: 49) nuortenkirjoitusaineistossakin sitten on ylivoimaisesti eniten 

katomuotoisena esiintyvä sana, mutta etenkin harjaantumattomien kirjoittajien 

kertomuksille on tyypillistä luetteloida tapahtumat listamaisena ketjuna, jossa sitten 

toimii aina uuden tapahtuman merkitsimenä. Toisaalta myös kun-konjunktiota esiintyy 

aineistossa runsaasti, mutta konjunktiossa katoesiintymät eivät ole lainkaan niin 

tavallisia. Adverbien ryhmä siis tuntuu -kin-liitepartikkelin ohella olevan selvästi muita 

sanaryhmiä alttiimpi n:n kadolle.     
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4.1.2.5 Sananloppuisen t:n kato  

 

Nykypuhekielessä sananloppuinen t katoaa usein aktiivin 2. partisiipin 

nominatiivimuodosta (ollu, katsonu). Alkujaan ilmiö on ollut länsimurteinen, mutta se 

on nykyään levinnyt jo laajalle puhuttuun suomeen (Mielikäinen 1991: 54). t saattaa 

kadota aktiivin 2. partisiipin lisäksi myös nyt-adverbista.   

Tässä aineistossa sananloppuisen t:n katoilmiö esiintyy yhteensä vain 17 kertaa, 

16 kertaa aktiivin 2. partisiipissa ja kerran nyt-adverbissa. Katotapauksista 10 on 

tyttöjen ja 7 poikien kirjoitelmissa. Aineistossa olevat katotapaukset muodostavat vain 

2 % kaikista mahdollisista tapauksista, mikä on todella vähän verrattuna esimerkiksi 

Kuorilehdon (2002: 42) aineistoon, jossa katomuotoja on 53 % mahdollisista 

tapauksista. Aktiivin 2. partisiipin tapauksessa Kuorilehdon aineiston 140 puhekielistä 

varianttia muodostavat 60 % kaikista esiintymistä. Loppu-t:n katoa vain aktiivin 2. 

partisiipissa tutkineen Strömsholmin (1999: 51) aineiston nuortenpalstan kirjoituksissa 

katoesiintymät muodostavat kaikista esiintymistä 20 %. Katomuotoja ei ole ollenkaan 

1970-luvun aineistossa ja 1980-luvun aineistossa niitä on tässäkin piirteessä eniten, 

39 %, siinä missä 1990-luvun aineistossa katotapauksia on enää 24 %. Strömsholmin 

(1999: 51‒52) aineistossa suurin osa kaikista esiintymistä on liittomuodoissa, etenkin 

perfekteissä. Strömsholmin aineiston liittomuodoissa kato koskee taas useimmin 

kielteisin imperfektin osana olevaa partisiippia.  

Myös nyt-adverbia tutkineen Kuorilehdon (2002: 42) 20 ny-katomuotoa 

muodostavat hänen aineistossaan 29 % mahdollisista esiintymistä. Tässä aineistossa t 

katoaa nyt-adverbin lopusta vain kerran, muuten hyvin oikeakielisessä 

neljäsluokkalaisen tytön kertomuksessa (ks. esimerkki 18). Yleiskielisenä nyt-adverbi 

esiintyy aineistossa 112 kertaa.  

 

(18) Seuraavaksi oli vuorossa pilkullinen valkoinen connemaran poni kahdeksan vuotias ja 

aivan ihana ratsastaa katsoimme sen paperit. Viimein ostimme sen. Ny ei haittaa vaikka 

huomenna on koulua. Ihana hevoseni tulisi huomenna. (IV Kau F 25) 
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Taulukko 21. Sananloppuisen t:n säilymä- ja katomuodot aineistossa 

 

Esiintymä Yleiskielinen Puhekielinen Yhteensä 

Akt. 2. Partis. 610 (97 %) 16 (3 %) 626 (100 %) 

Nyt 112 (99 %) 1 (1 %) 113 (100 %) 

 

 

Erot tyttöjen ja poikien välillä eivät sananloppuisen t:n katoilmiön suhteen ole 

suuria, poikien esiintymistä loppuheittoiset variantit muodostavat 3 % ja tyttöjen 

vastaavasti 2 %. Kaikkiin tästä puhekielen piirteestä laskettuihin prosenttilukuihin pitää 

kuitenkin suhtautua varauksella, koska esiintymiä on niin vähän. Ensimmäisellä 

luokalla sekä tyttöjen että poikien kirjoitelmissa on molemmissa 2 esiintymää ja toisella 

luokalla ei ole yhtään t:n katotapausta. Ensimmäistä luokkaa lukuun ottamatta 

kirjoitelmissa suhteessa yleiskielisiin eniten katotapauksia, 6 % koko luokan 

esiintymistä muodostavat 6 kappaletta, on kolmasluokkalaisilla kirjoittajilla. Neljännellä 

ja viidennellä luokka-asteella puhekielisten esiintymien osuus on enää 1 % kummankin 

luokan esiintymistä. Kuudennella luokalla, jolla puhekieliset esiintymät muodostavat 2 

% kaikista, tyttöjen teksteissä on vielä kaksi puhekielistä esiintymää ja pojilla yksi. 

Puhekielisten esiintymien vaihteluväli luokka-asteilla 2.–6. on 0–6 prosenttiyksikköä.  

 

Taulukko 22. T:n kato- ja säilymätapaukset aineistossa luokittain ja sukupuolittain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuorilehdon (2002: 43) mukaan muihin kirjoitettua kieltä tarkastelevien 

tutkimusten tuloksiin verrattuna t:n katoaminen tuntuisi olevan merkillepantavan yleistä 

sekä tekstiviestien että chat-ohjelmien kielessä. Hänestä loppu-t:n kato kuuluu sellaisiin 

Luokka-aste Yleisk. M Puhek. M Yleisk. F Puhek. F Yhteensä 

1. 1 2 8 2 13 

2. 13 0 55 0 68 

3. 40 1 52 5 98 

4. 53 0 90 1 144 

5. 86 3 145 0 234 

6. 55 1 124 2 182 

Yhteensä 248 7 474 10 739 
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tekstiviestinnälle ominaisiin piirteisiin, joka erottaa sen muusta nuorten kirjoittamisesta. 

Siinä missä nuortenpalstan (Strömsholm 1999: 52) kirjoituksissa aktiivin 2. partisiippi 

esiintyi useimmin saman tekstin sisällä johdonmukaisesti joko yleiskielisenä tai 

katomuotoisena, käyttävät Kuorilehdon aineiston kirjoittajat molempia variantteja 

sekaisin. Koulukirjoitelma-aineiston kannalta esiintymien johdonmukaista 

yleiskielisyyttä tai puhekielisyyttä on vaikea kommentoida, sillä usein t:ttömät muodot 

tuntuvat olevan kirjoitelmissa yksittäisiä aktiivin 2. partisiipin esiintymiä. Kuitenkin 

aineiston perusteella näyttäisi siltä, että variantit eivät juuri sekoitu kirjoitelmissa, vaan 

kirjoittajat käyttävät johdonmukaisesti joko yleiskielen tai puhekielen mukaisia 

variantteja. 

t:n kato aktiivin 2. partisiipin nominatiivin ja nyt-adverbin lopusta on 

nykypuhekielessä yleinen ja neutraali puhekielen piirre, joka näkyy myös kirjoitetussa 

kielessä (ks. Stömsholm 1999: 51, Kuorilehto 2002: 42). Kuitenkin piirre on siirtynyt 

koulukirjoitelma-aineistoon odotettua vähemmän, vain 17 varianttiin kaikista 739 

mahdollisesta variantista. Aineiston perusteella voi tehdä varovaisen päätelmän, että 

kirjoittajien teksteissä yleiskieliset ja puhekieliset variantit eivät varioi, vaan kirjoittajat 

käyttävät johdonmukaisesti joko normin mukaisia muotoja tai katomuotoja. Kuitenkin 

tämän aineiston kirjoittajat näyttäisivät hallitsevan yleiskielen mukaisen normin, ja t:n 

kato jää aineistossa lähinnä satunnaiseksi tekstissä näkyväksi ilmiöksi. 

 

 

4.1.2.6 Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien monoftongiutuminen  

 

Jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien (eA, OA, UA ja iA) monoftongiutuminen on 

ekspansiovaiheessa oleva yleistyvä puhekielen piirre, jolle on tyypillistä, että etenkin 

nuoret käyttävät sitä paljon ja naiset omaksuvat sen miehiä nopeammin (Mantila 2004: 

327). Kuitenkin esimerkiksi Lappalaisen (2004: 86) tutkimustulokset puhuvat sen 

puolesta, että erityisesti miehet ovat tämän piirteen suhteen naisia puhekielisempiä. Eri 

vokaaliyhtymien levikkialueiden ja leviämisen välillä on suuriakin eroja. eA- ja OA-

yhtymien monoftongiutuminen on yksi nykypuhekielen leviämiskykyisimpiä 

murrepiirteitä. Yhtenä syynä ee- ja OO-esiintymien levinneisyyteen lienee niiden 

alueellinen neutraalius, sillä molemmat kuuluvat vanhastaan sekä itä- että 
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länsimurteisiin (Mielikäinen 1991: 36). Kettusen (1940: kartat 191, 194, 197) 

murrekartaston mukaan eA- ja OA-vokaaliyhtymien monoftongia on vanhastaan 

esiintynyt lähes kaikissa hämäläismurteissa sekä pohjois- ja itäsavolaisissa murteissa, 

kun taas UA- ja iA-yhtymien monoftongin vanha esiintymisalue rajoittuu 

savolaismurteista vain itäsavolaisiin ja hämäläismurteista murrealueen etelä- ja 

länsiosiin. Monoftongia on vanhastaan esiintynyt myös joissakin kaakkoismurteissa 

(Koivisto 1997: 94). Puhujalla voi olla monoftongiedustuksen sijasta vaihtoehtona 

valita myös kaksi muuta varianttia: yleiskielinen tai vanhan murteen variantti 

(esimerkiksi kauhia ~ kauhea ~ kauhee). Kirjoittajien iän ja kirjoitelmien tekstilajin 

huomioon ottaen on kuitenkin odotuksen mukaista, että aineiston variantit ovat joko 

yleiskielisiä tai monoftongiutuneita. 

Monoftongityypin leviämisen on tutkittu olevan ainakin osittain leksikaalista. 

Koivisto (1997: 117) on todennut ainakin eA-monoftongin etenevän siten, että se tarttuu 

ensimmäiseksi nomineihin ja niistä johdettuihin adverbeihin. Koivisto mainitseekin 

erityisesti adjektiivien hirveä, kauhea sekä adverbin oikeastaan olevan herkkiä 

monoftongiutumaan. Varsinkin naisten on tutkittu käyttävän paljon näitä sanoja, ja 

niiden suhteellisen runsaan frekvenssin kautta saattaa selittyä naisten hieman suurempi 

todennäköisyys omaksua monoftongin käyttö (Koivisto 1997: 115).  

Monoftongiutumisesta tehtyjä tutkimuksia vertailemalla on huomattu, että 

ilmiötä esiintyy kaikista muotoryhmistä laajimmin eA-nomineissa sekä niistä 

johdetuissa adverbeissa (Koivisto 1997: 115). Helsinkiläisten puhekieltä tutkinut 

Paunonen (1995a: 110–112) on huomannut, että pitkävokaalisuus on yleisempää 

sellaisissa vokaaliyhtymissä, joissa ensimmäisenä jäsenenä on keskikorkea vokaali (e, 

o, ö) korkean vokaalin (i, u, y) sijasta. Paunosen mukaan vokaaliyhtymät 

monoftongiutuvat seuraavassa järjestyksessä: 1) eA-vokaaliyhtymä, 2) OA-

vokaaliyhtymä 3) UA-vokaaliyhtymä ja 4) iA-vokaaliyhtymä. Koiviston vertailemien eri 

puolella Suomea tehtyjen tutkimusten tulokset noudattavat pääosin samaa järjestystä 

(Koivisto 1997:116). Näyttäisi siltä, että mitä eteläisemmästä Suomesta on kyse, sitä 

suuremmalla todennäköisyydellä monoftongia esiintyy yleisempien eA- ja OA-

vokaaliyhtymien lisäksi myös UA- ja iA-yhtymissä (Koivisto 1997:116). 

Nykypuhekielessä eA- ja OA-vokaaliyhtymissä pitkävokaalistumista esiintyy sekä 

nuorilla että vanhoilla puhujilla, kun taas UA- ja iA-yhtymissä monoftongi näyttäisi 



69 

 

esiintyvän lähinnä nuorten puheessa (Lehikoinen 1995: 152–153). UU- ja ii-esiintymiä 

ei alkuperäisen alueensa ulkopuolella esiinny kuin lähinnä kaupunkilaisnuorten 

puheessa, mikä Mielikäisen (1989: 235–236) mukaan viittaisi siihen, etteivät ne ole 

erityisen leviämiskykyisiä. 

Tämän tutkimuksen aineistossa jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien 

monoftongiutumista tapahtuu yllättävän vähän: Vokaaliyhtymät ovat monoftongiutuneet 

yhteensä 44 kertaa, ja nämä monoftongit muodostavat aineiston 2863 jälkitavun A-

loppuisesta sanasta vain 2 %. Myös vanhan murteen mukainen variantti esiintyy 

aineistossa kerran, kuudesluokkalaisen tytön kirjoitelman sanassa nopiampaa. 

Esimerkiksi Strömsholmin (1999: 61) aineistossa monoftongitapauksia on vain 15, 

kahdeksan 1980-luvun aineistossa ja seitsemän 1990-luvun aineistossa. 

Monoftongiutumista on tapahtunut kaikissa yhtymissä, mutta kaikkiaan se on hyvin 

vähäistä. Kuorilehdon (2002: 44‒45) aineistossa taas monoftongiesiintymiä on runsaasti 

enemmän, eA-yhtymissä 63 %, OA-yhtymissä 33 %, iA-yhtymissä 12 % ja UA-

yhtymissä 16 %. Monoftongiesiintymien keskiarvo chat-viesteissä kaikki 

monoftongityypit huomioon ottaen on 23 %.  

Koulukirjoitelma-aineiston vokaaliyhtymien monoftongiutumistiheys noudattaa 

Paunosen järjestystä. Eniten monoftongiutumista tapahtuu eA-yhtymissä, joista 4 % (23 

tapausta) on monoftongiutunut. Seuraavaksi eniten puhekielisiä tapauksia on OA- ja 

UA-yhtymissä (molemmissa 8 kappaletta), joista ensin mainitussa puhekieliset variantit 

muodostavat 2 % kaikista esiintymistä ja jälkimmäisessä 1 %. iA-yhtymän tapauksessa 

puhekielisten varianttien osuus (5 kappaletta) on vain 0,4 %. Kaikkia aineiston 

monoftongiesiintymiä tarkastellaan tässä lyhyesti sanaluokittain, mutta tarkempi 

kvantitatiivinen tarkastelu ulottuu tässä vain eA-nomineihin, koska muiden yhtymien 

monoftongeja esiintyy aineistossa vain alle kymmenen kappaletta kussakin ryhmässä. 

Aineiston monoftongitapaukset on jaettu kolmeen ryhmään: nominit, partikkelit 

ja verbit. Nominien ryhmä koostuu esimerkiksi adjektiiveista tai taipuneista 

substantiiveista kuten ylpee, maitoa ja pleikkarii. Partikkelien ryhmä koostuu pääosin -

sti-loppuisista adverbeista kuten hirveästi tai oikeesti, niiden vertailumuodoista kuten 

nopeammin sekä -n-loppuisista määrää ilmaisevista adverbeista kuten hirveen. Lisäksi 

partikkelien ryhmään kuuluu -staan-loppuisia adverbeja kuten oikeastaan ja ainoastaan, 

äkkiä- ja yhtäkkiä-adverbeja ja joitakin harvemmin esiintyviä adverbeja. Verbien 
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ryhmään kuuluu tässä aineistossa sekä supistumaverbejä että 1. infinitiivissä olevia 

esiintymiä. Mukaan on otettu myös muutama konditionaalissa oleva verbi, jossa 

monoftongiutuminen näkyy, kuten kerkeisin ja haluisin.  

 

Taulukko 23. Aineistosta tutkittujen vokaaliyhtymien esiintyminen eri muotoryhmissä.  
 

 

 eA ee OA oo UA uu iA ii 

Nominit 310 8 335 6 253 1 1023 5 

Partikkelit 80 9 12 0 0 0 65 0 

Verbit 112 6 54 2 497 7 79 0 

Yhteensä 

% 

502 

96 % 

23 

4 % 

401 

98 % 

8 

2 % 

750 

99 % 

8 

1 % 

1167 

100 % 

5 

0 % 

 

 

Aineistossa jälkitavujen eA-yhtymän sisältävissä sanoissa puhekielen vaikutus 

näkyy odotetusti tutkituista yhtymistä selkeimmin, ja kirjoitelmien 525:sta eA-

yhtymästä 23 kappaletta, 4 %, on monoftongiutunut. Eniten monoftongiutuneita eA-

yhtymiä on tois- ja kolmasluokkalaisten teksteissä, joissa molemmissa on viisi 

esiintymää. Toisella luokka-asteella monoftongit muodostavat 8 % kaikista 

mahdollisista tapauksista ja kolmannella 7 %. Ykkös-, neljäs- ja viidesluokkalaisten 

teksteissä eA-monoftongeja on kullakin luokka-asteella kolme ja kuudesluokkalaisten 

teksteissä neljä. Ensimmäisen luokka-asteen vain 13 eA-yhtymällisestä sanasta 3 

monoftongia muodostavat 23 %. Kolmella ylimmällä luokka-asteella kullakin 

monoftongien osuus koko luokka-asteen eA-yhtymällisistä esiintymistä pysyy 3 %:ssa.  
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Kaavio 2. Jälkitavujen eA-loppuisten vokaaliyhtymien monoftongiutuminen luokka-

asteittain. 

 

 

 

Sukupuolittain eA-monoftongien esiintyminen jakautuu määrällisesti siten, että 

13 niistä on tyttöjen ja 10 poikien teksteissä. Kunkin sukupuolen yleiskielisiin 

variantteihin suhteutettuna paljastuu poikien runsaampi monoftongin käyttö, pojilla 

monoftongit muodostavat 6 % kaikista poikien esiintymistä siinä missä tytöillä ne 

muodostavat vain 4 %. Kuten taulukosta 24 näkyy, monoftongiesiintymät jakautuvat 

melko tasaisesti eri luokka-asteille. 

 

Taulukko 24. eA-yhtymän monofotongit sekä yleiskieliset vastineet luokka-asteittain ja 

sukupuolittain. 

 

Luokka-aste Yleisk. M Puhek. M Yleisk. F Puhek. F Yhteensä 

1. 2 0 9 3 14 

2. 17 3 39 2 61 

3. 30 2 41 3 76 

4. 21 2 87 1 111 

5. 38 1 76 2 117 

6. 47 2 95 2 146 

Yhteensä 155 10 347 13 525 
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Muotoryhmistä frekvenssiltään eniten eA-yhtymiä esiintyy aiempien tutkimusten 

tulosten mukaisesti nomineissa ja myös määrällisesti suurin osa kaikista eA-esiintymistä 

kuin monoftongiutuneista ee-esiintymistäkin kuuluu tähän ryhmään. Monoftongiutuneet 

nominit ovat ylpee, oikeen, nimee, korkeeseen, kauhee, surkeeta, vaaleenpunainen ja 

kaikkee. Esiintymien kokonaismäärään suhteutettuna kuitenkin eA-partikkelien ryhmä 

näyttäisi monoftongiutuvan taajimmin, sillä aineiston eA-yhtymän sisältävistä 

partikkeleista kaikkiaan 10 % on monoftongiutunut, siinä missä nomineista on 

monoftongiutunut kaikkiaan 3 % ja verbeistä 5 %. Aineistossa monoftongiutuneet 

partikkelit ovat oikeesti (2 esiintymää), hirveesti (2 esiintymää), hirveen, kauheesti, 

nopee, nopeeta ja himmeelle. Esimerkit 19, 20 ja 21 kuvaavat monoftongien 

esiintymisympäristöjä. Esimerkin 19 ympäristö on puhekielisin, 20 enemmän normin 

mukainen ja esimerkissä 21 monoftongi esiintyy suorassa esityksessä muuten 

yleiskielen mukaisessa kirjoitelmassa. 

 

(19) Unelmien päivänä haluisin mennä perheen kanssa canadaa toiselle puolelle maapalloo 

kattoon äitin tätiä ja tädin miestä. (III Kau F 31) 

 

(20) Minun unelmieni päivä oli eilen koska sain särkänkausikortin. Minä aion pitää siellä 

syntymäpäivät. Siellä on hauskaa ja kivaa. Minä en kutsu kauheesti vieraita.               

(IV Kau M 100) 

 

(21) Ala nyt pukea jotain siistiä päällesi. Lähdemme Green daynkonserttiin. Oikeestikko. 

Minä kysyin silmieni loistaessa. Kyllä Äitini sanoi. (IV Kau F 37) 

 

Yleiskielisten 80 esiintymän joukossa eniten esiintymiä on adverbilla nopeasti (31 

kappaletta). Muita viisi kertaa tai useammin esiintyviä eA-adverbeja ovat hirveästi (9 

esiintymää), kauheasti (6 esiintymää), oikeastaan (5 esiintymää) ja oikeasti (5 

esiintymää). Yllättävästi taajaan käytetty nopeasti-adverbi ei teksteissä ole 

monoftongiutunut yhtään kertaa. Aineistossa monoftongiutuvat eA-yhtymän sisältävät 

verbit ovat lähteä (2 esiintymää), keretä, kiivetä, laskea ja lukea. 

Aineiston 409:sta jälkitavun OA-yhtymän sisältävästä sanasta 

monoftongiutuminen tapahtuu vain kahdeksassa (2 %). Eniten monoftongiutuneita 

esiintymiä (3 kappaletta) on toisluokkalaisten OA-esiintymissä, joista ne muodostavat 

5 %. Kolmannen ja neljännen luokan teksteissä on molemmissa kaksi 

monoftongiesiintymää ja niiden osuus OA-esiintymistä on kummallakin luokka-asteella 

3 %. Viidennen luokan teksteissä esiintymiä on yksi ja sen osuus kaikista luokan OA-
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esiintymistä on 1 %. Ensimmäisen luokan kuudesta ja kuudennen luokan 115 OA-

esiintymästä yksikään ei ole monoftongiutunut.  

Aineiston OA-monoftongeista kuusi on nomineita ja kaksi on verbejä. 

Aineistossa monoftongiutuneet partitiivimuotoiset nominit ovat autoo, juustoo, 

jäätelöö, kiloo, maitoo ja palloo. Aineiston monoftongin sisältävät OA-verbit ovat 

kertoo ja putoo. Aineiston yleiskielen mukaiset jälkitavun OA-yhtymän sisältävät 401 

sanaa jakautuvat niin, että 335 on nomineja, 54 verbejä ja 12 partikkeleja. 335 

yleiskielisen OA-nominin ryhmä koostuu pääosin partitiivissa olevista substantiiveista 

kuten euroa (58 kpl), koulua (34 kpl), aurinkoa (26 kpl), jäätelöä (25 kpl) ja hienoa (21 

kpl). Aineiston 54 yleiskielen mukaisen OA-yhtymällisen verbin ryhmä koostuu lähinnä 

verbeistä katsoa (13 kpl), valvoa (9 kpl), taikoa (6 kpl), sanoa (4 kpl) ja kertoa (3 kpl). 

Partikkelien kymmenen yleiskielisen OA-esiintymän ryhmä koostuu adverbeista 

ainoastaan (5 kpl), kotoa (4 kpl) ja paljoa, sekä tervetuloa-interjektiosta.  

Aineiston jälkitavujen 758 UA-yhtymästä vain yksi prosentti (8 kappaletta) on 

monoftongiutunut. Monoftongit jakautuvat luokittain niin, että ensimmäisellä ja toisella 

luokka-asteella on kummallakin kaksi monoftongia, kolmannella luokalla kolme, 

neljännellä ja viidennellä ei lainkaan ja kuudennella yksi. Ensimmäisellä luokalla 

monoftongit muodostavat 4 % UA-yhtymällisistä sanoista, kolmannella 2 % ja toisella 

ja kuudennella luokka-asteella 1 % kullakin. Esiintymistä seitsemän kuuluu verbien 

ryhmään ja yksi on nomini. Verbien ryhmä koostuu kuudesta haluisin-konditionaalista 

ja yhdestä nukkuu-verbistä. UA-nomineista ainoastaan partitiivi kouluu sisältää 

monoftongin. Yleiskielen mukaisten UA-yhtymällisten nominien ryhmä koostuu 

partitiiveista kuten minua (94 kpl) ja koulua (35 kpl). Yleiskielisten verbien ryhmään 

taas kuuluu eniten haluta-verbin eri taivutusmuotoja, mutta myös muita verbejä kuten 

nukkua tai puhua.  

Odotusten mukaisesti aineiston jälkitavujen iA-yhtymissä monoftongeja esiintyy 

vähiten. 1172 iA-yhtymällisestä tapauksesta vain viisi (0 % kaikista tapauksista) on 

monoftongiutunut. Monoftongiutuneet tapaukset ovat kaikki partitiiveja ja jakautuvat 

siten, että toista luokkaa lukuun ottamatta jokaisella luokka-asteella on yksi 

monoftongiutunut variantti. Ensimmäisellä luokka-asteella monoftongiutuneet variantit 

muodostavat 2 % kaikista mahdollisista iA-yhtymällisistä tapauksista ja kolmannella 

luokka-asteella 1 %. Muilla luokka-asteilla esiintymien osuus jää pienemmäksi kuin 
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1 %. Aineistossa monoftongiutuneet iA-substantiivit ovat siiderii, sipsii, karkkii, 

pleikkarii, baumii.  

Aineiston yleiskielen mukaiset jälkitavun iA-yhtymän sisältävät 1167 sanaa 

jakautuvat niin, että 1023 on nomineja, 79 verbejä ja 65 partikkeleja.  Aineiston 

yleiskielisten iA-nominien joukko koostuu monipuolisesti erilaisista partitiiveista, joista 

useimmin käytettyihin kuuluvat esimerkiksi tuntia (69 kpl) ja karkkia (63 kpl). iA-

partikkelien (65 kpl) ryhmä taas koostuu pääosin adverbeista yhtäkkiä (35 kpl) ja äkkiä 

(18 kpl). 79 yleiskielen mukaisen iA-yhtymällisen verbin ryhmä koostuu esimerkiksi 

verbeistä leikkiä (16 kpl), oppia (8 kpl) ja etsiä (7 kpl). Yleiskielessä jälkitavun iA-

yhtymän sisältävien nominien mittavan 1028 sanan joukon huomioon ottaen on 

yllättävää, että vain 5 sanoista on monoftongiutunut oppilaiden teksteissä. Toisaalta 

tulos vahvistaa omalta osaltaan näkemyksen, etteivät iA-yhtymät ole kovin herkkiä 

monoftongiutumaan. Vaikka monoftongi tekstien kirjoittajien puheessa olisikin 

käytössä, ei sen voi sanoa näkyvän heidän teksteissään.  

 eA-, OA-, iA- ja UA-yhtymien monoftongiutuminen on laajalevikkinen ja etenkin 

nuorten suosiossa oleva yleistyvä puhekielen piirre. Tässä aineistossa monoftongien 

esiintymistä voi pitää vähäisenä, vain 2 % tutkituista diftongeista on monoftongiutunut. 

Strömsholmin (1999: 61) tulokset nuortenpalsta-aineistosta ovat samansuuntaisia. 

Monoftongit eivät näyttäisi juuri siirtyvän puheesta kirjoitettuun tekstiin. Kuorilehdon 

(2002: 45) chat-aineistossa tosin monoftongiedustus on 23 %, joten tekstilaji näyttäisi 

osaltaan ohjailevan monoftongin käyttöä. Kuorilehdon (2002: 46) mukaan 

monoftongiutuminen vaikuttaa olevan hänen aineistonsa kielessä melko neutraali eikä 

siten kirjoittajaansa leimaava piirre. Sen käyttöä ohjailisivat Kuorilehdon mukaan siis 

yksilöllinen kielenkäyttö sekä mahdollisesti myös murretausta.  

Koulukirjoitelma-aineistossa käytetyt monoftongit jakautuvat sukupuolten osalta 

niin, että 23 esiintymää on poikien teksteissä ja 21 tyttöjen. Myös yleiskielisiin 

variantteihin suhteutettuna pojat käyttävät monoftongeja hieman tyttöjä enemmän. 

Kaiken kaikkiaan jälkitavujen A-loppuisten vokaaliyhtymien monoftongiutuminen 

näkyy hyvin vähän aineiston teksteissä. Eroja voisi olettaa olevan ainakin perinteisesti 

tyttöihin liitettyjen tunnepitoisten adverbien käytössä, mutta vastoin odotuksia tytöt 

eivät aineistossa näyttäydy esimerkiksi sen ahkerampina tunnepitoisten hirveä ja 

kauhea-sanojen käyttäjinä kuin pojatkaan. Myöskään tyttöjen osuus poikiin verrattuna 
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esimerkiksi -sti- ja -staan-adverbeista ei ole muutaman sanan heittoa isompi. Toisaalta 

on myös mahdollista, että kirjoittajat tiedostavat edellä mainitut intensiteettiadverbit 

puhekielen mukaisiksi ja osaavat siksi vältellä niiden käyttöä.  

   

 

4.2 Syntaktiset puhekielisyydet 

4.2.1 Omistuksen ilmaukset 

 

Suomen kielessä omistamista ilmaistaan perinteisesti possessiivisuffiksilla. 

Omistusliitteen lisäksi omistuksen ilmauksessa voi olla mukana myös 

genetiivimuotoinen persoonapronomini. Jos omistusmuoto viittaa lauseen subjektiin tai 

siihen rinnastuvaan lauseenjäseneen, persoonapronominin genetiiviä ei yleiskielessä 

panna erikseen ilmi. Jos omistusliite taas viittaa muuhun kuin lauseen subjektiin, 

persoonanpronominin genetiivin käyttö on 1. ja 2. persoonassa vaihtoehtoista ja sillä 

usein alleviivataan omistussuhdetta (ks. esimerkki 22). Kieliopit kuitenkin yleensä 

kannattavat pelkän suffiksillisen muodon käyttöä, ellei pronominia erityisesti haluta 

korostaa (Paunonen 1995a: 179). Yksikön ja monikon kolmannessa persoonassa 

genetiivin käyttö taas on tässä tapauksessa pakollista, sillä sen käyttö tai käyttämättä 

jättäminen muuttaa lauseen merkityksen, kuten esimerkeistä 23 ja 24 näkyy. 

 

(22) Joku on näpelöinyt (minun) postimerkkikokoelmaani. 

(23) Hän pesi autonsa.(Hän pesi oman autonsa.)  

(24) Hän pesi hänen autonsa.(Hän pesi jonkun toisen auton.)  

 

Possessiivikongruenssin esiintymiselle on joitakin rajoituksia. Substantiiviin ei 

liity possessiivisuffiksia, kun edussanan määritteenä on genetiivimuotoisen pronominin 

lisäksi substantiivi(lauseke) tai kvanttori, kuten esimerkiksi lauseessa Teidän ahkerien 

joukossa on yksi laiskuri. Lisäksi omistusliite voi puuttua sellaisista monikon 1., 2. ja 3. 

persoonan sisältävistä vakiintuneista ilmauksista, kuten meidän perhe ja heidän luokka, 

joilla ei niinkään kuvata omistusta kuin perhettä, yhteisöä ja asuinpaikkaa. Myös 

erisnimen yhteydessä omistusliitteetön vaihtoehto on mahdollinen, esimerkiksi 

lauseessa Meidän Joonas vasta on ahkera poika. (ISK 2005: 1240.) 

Puhekielessä omistamista ilmaistaessa inkongruenssi on lisääntynyt ja 
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possessiivisuffiksit ovat alkaneet väistyä pelkän genetiivimääritteen tieltä. 

Possessiivisuffiksillisten muotojen ohella puheessa törmää myös muotoihin minun kirja 

ja mun kirja. Myös kolmannessa persoonassa kongruoivien muotojen ohella esiintyy 

puhuttaessa inkongruentteja muotoja kuten hänen kirja, sen kirja, heidän kirja ja niiden 

kirja. Muutoksen takana on murretausta: possessiivisuffiksittomuus on yleisintä 

pohjalais- ja savolaismurteissa. Se, että puhekielessä 3. persoonaan viitataan monilla 

alueilla sanalla se, on rajannut usein possessiivikongruenssin esiintymiseen 1. ja 2. 

persoonaan. Tämä on saattanut edistää possessiivikongruenssin heikkenemistä. (ISK 

2005: 1241.)  

Tässä tutkimuksessa tarkastellut 1967 omistusmuotoa voi jakaa kuuteen 

tyyppiin: yleiskielen mukaisia ovat minun kirja, kirjani ja meidän perhe ja puhekielen 

mukaisia minun kirja, mun kirjani ja mun kirja. Tarkasteltaviksi valitut puhekieliset 

omistusmuodot on valittu sen perusteella, että niissä on mukana genetiivimuotoinen 

persoonapronomini. Aineiston omistusmuodot on yhä edelleen jaettu refleksiivisesti ja 

ei-refleksiivisesti käytettyihin tapauksiin sen mukaan, viittaako omistusmuoto 

kulloisenkin lauseen subjektiin (tai siihen verrattavaan lauseenjäseneen) vai ei. Jos 

omistusmuoto ei viittaa lauseen subjektiin, kuten lauseessa Hän ahmaisi pitsani, 

kyseessä on ei-refleksiivinen ilmaus. Paunosen (1995a: 187) mielestä juuri ei-

refleksiiviset ilmaukset ovat mielenkiintoisia, sillä puhekielessä niissä esiintyy usein 

yleiskielen suositusten vastaisesti sekä genetiivimuotoinen persoonapronomini että 

omistusliite, kuten esimerkissä 25. 

 

(25)  Se leikaa aina meidän hiukset. (IV Maa M 171)  

 

 Tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty sellaiset muodot, joissa omistusmuotojen 

käytön vaihtelua ei voisi ilmetä. Näin ollen esimerkiksi itselleni-refleksiivipronominit 

on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle, sillä ne eivät voisi esiintyä genetiivimuotoisen 

persoonapronominin kanssa yhdessä. Oma-adjektiivin olen Kuorilehtoa (2002: 52) 

mukaillen rinnastanut persoonapronominin genetiiviin niissä tapauksissa, joissa se vaatii 

omistusliitettä. Varsinaista omistusta kuvaamattomille meidän perhe -tyylisille 

tapauksille, joita on aineistossa 58 kappaletta, olen tehnyt niiden oikeakielisyyden 

vuoksi oman yleiskielisen meidän perhe -ryhmän. Laskelmia selitettäessä tarkastellaan 

kaikkia persoonamuotoja yhdessä, sillä 2. ja 3. persoonan esiintymien osuus on jo 



77 

 

pelkästään kirjoitelmien 1. persoonan käyttöön ohjaavan otsikon takia vähäinen. 

Persoonamuotojen käyttö jakautuu aineistossa siten, että yksikön 1. persoonan 

omistusmuodot kattavat 80 % omistuksen ilmauksista, yksikön ja monikon 3. persoonan 

muodot 10 % ja monikon 1. persoonan omistusmuodot 8 %. Yksikön 2. persoonan 22 

esiintymää muodostavat kokonaisuudesta vain 2 % ja monikon 2. persoonan 2 

esiintymää alle prosentin.  

Aineistossa tytöt käyttävät omistuksen ilmauksia selvästi poikia enemmän, sillä 

68 % esiintymistä on tyttöjen kirjoituksissa. Näistä 1329 esiintymästä 91 % on 

yleiskielen mukaisia. Poikien tulos on hyvin samankaltainen, 638 omistuksen 

ilmauksesta 90 % on yleiskielen mukaisia. Luokittain tarkasteltuna molempien 

sukupuolten kirjoitelmissa on aina enemmän yleiskielen mukaisia kuin puhekielen 

mukaisia omistuksen ilmauksia lukuun ottamatta poikien ensimmäisen luokan 

kirjoitelmia, joissa puhekielen mukaisia ilmauksia on neljä, kun yleiskielen mukaisia 

ilmauksia on kolme. Poikien osaamisen huippu sijoittuu viidennelle luokalle, jolla 

puhekielisiä ilmauksia on kaikista mahdollisista vain 5 %. Tyttöjen vastaava huippu on 

kuudennella luokka-asteella, jolla puhekielisten ilmausten osuus on niin ikään 5 % 

tyttöjen kyseisen luokan omistuksen ilmauksista. 

 

Kaavio 3. Omistuksen ilmaukset luokittain ja sukupuolittain. Poikien puhekielen 

mukaisten varianttien osuus luokittain: 1. lk:  57 %, 2. lk: 16 %, 3. lk: 15 %, 4. lk: 15 %, 

5. lk: 5 %, 6. lk: 7 %. Tyttöjen puhekielen mukaisten varianttien osuus luokittain: 1. lk: 

27 %, 2. lk: 19 %, 3. lk: 19 %, 4. lk: 8 %, 5. lk: 8 %, 6. lk: 5 %.   
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4.2.1.1 Refleksiiviset tapaukset 

 

Aineiston 1967 omistusmuodosta 1680 eli 85 % on refleksiivisiä. Tulos eroaa 

huomattavasti esimerkiksi Kuorilehdon (2002: 53) aineistosta, jossa vain hieman yli 

puolet tutkituista omistusmuodoista on refleksiivisiä. Strömsholmin (1999: 68‒76) 

aineistossa tarkastellaan erikseen 1. ja 2. persoonan muotoja yksikössä ja monikossa 

sekä 3. persoonaa sekä yksikössä että monikossa, joten luvut eivät ole aivan 

vertailukelpoisia. Vertaan Strömsholmin tuloksista tämän tutkimuksen tuloksiin hänen 

laskelmiaan yksikön 1. ja 2. persoonan omistusmuodoista, sillä yksikön 1. persoona on 

koulukirjoitelma-aineistossa selvästi eniten käytetty ja siten nämä tulokset lienevät 

vertailukelpoisimpia. Strömsholmilla refleksiivisiä yksikön 1. ja 2. persoonan 

omistusmuotoja on 57 kappaletta ja ei-refleksiivisiä on sitä vastoin 134 kappaletta eli 

70 % kaikista yksikön 1. ja 2. persoonan omistuksen ilmauksista, joten nämäkin tulokset 

eroavat voimakkaasti koulukirjoitelma-aineiston omistusmuotojen esiintymissuhteista. 

Koulukirjoitelma-aineistossa suurin osa eli 79 %, refleksiivisistä omistusmuodoista 

koostuu kirjani-tyypin esiintymistä. Toisiksi suurin ryhmä on niin ikään yleiskielen 

mukainen minun kirjani -tyyppi, jonka esiintymiä on refleksiivisistä tapauksista 13 %. 

Seuraavaksi eniten, 6 %, aineistossa on minun kirja -tyypin esiintymiä ja ei-

possessiivisia meidän perhe -esiintymiä, joita on 3 %. Mun kirja -esiintymiä on 

aineistossa vastaavasti 2 %. Mun kirjani -tyypin esiintymiä löytyy koko aineistosta vain 

yksi kappale. Näin ollen puhekielen mukaiset omistuksen ilmaukset muodostavat 

refleksiivisistä ilmauksista 8 %.  
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Taulukko 25. Aineistossa esiintyvät refleksiiviset omistusmuodot tyypeittäin.  

 

 Tyypit Esiintymät (kpl) % 

Yleiskieliset 1. minun kirjani 159 9 %  

 2. kirjani 1331 79 % 

 3. meidän perhe 52 3 % 

Puhekieliset 4. minun kirja 103 6 % 

 5. mun kirjani 1 0 % 

 6. mun kirja 34 2 % 

Yhteensä  1680 100 % 

 

Tässä aineistossa genetiivimuotoista pronominia vailla olevan kirjani-tyypin 

esiintymien suuren määrän yhtenä selittäjänä on kirjoitelman otsikko. Monet 

kirjoitelmista alkavat sanoilla unelmieni päivänä tai päättyvät sanoihin se(llainen) oli 

unelmieni päivä. Kirjani-tyypin 1331 esiintymästä 166 kappaletta eli 12 % koostuukin 

sanoista unelmieni. Esimerkkiä 26 voi pitää melko tyypillisenä kirjoitelman aloituksena. 

 

(26) Unelmieni päivä on että meidän koko perhe menisi lomalle. Kahdeksaksi viikoksi ja että 

mikään ei menisi pieleen. (II Taa F 54) 

 

 Kuorilehdon tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin kirjani-tyypin kohdalla 

samansuuntaisia, hänelläkin tuo tyyppi muodostaa 71 % refleksiivisistä omistuksen 

ilmauksista. Muilta osin tulokset eivät olekaan kovin yhteneväisiä johtuen varmasti 

eniten tekstilajien erilaisesta tyylistä. Kuorilehdolla toiseksi eniten esiintymiä on mun 

kirja -variantin kohdalla. Nämä esiintymät muodostavat chat-aineiston refleksiivisistä 

omistuksen ilmauksista 17 %, minun kirjani ja mun kirjani -tyypit 5 % esiintymistä 

kumpainenkin ja minun kirja -varianttia esiintyy vähiten, vain 2 %. Strömsholmin 

(1999: 69) aineistossa taas kirjani-tyyppi on lähes yksinomainen, 57 refleksiivisesti 

käytetystä omistusmuodosta 54 on tätä tyyppiä. Loput kolme esiintymää ovat mun kirja 

-tyyppiä   

Paunosen (1995a: 190–191) helsinkiläisten puhetta kartoittaneen tutkimuksen 

nuorten refleksiivisten omistusmuotojen käyttö jakautui enemmän Kuorilehdon tulosten 
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kaltaisesti siten, että kirjani-tyypin esiintymiä oli 64,6 % tapauksista, mun kirja -tyyppiä 

29 %, mun kirjani -tyyppiä 4,8 %, minun kirja -tyyppi 1,6 % ja minun kirjani -varianttia 

ei yhtään kappaletta. Suffiksittoman mun kirja -tyypin selvä yleistyminen ja kirjani-

tyypin orastava horjuminen ei Paunosen tutkimuksessa ylety keski-ikäisten ja vanhojen 

ikäryhmiin, joissa kirjani-tyypillä on selvä ylivoima. Refleksiivisesti käytettyjen mun 

kirjani ja mun kirja -tyyppien näkyminen juuri nuorten puheessa ennustaa Paunosen 

(1995a: 195) mielestä sitä, että refleksiivisten ja ei-refleksiivisten muototyyppien 

suhteet ovat muokkautumassa yksikön 1. persoonan omistusmuotojärjestelmässä siten, 

että ei-refleksiiviset omistusmuototyypit ovatkin yleistymässä myös refleksiiviseen 

käyttöön.  Ennusteen toteutumista myötäilevät myös tämän tutkimuksen tulokset, sillä 

21 %:ssa refleksiivisesti ilmaistuista omistussuhteista esiintyy persoonapronominin 

genetiivimuoto. Refleksiivisesti käytetyn minun kirjani -tyypin esiintymien suurta 

osuutta voisi osaltaan selittää se, että kirjoitelmien aihe on hyvin omakohtainen ja 

kirjoittaja on ehkä monesti halunnut erikseen korostaa kertovansa juuri omasta 

unelmien päivästään. 

 

 

4.2.1.2 Ei-refleksiiviset tapaukset 

 

Aineiston 286 ei-refleksiivistä omistuksen ilmausta muodostavat 15 % kaikista 

omistuksen ilmauksista. Kuten refleksiivisistä tapauksista, myös ei-refleksiivisistä 

ilmauksista aineistosta löytyy eniten kirjani-variantteja, yhteensä 55 %. Seuraavaksi 

eniten esiintyy myös yleiskielistä minun kirjani -tyyppiä, joka muodostaa 26 % 

esiintymistä.  Minun kirja -esiintymiä on kaikista ei-refleksiivisistä 15 %, mun kirja -

tyyppiä 4 % ja ei-possessiivista meidän perhe -tyyppiä 2 %. Ei-refleksiivistä mun 

kirjani -tyyppiä aineistossa ei esiinny lainkaan, mikä on yllättävää, sillä Kuorilehdon 

(2002: 56) aineiston ei-refleksiivisistä omistusmuodoista mun kirjani -tyyppi kattaa 

9 %. Myös Kuorilehdon tutkimustuloksissa ei-refleksiivisistä omistuksen ilmauksista 

kirjani on eniten esiintyvä variantti 44 %:n edustuksellaan. Lähes yhtä yleinen 

Kuorilehdon aineistossa on kuitenkin 39 % esiintymistä muodostava mun kirja -

variantti. Mun kirjani -variantti muodostaa chat-aineiston ei-refleksiivisistä esiintymistä 

9 %, minun kirja 5 % ja minun kirjani vain 3 %. Minun kirjani -tyypin vähäistä 
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esiintymistä selittänee parhaiten chat-ohjelmiin tekstiviestejä kirjoittavien pyrkimys 

tiivistää sanottavansa 160 merkkiin. Mitä tiiviimmin sanottavansa ilmaisee, sitä 

enemmän ehtii yhdessä viestissä sanoa. Strösmholmin (1999: 70) aineistossa yksikön 1. 

ja 2. persoonan ei-refleksiiviset omistusmuodot jakautuvat siten, että kirjani-tyyppiä on 

53 %, minun kirjani -tyyppiä 10 % ja puhekielen mukaisista varianteista mun kirja -

tyyppiä 31 %, mun kirjani -tyyppiä 4 % ja minun kirja -tyyppiä 2 %. Vertailuaineistojen 

tuloksia tarkasteltaessa tuntuu hämmentävältä, että puhekielen mukaisesti ilmaistujen 

omistusmuotojen esiintymät ovat niissä niin yhteneviä, ja tässä tutkimuksessa taas 

toisen suuntaisia. Koulukirjoitelma-aineiston ei-refleksiivisissä omistuksen ilmauksissa 

minun kirja -tyyppi on selvästi eniten edustettu, kun se Kuorilehdon ja Strömsholmin 

tuloksissa esiintyy puhekielisistä omistustyypeistä vähiten. Vertailuaineistoissa runsaasti 

esiintyvä mun kirja -tyyppi taas on koulukirjoitelma-aineistossa hyvin marginaalinen. 

Tuntuisikin siltä, että koulukirjoitelma-aineiston kirjoittajat pääosin tunnistavat 

pikapuheisen mun-variantin puhekieliseksi, ja siksi minun kirja -variantin frekvenssi on 

tässä aineistossa suurempi. Näin ollen minun kirja -variantti voisi helpommin eksyä 

myös sellaisiin kirjoitelmiin, jotka muuten ovat melko yleiskielisiä, kuten esimerkeissä 

27 ja 28. 

 

(27) Olin perheeni kanssa turkissa.  Me olimme välimeressä uimassa. Minun unelmani oli 

silloin päästä ulkomaille ja se oli ihanin päivä minunelämässä. (III Taa F 10) 

 

(28) Sitten lähtisin kotiin syömään äitini tekemää hernekeittoa joka on minun lempiruokaa. 

Ruuan jälkeen aloittaisin lukemaan lempikirjaani Keihäänkantajan tarua.   

(V Kau M 104) 
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Taulukko 26. Aineistossa esiintyvät ei-refleksiiviset omistusmuodot.  

 

 Tyypit Esiintymät (kpl) % 

Yleiskieliset 1. minun kirjani 69 24 % 

 2. kirjani 157 55 % 

 3. meidän perhe 6 2 % 

Puhekieliset 4. minun kirja 44 15 % 

 5. mun kirjani 0 0 % 

 6. mun kirja 11 4 % 

Yhteensä  287 100 % 

 

 Aineiston omistuksen ilmauksia tarkastellessa näyttäisi, että 

alakoululaiskirjoittajat hallitsevat etenkin refleksiivisten omistuksen ilmausten käytön. 

Refleksiivisistä muodoista 92 % on ilmaistu yleiskielen mukaisesti. Puhekielen 

vaikutuksen voi ajatella näkyvän minun kirja -tyypin pronominillisten muotojen melko 

suuressa määrässä, suurimmassa osassa kun ei ole kyse omistussuhteen korostamisesta, 

mutta kirjani-tyypin 79 %:n edustusta voi pitää kuitenkin hyvin onnistuneena. Ei-

refleksiivisten omistusmuotojen kohdalla tilanne on toisenlainen, ja kirjani-tyypin 

edustus on vain vähän yli puolet ei-refleksiivisten omistusmuotojen esiintymistä. 

Puhekielen vaikutus näkyy siis selvästi pronominillisten muotojen määrässä, niitä on 

yhteensä 45 % esiintymistä, ja niistä ulkoasultaan puhekielen mukaisia on 19 %. Ei-

refleksiivinen omistus siis näyttäisi refleksiivistä useammin edustuvan puhekielen 

omaisesti. Refleksiivisten ja ei-refleksiivisten omistusmuotojen puhekielisyys-

edustuksen eroon vaikuttaa myös jonkin verran kirjoitelman otsikko, joka on saanut 

monet kirjoittajat aloittamaan kirjoitelmansa kirjani-tyypin omistusmuodolla, mutta 

tästäkin huolimatta ero refleksiivisen ja ei-refleksiivisen omistuksen ilmaisun 

hallinnassa on selvä. 
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4.2.2 Passiivimuoto monikon 1. persoonan funktiossa   

 

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna passiivin käyttö monikon 1. persoonan funktiossa on 

melko nuori ilmiö. Mantila (1997: 11) on luokitellut sen kuuluvaksi yleisiin ja 

neutraaleihin puhekielen piirteisiin ja esimerkiksi Lappalaisen (2004: 68, 338) 

tutkimuksessa se on määritelty puhekielistyneeksi piirteeksi, eli piirteeksi, jossa 

puhekielisten varianttien määrä on niin vankka, että yleiskielistä varianttia voi 

periaatteessa pitää tunnusmerkkisenä. Mannisen (1997: 24) mukaan piirre on alun perin 

lähtöisin sydänsavolaisista murteita, joista se on levinnyt jo viime vuosisadalla Itä- ja 

Kaakkois-Hämeeseen, Uudellemaalle ja Kannakselle.  

Mannisen (1997: 24‒32) mukaan passiivin käyttö monikon 1. persoonan 

funktiossa on ilmiönä levinnyt jo laajalle puhuttuun suomeen. Persoonapäätteellinen 

muoto näyttäisi elävän lähinnä vanhojen ihmisten puheessa länsimurteiden alueella. 

Etenkin nuorten puheessa passiiviedustus on peräpohjalaismurteita lukuun ottamatta 

lähes yksinomainen. Tulevaisuudessa passiivin käyttö syrjäyttänee yhä useammin 

persoonapäätteellisen muodon puhekielessä. Kyseessä on vanha, ja suhteellisen hitaasti 

etenevä muutos, joka ei ole kovin altis sosiaalisille paineille. Piirteen sosiaali- tai 

sukupuoliryhmittäinen variaatio onkin melko vähäistä. Siten sen käyttö ei leimaa 

käyttäjäänsä. (Manninen 1997: 24–32.)  

 Monikon 1. persoonaa käytetään koulukirjoitelma-aineistossa yhteensä 2469 

kertaa, joista 698 kertaa (28 % tapauksista) se on ilmaistu puhekielisesti passiivilla. 

Passiivin käyttö monikon 1. persoonan funktiossa on aineistossa laajimmin näkyvä 

puhekielen ilmiö. Muihin tutkittuihin puhekielen ilmiöihin verrattuna merkille pantavaa 

on myös, että tämän ilmiön kohdalla esiintymiä on teksteissä runsaasti luokka-asteesta 

riippumatta. Puhekielisesti ilmaistun monikon 1. persoonan osuus on suurin 

ensimmäisellä luokalla, jolloin passiiviesiintymät muodostavat 83 % tapauksista, ja 

seuraavaksi suurin toisella luokka-asteella, jolla puhekielen mukaiset esiintymät 

muodostavat 54 % tapauksista. Kuitenkin esimerkiksi kuudennella luokka-asteella 

passiiviesiintymiä on yleiskielisiin esiintymiin suhteutettuna edelleen 19 % tapauksista, 

hieman enemmän kuin neljännellä ja viidennellä luokka-asteella. Kuten on tyypillistä 

aineiston muidenkin ilmiöiden kohdalla, ensimmäisen ja toisen luokka-asteen välillä 

näyttäisi olevan kirjoitustaidollisesti suuri ero myös monikon 1. persoonan käytön 
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välillä. Siinä missä ensimmäisellä luokalla vain 17 % kaikista esiintymistä on 

yleiskielen mukaisia, on vastaava luku toisella luokka-asteella 46 %. Vähiten 

puhekielisiä esiintymiä on viidennellä luokalla, jolla ne muodostavat 16 % tapauksista. 

Passiivin käyttö monikon 1. persoonan verbimuodon sijaan tuntuu olevan piirre, jonka 

runsauteen vaikuttaa, että kirjoittajat käyttävät sitä runsaasti etenkin listamaisissa 

kirjoitelmissa. Näille kirjoitelmille on tyypillistä, että unelmien päivän tapahtumat 

listataan peräkkäin luetteloksi, jossa passiiviakin esiintyy siten runsaasti, kuten 

esimerkeissä 29 ja 30. 

 

(29) Kun me oltiin Linanmellä. Me saatiin paljon herkkuja siellä. Ja me käytiin monessa 

laitteessa. Yksi niistä oli kummitusjuna. ( ‒ ‒) Isi tuli melkeen kaikkiin laitteisiin. Me 

mentiin pizzaa syömään. Me mentiin myös kumitustaloonkin. (III Kau M 131) 

 

(30) Sitten kun ei haluttanut mennä mihinkään laitteisiin me mentiin Näsineulaan. Sinne 

torniin vaikkei sinne ylös me menty. Siellä puodissa me käytiin ja mä ostin sieltä 

pehmodelfiinin. Sen nimi on Sani Sinifani. (VI Taa F 53) 

 

 Passiivin käyttö monikon 1. persoonan verbimuotoa korvaamassa tuntuu 

siirtyneen voimakkaasti kirjoitettuun kieleen. Esimerkiksi Kuorilehdon (2002: 65) chat-

aineistossa passiimuoto korvaa monikon 1. persoonan verbimuotoa 84 %:ssa 

tapauksista. Strömsholmilla (1999: 86) vastaavat luku on 34 %, mutta 

puhekielisyysprosenttia vetää alaspäin 1970-luvun aineisto, jossa ei ole yhtäkään 

passiivilla ilmaistua monikon 1. persoonan tapausta. 1980-luvun aineistossa 

puhekielisten muotojen esiintymäprosentti on 56 % ja 1990-luvun aineistossa 41 %. 

Piirre on hänen aineistossaan yksi eniten edustetuista puhekielen piirteistä ja 

Kuorilehdollakin se siis on lähes yksinomainen. 
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Kaavio 4. Monikon 1. persoonan esiintymien jakautuminen puhekielisiin ja 

yleiskielisiin eri luokka-asteilla. Kaikkien esiintymien määrät luokittain: ensimmäinen 

luokka (86), toinen luokka (219), kolmas luokka (422), neljäs luokka (474), viides 

luokka (536) ja kuudes luokka (732). 

 

  

 

Aineistossa monikon 1. persoonan esiintymien frekvenssi on tytöillä selvästi 

poikien frekvenssiä suurempi luokka-asteesta riippumatta. Kaikista aineiston monikon 

1. persoonan ilmauksista 67 % on tyttöjen kirjoitelmissa. Myös yleiskielisiin muotoihin 

suhteutettuna tytöillä on enemmän puhekielisiä esiintymiä kuin pojilla. Tyttöjen 

esiintymistä puhekielen mukaisia monikon 1. persoonan ilmauksia on 30 %, kun 

vastaava luku pojilla on 25 %. Myös tyttöjen ja poikien osaamistasossa luokittain on 

monikon 1. persoonan käytössä melkoisia eroja. Vaikka toisella luokka-asteella poikien 

puhekielisyysprosentti poikien yleiskielisiin muotoihin verrattuna on vielä 70 % ja 

tyttöjen vastaava luku 52 %, niin kolmannelta luokka-asteelta kuudennelle luokka-

asteelle poikien prosentti vaihtelee 10‒38 prosenttiyksikköä ja tyttöjen vastaavasti 

14‒54 prosenttiyksikköä.  Erot piirteen ilmenemisessä näkyvät myös siinä, kuinka 

monen kirjoittajan teksteissä passiivia monikon 1. persoonan funktiossa esiintyy. 

Tytöillä puhekielisiä passiiviesiintymiä on 113 kirjoittajan teksteissä ja pojilla 78 eri 

kirjoittajan teksteissä.  
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Taulukko 27. Monikon 1. persoonan esiintymien jakautuminen puhekielisiin ja 

yleiskielisiin luokka-asteittain ja sukupuolittain. 

 

Luokka-aste Yleisk. M Puhek. M Yleisk. F Puhek. F Yht.  Puhek. % 

1. 1 6 14 65 86  83 % 

2. 9 21 91 98 219  54 % 

3. 106 66 115 135 422  48 % 

4. 146 42 247 39 474  17 % 

5. 169 18 283 66 536  16 % 

6. 190 53 400 89 732  19 % 

Yhteensä 621 206 1150 492 2469  28 % 

 

Monikon 1. persoonan yleiskielen mukaiset esiintymät lisääntyvät sekä tyttöjen 

että poikien kirjoitelmissa aina luokka-asteelta toiselle siirryttäessä. Tytöillä 

yleiskielisten muotojen kasvu on jyrkempää. Jo neljännellä luokalla tyttöjen teksteissä 

on enemmän yleiskielen mukaisia esiintymiä kuin pojilla kuudennella luokka-asteella.  

Passiivin käyttö monikon 1. persoonan verbiä korvaamassa on koulukirjoitelma-

aineiston kirjoitelmissa eniten esiintyvä puhekielen piirre. Puhekielen mukaiset 

tapaukset muodostavat neljäsosan kaikista monikon 1. persoonan ilmauksista. Piirre 

näkyy vahvasti jo ensimmäisen luokan teksteissä, mutta on yhä edustettuna 19 %:ssa 

kuudennen luokan monikon 1. persoonan ilmauksissakin. Tämä puhekielen piirre 

näyttäisi siis siirtyvän kirjoitettuun kieleen erityisen herkästi. Tietoa piirteen 

esiintyvyydestä voi käyttää apuna esimerkiksi kouluopetuksessa, kun oppilaille 

selvitetään vaaran paikkoja norminmukaisen kielen kirjoittamisessa. 

 

 

4.2.3 III infinitiivin mA-tunnukseton illatiivi 

 

mA-infinitiivin illatiivia vastaava muoto on nykyään laajalti puhutussa kielessä mA-

tunnukseton. Vanhastaan tunnukseton muoto on esiintynyt hämäläis- ja 

pohjalaismurteissa. Lehikoisen (1995: 120) mukaan länsimurteissa kaksi- ja 

useampitavuisista verbeistä infinitiivin tunnus mA usein puuttuu. Itämurteissa tunnus on 

useammin säilynyt. Vaikka tässä luvussa tarkastellaankin aineiston mA-tunnuksettomia 

tapauksia, on syytä huomauttaa, että aineistossa on myös kymmenkunta tapausta, joissa 
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mA-tunnuksellista muotoa käytetään virheellisesti alkaa-verbin yhteydessä (ks. 

esimerkki 31). Oman kokemukseni mukaan tämä on melko yleinen virhe nuorten 

oppilaitten kirjoitelmissa. mA-infinitiivi tuntuu siis kaiken kaikkiaan aiheuttavan 

päänvaivaa aineiston kirjoittajille. 

 

 (31) Äiti antaa luvan ja alan pakkaamaan. (VI Kau F 4) 

 

Tässä aineistossa kolmannen infinitiivin mA-tunnuksetonta illatiivimuotoa on 

käytetty yhteensä 49 kertaa. Näistä esiintymistä 28 on poikien ja 21 tyttöjen 

kirjoitelmissa. mA-tunnuksellisia yleiskielisiä infinitiivimuotoja, joissa tunnuksen 

puuttuminen olisi mahdollista, on aineistossa yhteensä 710 kappaletta. Näistä 405 on 

tyttöjen ja 305 poikien kirjoitelmissa. Puhekieliset esiintymät muodostavat kaikista 

mahdollisista tunnuksettomista tapauksista yhteensä 6 %. Eniten sekä frekvenssiltään 

että suhteessa yleiskielisiin esiintymiin puhekielisiä esiintymiä on kolmannella luokka-

asteella, jolla niitä on 17 kappaletta ja 17 % kaikista luokan mahdollisista esiintymistä. 

Suhteessa yleiskielisiin esiintymiin vähiten esiintymiä on viidennellä ja kuudennella 

luokka-asteella, joilla molemmilla niitä on 3 %. Puhekielisten esiintymien vaihteluväli 

luokilla 2.‒6. on 3‒17 prosenttiyksikköä. Poikien puhekielisten esiintymien huippu 

suhteessa yleiskielisiin on kolmannella ja neljännellä luokka-asteella, joilla niitä on 

13 % esiintymistä. Tyttöjen huippu osuu myös kolmannelle luokka-asteelle, jonka 11 

mA-tunnuksetonta esiintymää muodostavat 22 % luokka-asteen tyttöjen esiintymistä. 

Aineiston perusteella näyttäisi siltä, että yleiskielisen ja puhekielisen variantin valinta ei 

välttämättä ole johdonmukaista, vaan saman kirjoittajan kirjoitelmassa voi esiintyä 

kumpaakin tyyppiä, kuten esimerkeissä 32 ja 33.  

 

(32) Sitten mun kaveri alko naurattaa nii mää pissasin housuu. Mäen halunnu et mun täti 

tietäis että mää pissasin housuu nii mää menin istuu lätäkköön että mun housut olis 

kokonaa märät. (III Kau F 51) 

 

(33) ‒ ‒ minä ja perheeni lähdettiin aikaisin aamulla ajamaan kohti lappia matkalla me 

pysähdyttiin välillä ottamassa Bensaa ja ostamassa kahvia ja pullaa kysyin Isältä kuinka 

kauan matka kestää yhteensä 10 tuntia sitten kun me olimme perillä niin me meninme 

hotellin sisälle lämmitteleen ‒ ‒. (II Kau F 16) 

 

Vertailuaineistosta Kuorilehdon (2002: 46) tutkielmassa ei ole käsitelty 

kolmannen infinitiivin illatiivin esiintymiä niiden vähäisen esiintymisen vuoksi. 
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Strömsholmin (1999: 88) aineistossa III infinitiivin illatiivi esiintyy alkaa-verbin kanssa 

12 kertaa, joista kolme kertaa tunnuksettomana. Näiden tunnuksettomien varianttien 

ympäristö on usein hyvin puhekielinen. 

 

Taulukko 28. III infinitiivin mA-tunnukselliset ja -tunnuksettomat illatiiviesiintymät 

aineistossa luokittain ja sukupuolittain esitettynä. 

 

Luokka-aste Yleisk. M Puhek. M Yleisk. F Puhek. F Yht.  Puhek. % 

1. 8 1 17 1 27  7 % 

2. 28 2 36 4 70  9 % 

3. 41 6 40 11 98  17 % 

4. 61 9 89 3 162  7 % 

5. 76 4 102 1 183  3 % 

6. 91 6 121 1 219  3 % 

Yhteensä 305 28 405 21 759  6 % 

 

III infinitiivin mA-tunnukseton illatiivi on alkuaan länsimurteista leviämään 

lähtenyt puhekielen piirre, johon törmää puhutussa kielessä jo usein. Koulukirjoitelma-

aineiston teksteihin piirre on kuitenkin siirtynyt melko heikosti, puhekielisiä variantteja 

on vain 6 % esiintymistä. Pojat näyttäisivät valitsevan mA-tunnuksettoman variantin 

tyttöjä useammin, sillä poikien varianteista puhekielisiä on 8 %, kun tytöillä vastaava 

luku on 5 %. Tyttöjen tunnuksettomien varianttien määrä myös näyttäisi vähenevän 

voimakkaammin ylemmille luokka-asteille siirryttäessä. Toisaalta puhekielisiä 

esiintymiä on kaikkiaan niin vähän, että päätelmissä on oltava varovainen.   

 

4.2.4 Monikon 3. persoonan inkongruenssi 

 

Monikon 3. persoonan inkongruenssi on piirre, jonka voi lukea kuuluvaksi yleisiin ja 

neutraaleihin puhekielisyyksiin. Se on levinnyt puhuttuun suomen kieleen joka puolelle, 

ja Mielikäisen (1984: 172) mukaan sillä on laajan murretaustansa takia ollut hyvät 

edellytykset levitä. Piirteen käyttö ei erottele puhujaansa sosiaalisesti, sillä sen käyttö ei 

näyttäisi olevan vahvasti sidoksissa puhujan koulutukseen, sukupuoleen, ikään tai 

asuinpaikkaan (Kielinen 1997: 33). Kuitenkin naiset ja nuorimmat ikäryhmät käyttävät 

piirrettä hieman muita enemmän (Kielinen 1997: 44). Taivutuksen mukautumattomuus 
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monikon 3. persoonassa ei ole uusi puhekielen ilmiö, sillä vanhoissa paikallismurteissa 

sillä on paikoin laajakin levikki. Mielikäisen (1984: 162) mukaan Göran Karlssonin 

laskelmat kertovat yksiköllisten muotojen olevan enemmistönä hämäläis-, pohjalais- ja 

savolaismurteissa ja monikollisten taas lounais-, kaakkois- ja peräpohjalaismurteissa. 

Monikon 3. persoonan inkongruenssin käyttö on lisääntyvä piirre, mikä viittaa sekä 

kongruenssijärjestelmän muuttumiseen että subjektittomien lauseiden määrän 

vähenemiseen yleensäkin.  (Kielinen 1997: 33, 44.)  

 Paunonen (1995a: 220‒21) hahmottelee normitetun kielen ja puhekielen eron 

monikon 3. persoonan käytössä siten, että kun kirjakielessä käytössä on mekaaninen 

kongruenssi, kansankielessä yksikössä tai monikossa olevan predikaatin valinta riippuu 

lause- ja tekstiyhteydestä. Jos lauseessa on erillinen subjekti, monikkomuotoista 

predikaattia ei tarvita, koska monikollisuus ilmenee lauseesta muutenkin. Jos taas 

erillinen subjekti puuttuu, monikollisuuden merkitseminen predikaattiin on 

ymmärrettävyyden vuoksi tarpeellista. Esimerkiksi Kielinen (1997: 33) on selvittänyt 

subjektin ja predikaatin välistä suhdetta eri lausetyyppien avulla seuraavasti: 

 

1) subjekti ja monikkomuotoinen predikaatti (he ovat) 

2) ei subjektia ja monikkomuotoinen predikaatti (ovat) 

3) subjekti ja yksikkömuotoinen predikaatti (he on) 

4) ei subjektia ja yksikkömuotoinen predikaatti (on) 

 

Näistä lausetyypeistä kaksi ensimmäistä kuvaavat yleiskielen mukaista mekaanista 

kongruenssia ja kaksi jälkimmäistä puhekielen syntaktis-tekstuaalista kongruenssia. 

Paunosen (1995a: 226‒227) neljäs tyyppi on puhekielessä harvinainen tyyppi, jossa siis 

lauseesta puuttuu erillinen subjekti. Subjekti on tällöin mainittu rinnasteisten tai 

alisteisten lauseketjujen ensimmäisessä lauseessa, mutta sitä ei toisteta (ks. esimerkki 

34).  

 

(34) Kyllä nuoret on ihmeellisiä, juoksee ja riehuu vaan kylillä. 

 

Koska tämän tutkimuksen aineisto koostuu rakenteeltaan hyvin perinteisistä 

koulukirjoitelmista, inkongruenssitapaukset ovat rakenteeltaan kolmostyypin mukaisia. 

Neljännen tyypin lauseet voisivat myös olla mahdollisia, mutta tämän tyylisissä 

teksteissä ne eivät ole kovin tavallisia. Ylipäätään monikon kolmatta persoonaa 
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käytetään teksteissä vain vähän ja yksikön ja monikon 1. persoona ovat selvänä 

enemmistönä. 

Monikon 3. persoonan inkongruenssia esiintyy aineistossa yhteensä 132 

tapauksessa. Yhteensä kaikista monikon 3. persoonan 639 esiintymästä inkongruentit 

tapaukset muodostavat 21 %. Inkongruenssitapaukset jakautuvat siten, että 71 on 

tyttöjen ja 61 poikien kirjoitelmissa. Yleiskielisiin esiintymiin suhteutettuna tyttöjen 71 

inkongruenssitapausta muodostavat tyttöjen esiintymistä 18 % ja poikien 61 

inkongruenssitapaukset suhteutettuna poikien yleiskielisiin esiintymiin muodostavat 

26 %. Pojat ovat tässä piirteessä selvästi tyttöjä puhekielisempiä. Kuten taulukosta 29 

näkyy, määrällisesti eniten inkongruentteja esiintymiä on viidennellä luokka-asteella, 

jolla on 34 esiintymää, ja vähiten esiintymiä on ensimmäisellä luokka-asteella, jolla 

niitä on vain yksi. Ensimmäisen luokka-asteen teksteissä monikon kolmas persoona ei 

muutenkaan esiinny kuin muutaman kerran. Muilla luokka-asteilla yleiskielisten 

esiintymien määrä pysyttelee 38‒172 kappaleeseen. Tytöillä monikon 3. persoonaa 

esiintyy kauttaaltaan poikia enemmän, yleiskielen mukaisista tapauksista 66 % on 

tyttöjen teksteissä. 

 

Taulukko 29. Monikon 3. persoonan kongruentit ja inkongruentit tapaukset luokittain ja 

sukupuolittain sekä luokittainen puhekielisyysprosentti. 

 

Luokka-aste Yleisk. M Puhek. M Yleisk. F Puhek. F Yhteensä Puhek. % 

1. 2 0 3 1 6  17 % 

2. 15 9 23 16 63  40 % 

3. 16 14 30 13 73  37 % 

4. 29 18 58 12 117  26 % 

5. 76 16 96 18 206  17 % 

6. 35 4 124 11 174  9 % 

Yhteensä 173 61 334 71 639  21 % 

 

Yleiskielisiin esiintymiin suhteutettuna eniten esiintymiä on toisella luokka-

asteella, jolla inkongruentit tapaukset muodostavat 40 % kaikista esiintymistä. 

Ylemmille luokille siirryttäessä puhekielisten esiintymien suhteellinen määrä 

yleiskielisiin verrattuna alkaa hiljalleen laskea, ja kolmannella luokka-asteella vastaava 

luku onkin jo 37 %, neljännellä luokka-asteella 26 % ja viidennellä luokka-asteella 
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17 %. Kuudennella luokalla inkongruentit tapaukset muodostavat enää 9 % 

kokonaisuudesta (ks. taulukko 29). Vaikka inkongruenttien tapausten suhteellinen määrä 

väheneekin melkoisesti alempiin luokka-asteisiin verrattuna, on 9 %:n 

puhekielisyysprosentti kuudennella luokka-asteella siitä huolimatta melkoinen 

verrattuna moneen muuhun tästä aineistosta tutkittuun puhekielen piirteeseen. 

Voidaankin epäillä monikon 3. persoonan inkongruenssin olevan sellainen puhekielen 

piirre, joka ei ole vanhemmillekaan kirjoittajille kovin salientti verrattuna vaikkapa 

sellaisiin puhekielen piirteisiin kuin i:n loppuheitto tai jälkitavujen i-loppuisten 

diftongien jälkikomponenttien kato, joiden luokittaisen esiintymisen kehityskulku on 

kovin toisenlainen.  

 

Kaavio 5. Monikon 3. persoonan esiintymät sekä niissä esiintyvät inkongruentit 

tapaukset luokka-asteittain. 

 

  

 

Kaikista inkongruenssiesiintymistä 51 tapauksessa eli 39 %:ssa inkongruentti 

verbi on olla-verbi. Tyypillinen inkongruenssiesiintymä onkin esimerkkien 35 ja 36 

kaltainen.  

 

(35) Aina heti heti kun tulee nälkä syödään makaroonilaatikkoa vielä että uimaseuran reenit 

olisi joka päivä.niin kuin isoveljellä. (II Kau M 153) 

 

(36) Minä ja kaksi ystävääni menimme tavarataloon. Heidän nimensä oli Nicklas ja Eetu.  

(IV Kau M 135) 
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Yhteensä aineistossa inkongruenssia esiintyy kaikkiaan 43 eri verbissä. Aineiston 

kaikkiaan 132 inkongruenttia esiintymää taas ovat yhteensä 102 kirjoittajan tekstissä, 

tyttöjen esiintymiä on yhteensä 52 eri kirjoittajan tekstissä ja poikien taas 50 kirjoittajan 

tekstissä.  

Strömsholmin (1999: 79) vertailuaineisto on monikon 3. persoonan 

kongruenssin osalta yhteneväinen koulukirjoitelma-aineiston kanssa, 19 % esiintymistä 

on inkongruentteja. Nuortenpalstakirjoitusten 1970-luvun aineisto on jälleen 

yleiskielisin, ja siinä inkongruentteja tapauksia on vain 1 %. 1980-luvun aineistossa 

inkongruenssin osuus on 34 % jaa 1990-luvun aineistossa 36 %. Strömsholm epäileekin, 

että kongruoimattomien muotojen käyttöaste voisi olla taantumassa noin 30 %:iin. 

Strömsholmin (1999: 80) merkille pantavaa on myös, että kun kongruoimattoman 

verbin kanssa käytetään persoonapronominia, valitaan pronominiksi poikkeuksetta ne. 

Kuorilehdon (2002: 58) aineistossa esiintymien suhteet ovat vastakkaiset. chat-

viesteissä kongruentteja muotoja on 22 % ja inkongruentteja 78 %. Näyttäisi siis, että 

puhutussa kielessä yleinen piirre on siirtynyt chat-ohjelmien kieleen hyvin vahvasti. 

Kuorilehto (2002: 59) arvelee, että kongruoimattomien muotojen valitsemiseen 

vaikuttaa niiden lyhyempi ulkoasu, joka sallii tilan säästämisen. Kongruoivat muodot 

esiintyvät hänen aineistossaan lähinnä asiatyylisissä teksteissä.   

Monikon 3. persoonan inkongruenssi näyttäisi olevan melko yleinen aineiston 

kirjoitelmissa esiintyvä puhekielelle tyypillinen piirre, kaikkiaan 21 % aineiston 

monikon 3. persoonan esiintymistä on inkongruentteja. Vaikka määrällisesti eniten 

esiintymiä on viidennen luokan teksteissä, on yleiskielisten esiintymien määrään 

verrattuna inkongruentteja esiintymiä eniten toisen luokka-asteen teksteissä, joissa niitä 

on kaikkiaan 40 % kaikista esiintymistä. Puhekielisten muotojen käyttö näyttäisi 

vähenevän ylemmille luokka-asteille siirryttäessä siten, että kuudennella luokka-asteella 

enää 9 % monikon 3. persoonan esiintymistä on inkongruentteja. Inkongruenttien 

tapausten suhteellisen suuri määrä vielä ylimmilläkin luokka-asteilla kertoo kuitenkin 

siitä, että kyseessä on helposti puheesta kirjoitukseen siirtyvä puhekielen piirre, jonka 

välttäminen hyvään kirjoitelman kieleen pyrittäessä saattaa aiheuttaa hankaluuksia, 

vaikka normitetun kielen säännöt pääosin olisivat jo kirjoittajan hallinnassa. 
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4.3 Puhekielisyydet sanastossa 

 

4.3.1 Puhekieliset sanat ja slangi  

 

Slangin alkuperä on 1890-luvun Helsingissä syntynyt suomalais-ruotsalais-venäläinen 

sekakieli, joka levisi Sörnäisistä ja Punavuoresta ympäri kaupunkia. Noista ajoista 

slangi kielimuotona on muuttunut paljon, vaikka siihen kuuluukin vielä jonkin verran 

vanhaa perusainesta. (Suojanen 1975: 176–179.) Tämän tutkimuksen kontekstissa 

slangilla tarkoitetaan jonkin ryhmän omaa kieltä, joka on ryhmän piirissä muokkautunut 

sen omiin tarpeisiin. Slangille onkin tyypillistä, että se kertoo käyttäjäryhmänsä arvoista 

ja lujittaa sen yhteenkuuluvuutta (Lehikoinen 1995: 155). Voidaan puhua esimerkiksi 

koululaisslangista, jolloin viitataan siihen kieleen, jota lapset ja nuoret viljelevät 

keskenään koulukontekstissa. Tämän tutkimuksen aineistossa slangisanoja näyttää 

syntyneen myös esimerkiksi tietokone- ja peliharrastuksen sekä hevosharrastamisen 

ympärille. Samalla henkilöllä voikin olla käytössään lukuisia eri rekistereitä omiin 

kiinnostuksenkohteisiinsa liittyen. Vaikka monet tutkimukset osoittavatkin nuorten 

tuntevan slangin hyvin, on slangin varsinaisesta käytöstä vasta melko vähän tutkimusta. 

Osaltaan tämä saattaa johtua siitä, että slangia esiintyy spontaanissa puheessa melko 

vähän ja sitä käytetään enemmänkin tyylittelemään sanottavaa asiaa. (Routarinne ja 

Hallila 2008: 30.) 

Slangin käyttäminen on tilannekohtaista, sitä ei yleensä puhuta ainoana 

kielimuotona, vaan sen käyttö aktivoituu tietyn ryhmän piirissä. Lappalaisen (2001: 

90‒91) mukaan nuorten tiivistä sitoutumista vaativien alakulttuuristen ryhmien merkitys 

näytti 1990-luvun alussa vähentyneen. Näyttäisi siltä, että nykynuori voi sitoutua 

subjektiivisesti tiukasti sellaisiinkin ryhmiin, jotka eivät vaadi tiukkaa sitoutumista. 

Sähköisten viestimien ja sosiaalisten medioiden käytön yleistymisen myötä nuori voi 

sitoutua aiempaa useampiin ja alueellisesti kaukaisempiinkin ryhmiin. Tämä lieneekin 

yksi syy siihen, että samanlaista slangisanastoa saatetaan nykyään käyttää eri puolella 

Suomea ja muuta maailmaa. Lappalainen (2001: 79) kuvaakin nykyslangin olevan 

tavallisesti niin sanottua yleisslangia, joka on melko samankaltaista nuorten puheessa 

kaikkialla Suomessa. Nykyslangi ei enää siis koske tietyn alueen puhujia vaan syntyy 

ennemminkin jonkin tietyn kulttuurin ympärille.  Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa 
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slangisanojen voidaan kuvitella siirtyvän nopeastikin ryhmän kielestä toiseen.  

 Slangisanoiksi päätyvät usein arkipäivän käsitteet, jotka ovat slangia käyttävän 

ryhmän jäsenille tuttuja ja toistuvat puheessa usein. Slangille tyypillistä on tärkeiksi 

koettujen asioiden pejoratiivistaminen eli halventaminen esimerkiksi metaforien avulla. 

(Suojanen 1975: 176–179.) Koululaisslangin suosituimmat attraktiokeskukset liittyvät 

vapaa-ajan viettoon, mikä näkyy myös tämän tutkimuksen aineistossa 

konsolipeliharrastukseen ja muihin harrasteisiin liittyvän slangisanaston melko runsaana 

esiintymisenä. Suurin osa slangisanoista syntyy lainaamalla joko muista kielistä, 

suomen kielen murteista tai omasta yleiskielestä käyttämällä sanoja metaforisesti 

(Suojanen 1975: 176–179). Lappalaisen (2001: 79) mukaan nykyslangi on 

enimmäkseen suomalaislähtöistä ja lainattaessa vieraista kielistä lainasanoja otetaan 

eniten englannin kielestä.  

 Koululaisslangi eroaa muista erityisryhmien slangeista erityisesti sanastoltaan. 

Erityisesti tupakka, tyttö tai nainen, maalainen ja ärtymys ovat sellaisia käsitteitä, joiden 

ilmaisemiseksi slangiin kertyy runsaasti synonyymeja (Routarinne ja Hallila 2008: 30). 

Myös Kuorilehdon chat-aineistossa puhekielisten sanojen ja slangisanojen esiintyminen 

kertoo siitä, mitkä asiat ovat keskustelijoiden arjessa tärkeitä. Ystävyyssuhteisiin ja 

sukupuolisuhteisiin liittyvää sanastoa esiintyykin Kuorilehdon aineistossa runsaimmin. 

Tällaisia usein esiintyviä sanoja ovat esimerkiksi kaveri, jätkä ja ex (Kuorilehto 2002: 

70). Affektisuus kielenaineksessa, eli suhtautumisen osoittaminen puhumisen kohteena 

olevaan asiaan, onkin yksi slangisanojen peruspiirre (Suojanen 1975: 177).  

 Toinen slangille tyypillinen piirre on sanojen nopea vanhentuminen. Ilmausten 

nopea kierto näkyy selkeästi Strömsholmin (1999: 96‒98) aineistossa, jonka 1970-, 

1980- ja 1990-luvun aineistoissa käytetään hyvin vähän samoja slangisanoja. Ainoat 

useammassa kuin yhdessä mielipidekirjoitusten osa-aineistossa esiintyvät sanat ovat ope 

ja bänät. 1970-luvun aineistossa esiintyvistä sanoista esimerkiksi voikka on jo väistynyt 

nykynuorten puheesta sen myötä, kun oppiaineen nimi vaihtui voimistelusta liikunnaksi. 

Strömsholm arvelee aineistonsa perusteella myös sanojen kovis ja kalkkis olevan 

poistumassa käytöstä. Uusimmassa aineistossa taas näkyvät vanhoista poiketen 

slangisanat kimma, frendi ja mutsi. Sika taas näkyy 1990-luvun aineistossa uutena 

intensiteettiadverbina. 

 Lappalaisen (2004: 337) tutkimus pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten 
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aikuisten puheen vaihtelusta eri tilanteissa osoitti, että nuorten tilanteinen vaihtelu 

äänne- ja muotopiirteiden osalta on vain vähäistä. Lappalaisen tutkimuksessa 

sanavalintoja siis käytetään puheen sävyn tuottamiseen ja äänne- ja muotopiirteitten 

osalta suositaan puhekielisyyksiä tilanteesta riippumatta. Sen sijaan sanastotasolla 

yksilöiden kieli varioi selvästi eri rekisterien välillä. Sanasto, pienten ryhmien slangi ja 

sanaleikit ovat nuorille merkittäviä yhteisöllisyyden rakennusaineita. Lappalainen 

(2001: 91) arveleekin, että sanaston merkitys nuorten kieltä erottelevana tekijänä kasvaa 

vastaisuudessa yhä, samalla kun fonologiset ja morfologiset erot ehkä tasoittuvat.  

Lappalaisen (2001: 86‒87) mukaan sukupuolieroja selitettiin alun perin juuri 

sillä, että miesten ja naisten verkostot ovat eriytyneitä ja erilaisia. Aiemmin ajateltiin, 

että tytöillä olisi yksi hyvä ystävä, jonka kanssa aikaa vietetään tiiviisti kahdestaan, 

mutta myöhempi tutkimus on osoittanut, että tytöillä voi olla moniakin tiiviitä 

ystävyyssuhteita ja tytöillä tuntuu ylipäätään olevan poikia enemmän kontakteja useisiin 

erityyppisiin sosiaalisiin verkostoihin (Lappalainen 2001: 87). Poikien lähipiiri taas 

vaikuttaisi usein olevan pienempi ja sitoutuminen verkostoihin voimakkaampaa. 

Lappalaisen (2001: 87) mukaan tyttöjen kielellinen innovaattorius ja molempien 

sukupuolten yksilöllisten erojen suuruus voisi selittyä juuri sukupuolten eri verkostojen 

hahmottamisen kautta.  

On syytä huomioida, että yksilön repertoaariin vaikuttaa aina voimakkaasti myös 

se, miten paljon hän on ehtinyt tutustua eri kielimuotoihin esimerkiksi kirjallisuuden ja 

median kautta. Tämä lienee totta myös tämän tutkimuksen tekstien kohdalla. Vaikka 

oppilas tavoittelisikin tekstiinsä hyvää kirjakielistä tyyliä ja tietäisi sen kuuluvan 

koulussa kirjoitetun kertomuksen tekstilajiin, eivät hänen taitonsa ja kokemuksensa 

välttämättä vielä riitä sen tuottamiseen.  

Tämän tutkimuksen aineistossa esiintyy 1813 yleiskielestä poikkeavaa sanaa. 

Slangiksi luokiteltuja sanoja on tästä joukosta 158 eli 9 %. Yleiskielestä poikkeavien 

sanojen määrittelyssä apuna on käytetty Paunosen (2000) sanakirjaa, joka on toiminut 

ensisijaisena lähteenä sanojen valinnassa, sekä Internetistä löytyvää MOT 

Kielitoimiston sanakirjaa 2.0, jota on käytetty apuna silloin, kun sanaa ei ole löytynyt 

Paunosen kirjasta. Slangin määrittelyssä olen monesti turvautunut omaan kielitajuuni, 

kun jokin Paunosen kirjassa slangiksi määritelty sana on tuntunut jo arkikielistyneeltä. 

Koulukirjoitelma-aineiston 1813 puhekielisen sanan ja slangisanan joukossa on kouluun 
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ja harrastuksiin liittyvää slangia kuten lumilautailusanastoa paipit ja boxit sekä hyvin 

yleistyneitä arkikielen sanoja kuten kiva, kaveri ja karkki. Muutama sana on valittu 

mukaan Paunosen ja Kielitoimiston sanakirjojen ulkopuolelta. Tähän pieneen joukkoon 

kuuluvat esimerkiksi Internetin käyttöön liittyvät uudehkot slangisanat mesessä 

(Windows Live Messenger -ohjelma), runessa (RuneScape-verkkoroolipeli) ja leveli 

(tietokonepelin kenttä), Tampereen paikkoja kuvaavat sanat särkässä (Särkänniemi) ja 

koskariin (Koskikeskus) sekä muutamia hajanaisia sanoja kuten munagranuja 

(munakranaatti-niminen ilotulite) ja paahtari (paahtoleipä).  

Slangisanojen määrittely ei ole sikäli ongelmatonta, että sanat saattavat melko 

lyhyenkin ajan sisällä muuttua slangityylisistä arkikielisiksi. Tällainen muutos näkyy 

esimerkiksi Strömsholmin (1999: 91) aineistossa sanassa bändi, joka Strömsholmin 

mukaan on ollut 1970-luvulla selvästi slangityylinen, mutta nykyään kuuluu jo 

arkikieleen. Myöskään slangisanojen vertailu ei tästä näkökulmasta ole ongelmatonta. 

Esimerkiksi Strömsholmin (1999: 95) arkikielisiksi luokittelemat sanat letti, jytä ja 

diskoilla taas määrittelisin itse slangityylisiksi, sillä ne eivät ainakaan tämän hetken 

suomessa esiinny laajasti arkikielessä. Lisäksi esimerkiksi Kuorilehdon (2002: 70) 

aineistossa 25 kertaa ja koulukirjoitelma-aineistossa 271 kertaa esiintyvä kaveri on 

Strömsholmin (1999: 91) määritelmän mukaan yleiskieleen kuuluva, eikä hän siten ole 

laskenut sitä mukaan yleiskielestä poikkeavaan sanastoon (Strömsholmin luokittelusta 

ks. Strömsholm 1999: 91‒92). Kummassakaan vertailuaineistossa ei yleiskielestä 

poikkeavan sanaston määrää ole verrattu kokonaissanamäärään, joten tältä osin 

vertailua ei voi tehdä.  

Koulukirjoitelmissa esiintyvien puhekielisten sanojen ja slangisanojen määrää 

voi pitää varsin suurena. Esimerkiksi Kuorilehdon (2002: 69) chat-aineistossa, jonka 

voisi olettaa olevan hyvin puhekielinen, koostuu yleiskielestä poikkeava sanasto 218 

sanasta. Slangisanojen ja puhekielisten sanojen määriä ei ole kerrottu tarkasti, mutta 

päätelmiä 218 sanan jakautumisesta voi tehdä taulukosta (Kuorilehto 2002: 69), jossa 

vähintään 4 kertaa aineistossa esiintyvät 7 eri slangisanaa muodostavat yhdessä 36 

esiintymää ja samaten vähintään 4 kertaa esiintyvät 11 puhekielistä sanaa muodostavat 

yhdessä 144 esiintymää. Strömsholmin (1999: 96‒97) aineistossa slangisanoja on 51 

kappaletta, joista useiten esiintyviä ovat ope, moi, moikka, moikata ja treffit. 

Arkikielisiä sanoja Strömsholmin (1999: 94) aineistossa on 174, joista eniten esiinty 
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miä on sanoilla jätkä, ryypätä, punkki ja tyyppi. Useimmat arkikieliset sanat liittyvät 

nuorten mielipidekirjoitelmissa vapaa-ajan viettoon. 1990-luvun aineistossa arkikieliset 

sanat kuvaavat usein henkilöä tai vapaa-ajan harrastuksia: aineistossa esiintyy sanoja 

kuten likka, jätkä, pomo, portsari, fani, musa ja bändi. 1980-luvun aineistossa on paljon 

alkoholinkäyttöön liittyviä sanoja ja 1970-luvun aineistossa henkilöä kuvaavia sanoja 

kuten punkkari ja punk-rokkari.  

 

Kaavio 6. Aineistossa esiintyvä yleiskielestä poikkeava sanasto luokittain suhteessa 

kokonaissanamäärään. Luokittaisen kokonaissanamäärät: 1.lk 2495, 2.lk 7813, 3.lk 

10410, 4.lk 14097, 5.lk 15527 ja 6.lk 17263. 

 

 
 

Koulukirjoitelma-aineiston 1813 yleiskielestä poikkeavaa sanaa muodostavat 

3 % kokonaissanamäärästä. Näin tarkastellen puhekielisen sanaston osuus näyttää 

melko pieneltä, mutta 1813 arkikielisen sanan esiintymistä voi pitää melko suurena ja 

siten kirjoitelmille tyypillisenä. Kuudesluokkalaisten teksteissä on 437 sanaa eli 

melkein neljännes (23 %) aineiston yleiskielestä poikkeavista sanoista. Jos 

puhekielisten sanojen määrää vertaa luokittaisiin kokonaissanamääriin (ks. kaavio 6), on 

esiintymiä eniten ensimmäisellä luokka-asteella (5 %) ja toiseksi eniten kolmannella 

luokka-asteella (4 %). Neljännellä luokka-asteella yleiskielestä poikkeavat sanat 

muodostavat 3 % kokonaissanamäärästä, ja toisella, viidennellä ja kuudennella luokka-

asteella ne muodostavat 2 % kokonaissanamäärästä. Ensimmäisellä luokka-asteella 

puhekielisten sanojen määrä on 114, mutta määrää kasvaa toisella luokka-asteella jo 
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melkein kahteensataan ja pysyttelee aineiston ylemmillä luokka-asteilla neljänsadan 

sanan tuntumassa. Suurin hyppäys kahden luokka-asteen puhekielisten sanojen 

frekvenssin välillä on toiselta luokka-asteelta kolmannelle siirryttäessä, jossa 

frekvenssien erotus on 198 sanaa. Sukupuolten kesken esiintymät jakautuvat melko 

tasaisesti, 54 % sanoista on tyttöjen kirjoitelmissa ja 46 % poikien. 

 Aineistossa esiintyvät puhekieliset sanat on jaoteltu sanaluokkien mukaan 

pienempiin ryhmiin (ks. seuraavan sivun taulukko 30). Puhekielisiä sanoja esiintyy 

eniten substantiivien ryhmässä, jossa on 1138 esiintymää. Adjektiivien ryhmässä 

esiintymiä on 348, partikkelien ja adverbien ryhmässä 115, verbien 177 ja numeraalien 

34. Puhekielen mukaiset pronominiesiintymät ja interjektiot on jätetty laskelmien 

ulkopuolelle, koska niillä on tässä tutkimuksessa omat alalukunsa. 

Aineiston 1138 puhekielistä substantiivia jakautuvat niin, että ensimmäisellä 

luokalla on vain 76 puhekielistä sanaa, mutta määrä vakiintuu parin sadan sanan 

tuntumaan kolmannesta luokka-asteesta eteenpäin ja on kuudennella luokka-asteella 

262 kappaletta. Sukupuolten välillä puhekielisten substantiivien käyttö jakaantuu 

tasaisesti niin, että poikien teksteissä on 575 sanaa ja tyttöjen 563. Aineistossa eniten 

esiintyvät yleiskielestä poikkeavat substantiivit ovat kaikki hyvin arkikielisiä. Eniten 

tällaisia esiintymiä muodostavat 271 kertaa esiintyvä kaveri, 100 kertaa esiintyvä 

karkki, sekä yhteensä 60 esiintymää muodostavat isi ja iskä. Muita kirjoittajille tärkeitä 

asioita ovat esimerkiksi eri muodoissaan 41 kertaa esiintyvät synttärit ja 29 kertaa 

esiintyvä kännykkä. Harrastuksiin liittyvä bändi-sana löytyy teksteistä 17 ja esimerkiksi 

heppa 12 kertaa. Telkkari ja teevee löytyvät teksteistä yhteensä 26 kertaa ja tietsikka 

vastaavasti 3. Koulukontekstiin liittyviä puhekielisiä substantiiveja ovat esimerkiksi 9 

kertaa esiintyvä matikka ja 5 kertaa teksteistä löytyvä ope. Playstation-pelikonsolin 

puhekieliset vastineet pleikka ja pleikkari taas muodostavat yhteensä 27 esiintymää. 

Kuorilehdon aineistossa taajaan esiintyneet jätkä ja ex eivät tämän tutkimuksen 

aineistossa esiinny kertaakaan, mikä ei kirjoittajien iän huomioon ottaen ole yllättävää.  
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Taulukko 30. Puhekielisten sanojen esiintyminen kappalemäärittäin luokittain ja 

sanaluokittain  

 

Sanaluokka 1. lk. 2. lk. 3. lk. 4. lk. 5. lk. 6. lk. Yht. 

Substantiivit 76 127 200 240 233 262 1138 

Adjektiivit 33 37 75 65 74 64 348 

Partikk. ja adv. 1 8 47 26 15 19 115 

Verbit 1 4 47 32 29 64 177 

Numeraalit 3 1 6 6 12 6 34 

Yht. 114 177 375 369 363 415 1813 

 

   

 Puhekielisten 348 adjektiivin joukosta leijonanosan muodostavat aineistossa 185 

kertaa esiintyvä arkikielinen kiva, 94 kertaa esiintyvä ihana ja 12 kertaa esiintyvä söpö 

eri taivutusmuodoissaan. Loput 57 adjektiivia ovat hajanainen joukko erilaisia 

esiintymiä, josta parikymmentä on kuudennen luokan teksteissä. Puhekieliset adjektiivit 

jakautuvat luokka-asteittain siten, että ensimmäisellä luokalla on 33 esiintymää, toisella 

37 ja kolmannesta luokka-asteesta kuudenteen kullakin luokalla on 64–75 esiintymää. 

Tyttöjen ja poikien tekstejä vertailtaessa paljastuu aiemmissakin tutkimuksissa todettu 

tyttöjen suurempi taipumus affektisten kiva- ja ihana-sanojen käyttöön: näiden 

adjektiivien 279 esiintymästä 189 eli 68 % tyttöjen teksteissä. Kaikista puhekielisistä 

adjektiiveista 66 % on tyttöjen teksteissä. On syytä olettaa, että kertomuksien 

tehtävänanto on osittain vaikuttanut kiva- ja ihana-sanojen runsaaseen esiintymiseen. 

Olisikin mielenkiintoista tietää, miten vähemmän tunnepitoinen aihe olisi vaikuttanut 

tutkimuksen tuloksiin.  

Kiva- ja ihana-sanojen lähes yksinomainen esiintyminen puhekielisten 

adjektiivien joukossa paljastaa ainakin osittain kirjoittajien taitamattomuuden 

adjektiivien käytössä. Heikoillakin kirjoittajilla saattaa olla pyrkimystä kertomukselle 

tyypilliseen kuvailevan kielen käyttöön, mutta kirjoitustaidon vasta kehittyessä 

adjektiivien käyttö saattaa typistyä hyvin yksipuoliseksi kuten seuraavan esimerkin 

ensimmäisen luokan tyttökirjoittajan tekstissä. 
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(38) Kiva ope. Kivoja koulukamuja. Kivat aapishahmot. Kiva päivä tänään. Kivoja 

pihakamuja. (I Kau F 25)  

 

Puhekieliset adjektiivit muodostavat aineiston kaikista adjektiiveista vain noin 

kymmeneksen, joten ne eivät kerro läheskään koko totuutta kirjoittajien adjektiivien 

kirjosta. Tehtävänannon ohjailevuuden huomioon ottaen voidaan ajatella, että 

puhekielisten adjektiivien osuus adjektiiveista on melko vähäinen.  

 Aineiston 115 partikkelia ja adverbia jakautuvat frekvenssiltään niin, että 

vähiten, 1 esiintymä, on ensimmäisellä luokalla ja eniten, 47 esiintymää, on 

kolmannella luokalla. Muilla luokka-asteilla esiintymien määrä vaihtelee 6‒26 välillä. 

Partikkeleihin ei ole laskettu interjektioita moi, hei ja heippa, koska niitä käsitellään 

erikseen Interjektiot-luvussa. Partikkeleista ja adverbeista 67 on tyttöjen ja 49 poikien 

teksteissä. Luokittainen suurin ero on sukupuolten puhekielisten partikkelien ja 

adverbien frekvenssissä on neljännellä luokka-asteella, jolla tytöillä on 22 esiintymää ja 

pojilla 4. Muilla luokka-asteilla esiintymät jakautuvat hyvin tasaisesti sukupuolten 

kesken. 

Partikkelien joukko koostuu pääosin adverbiaaleista, vaikka joukossa on 

muutama konjunktio ja postpositiokin. Adverbiaaleista käytetyin on tosi merkityksessä 

todella, sana esiintyy aineistossa yhteensä 46 kertaa. Muita enemmän kuin kerran tässä 

ryhmässä esiintyviä sanoja ovat 9 kertaa esiintyvä adverbi hirveästi ja muutaman kerran 

aineistossa esiintyvät eka merkityksessä ensin, plus, taikka, nätisti, okei ja nytten.  

On arveltu, että affektisuus nuorten puheessa olisi lisääntymässä ja ilmenisi 

slangi-ilmausten ohella esimerkiksi intensiteetti-ilmausten runsaana käyttönä. 

Intensiteetin ilmaisemiseen on kuitenkin lukuisia muita ilmauksia, joita tämänkin 

tutkimuksen kirjoittajat käyttävät. Näitä ovat esimerkiksi hirveen, ihanan ja kauhean. 

Tämän tutkimuksen perusteella nuorten kirjoittajien eniten suosima intensiteetin ilmaus 

on tosi ja toiseksi eniten käytetään yleiskielistä todella-ilmausta.  

Aineistossa teksteissä esiintyy 177 puhekielisiksi jaoteltua verbiä, joista 107 on 

tyttöjen ja 70 poikien teksteissä. Verbien ryhmän kohdalla näkyy selvästi oppilaiden 

sanavaraston kehittyminen, verbeistä yli kolmannes (36 %), on kuudennen luokan 

teksteissä. Ensimmäisellä luokalla puhekielen mukaisia verbejä on yksi ja toisellakin 

luokka-asteella niitä on vain neljä. Kolmannesta luokka-asteesta viidenteen verbien 
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määrä liikkuu välillä 32‒47. Puhekielisistä verbeistä käytetyimmät ovat shoppailla, joka 

esiintyy teksteissä 30 kertaa, joista 25 tyttöjen teksteissä, ja verbi tykätä, joka esiintyy 

aineistossa 17 kertaa. Kuudennen luokan teksteissä löytyy myös variantti shopata 7 

kertaa, mutta muilla luokka-asteilla sitä ei esiinny.  

Puhekielisistä verbeistä 60 % on tyttökirjoittajien teksteissä. Tyttöjen teksteissä 

puhekielisiä verbejä esiintyy myös hieman poikien tekstejä monipuolisemmin, niissä on 

35 erilaista puhekielistä verbiä, kun poikien teksteissä niitä on vain 25. Puhekielisten 

verbien joukossa on monia kirjoittajien harrastuksiin liittyviä slangisanoja kuten 

tuunata, skeitata, larpata, lautailla, jorata, bilettää, ja surffailla. Harrastuksia 

kuvaavien sanojen lisäksi mukana on joitakin sanoja, joita käytetään kuvaamaan 

kavereiden kanssa oleilua kuten hengailla, hihhuloida ja säätää. 

 

(39) Päivä silloin haluaisin lähteä amerikkaan ja lähteä kavereitten kans sinne skeitaamaan ja 

säätää sielä. (VI Taa M 126)   
 

Sukupuoli- ja ystävyyssuhteisiin liittyvää sanastoa, jota esiintyi paljon esimerkiksi 

Kuorilehdon tutkimuksessa, on aineiston verbeissä kirjoittajien nuoren iän vuoksi hyvin 

vähän. Esimerkiksi verbi pussailla esiintyy aineistossa vain yhden kuudesluokkalaisen 

tyttökirjoittajan tekstissä, joskin siinä seitsemän kertaa. 

 

(40) Meidän päivän risteily alkaa loppua eikä me olla muuta paljoa tehty ku pussaaltu ja 

halailtu. (VI Taa F 46)  

 

 Aineistossa esiintyvät puhekieliset 34 numeraalia jakautuvat niin, että 19 on 

poikien ja 15 tyttöjen kirjoitelmissa. Eniten esiintymiä on viidennellä luokalla, jolla 

niitä on 12. Kolmannella, neljännellä ja kuudennella luokka-asteella on molemmilla 

kuusi esiintymää, ja kahdella ensimmäisellä luokka-asteella yhteensä 4. Eniten 

esiintymiä on sanoissa eka ja kymppi, joista ensin mainittu esiintyy teksteissä 10 kertaa 

ja jälkimmäinen 7. Muita satunnaisia esiintymiä ovat esimerkiksi milli, viiskyt ja 

kuutonen. Kaikkiaan puhekielen mukaisia numeraaleja on aineistossa hyvin vähän, koko 

aineiston 1322 numeraalista vain 3 % on puhekielen mukaisia. 

 Aineistoon koodatuista 1813 puhekielen mukaisesta sanasta 84 % on nomineja: 

63 % on substantiiveja, 19 % adjektiiveja ja 2 % numeraaleja. Puhekielen mukaiset 

verbit muodostavat kokonaisuudesta 10 % ja partikkelit ja adverbit 6 %. Puhekielisten 
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partikkelien vähyyteen vaikuttaa toisaalta ratkaisu jättää tästä lajittelusta pois muissa 

luvuissa tutkitut interjektiot (184 kpl), jotka ovat mukana esimerkiksi Strömsholmin 

aineiston slangisanoissa. Oma vaikutuksensa on tietenkin myös sillä, että lähteenä 

puhekielisten ja slangiksi luokiteltavien sanojen määrittelemisessä käytettiin juuri 

Paunosen (2000) Stadin slangin suursanakirjaa ja MOT Kielitoimiston sanakirjaa. 

 Aineistosta luokitellun 1813 puhekielisen sanan perusteella tytöt ovat 

teksteissään hieman ahkerampia puhekielisten sanojen käyttäjiä, 54 % sanoista on 

tyttöjen teksteissä. Luokka-asteittain erot näkyvät sekä puhekielisten sanojen määrän 

kasvuna että puhekielen mukaisen sanavaraston karttumisena ja monipuolisempana 

käyttönä. Ylempien luokka-asteiden kirjoittajat ovat myös taidokkaampia puhekielisten 

sanojen käyttäjiä. Siinä missä puhekielinen ilmaus saattaa helpommin eksyä alempien 

luokkien kirjoittajien teksteihin, voi ylempiluokkalaisten teksteissä nähdä jo puhekielen 

leikillistä käyttöä, kuten esimerkin 37 kuudesluokkalaisen kirjoittajan tekstissä. 

 

(37) Lähdemme Paulan stylekkäällä autolla shoppaamaan. (VI Maa F 65)   

 

Aineiston käytetyimmät puhekielen mukaiset sanat ovat 271 kertaa esiintyvä 

kaveri ja 185 kertaa aineistosta löytyvä kiva, 46 kertaa esiintyvä intensiteetti-ilmaus tosi 

ja 94 kertaa esiintyvä ihana. Aineiston puhekielen mukaisista sanoista voi sanoa 

selkeästi näkyvän tehtävänannon vaikutus kirjoitelmien sisältöön. Tehtävänanto selittää 

myös sen, miksi pejoratiivistuneita ilmauksia on puhekielisissä sanoissa niin vähän. 

Toki niitäkin aineistosta löytyy, esimerkiksi verbi jäkättää ja koulumaailmaan liittyvä 

substantiivi rättikässä. Aineistossa on yhteensä 185 slangiksi määriteltävää sanaa, joista 

selkeä enemmistö on erilaisia harrastuksia kuvaavaa erikoissanastoa. Myös kouluun 

liittyvää koululaisslangia ja erilaista ystävien kanssa huvittelua kuvaavia sanoja on 

aineistossa muutamia. Joukossa on enimmäkseen yksittäisiä tai muutaman sanan 

esiintymiä, mutta poikkeuksena PlayStation-pelikonsolin nimityksiä esiintyy hieman 

vaihtelevin ulkoasuin yhteensä 27 kappaletta. Sanavaraston karttumisen käsi kädessä 

kirjoitustaitojen kehityksen kanssa huomaa erityisesti nominien ja verbien ryhmien 

kohdalla, joissa esiintymien frekvenssi kolminkertaistuu verrattaessa ensimmäistä ja 

kuudetta luokka-astetta. Ylempien luokka-asteiden puhekielisten sanojen valikoima on 

myös selvästi laajempi kuin alemmilla luokilla. Näyttäisi siltä, että ylemmillä luokilla 
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puhekielisen sanavaraston käyttäminen on tietoisempaa ja verbejä ja substantiiveja 

käytetään usein tietoisina tyyliratkaisuina, kun halutaan kuvata esimerkiksi omaa 

harrastusta tai affektiivista suhdetta tapahtumiin. 

  

4.3.2 Interjektiot  

 

Interjektiot eli huudahduspartikkelit ovat vakiintuneita kielellisen toiminnan yksiköitä, 

joilla tavallisesti osoitetaan suhtautumista keskustelukumppanin kommenttiin tai 

esimerkiksi johonkin odottamattomaan tapahtumaan. Interjektioihin kuuluu affektisia 

reaktiivisia sanoja, joilla osoitetaan reaktiota johonkin sattumukseen (esim. huh, äh) tai 

joilla reagoidaan toisen puhujan vuoroon (oho, hmh, kas vain). Lisäksi interjektioihin 

kuuluu sanoja, joilla voi ilmaista ei-affektista suhtautumista sanottuun (aha, jaaha, kas 

vain). Näillä sanoilla osoitetaan vastaanotettu tieto uutiseksi. Sanat muistuttavat 

dialogipartikkeleita ja voidaan lukea myös niihin. Dialogipartikkelit (jaa, no, niin) ovat 

keskustelussa käytettäviä partikkeleita, jotka toimivat keskustelun osina. Ne voivat 

muodostaa lausuman ja puheenvuoron tai suorittaa kielellisen toiminnan yksin. Ne 

ilmaisevat esimerkiksi kuulolla olemista tai sitä, riittääkö puhujan antama taustatieto 

kuulijalle vai tarvitaanko lisätietoa.  (ISK 2005: 816, 773.) Interjektioiden luokittelu eri 

alatyyppeihin ei välttämättä ole yksiselitteistä. Esimerkiksi interjektio ai voisi 

kontekstista riippuen kuvata puhujan affektista tai ei-affektista suhtautumista 

keskustelun aiheeseen. Tämän tutkimuksen aineiston käsittelyn yhteydessä termi 

interjektio viittaa sekä yllä mainittuihin interjektiotyyppeihin että perinteisiin 

dialogipartikkeleihin silloin, kun erityistä interjektiotyyppiä ei ole mainittu.  

Tämän tutkimuksen aineistosta löytyy yhteensä 184 interjektioksi luokiteltavaa 

ilmausta. Myös kirjoitelmissa esiintyvät 4 hymiötä on laskettu mukaan interjektioihin. 

Hymiöiden tarkasteleminen interjektioiden yhteydessä on sikäli perusteltua, että ne 

toimivat kirjoituksen joukossa usein interjektiomaisissa tehtävissä, esimerkiksi 

ilmaisemassa suhtautumista edellä sanottuun tai johonkin kirjoittajan itsensä tai 

vastapuolen kuvaamaan tapahtumaan. Hymiöt ovat alun perin kuuluneet yksinomaan 

sähköiseen viestintään, mutta niiden käyttö on kuitenkin levinnyt hiljalleen myös käsin 

kirjoitettuihin teksteihin ja viesteihin. Eniten hymiöitä käytettäneen edelleenkin 

Internetin eri keskusteluohjelmissa, mutta niitä näkee usein silti myös vähemmän 
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keskustelumaisissa yhteyksissä, kuten sähköposteissa tai käsin kirjoitetuissa viesteissä.  

Vertailuaineistoista Strömsholmin (1999: 102) aineistossa ei ole erikseen 

käsitelty interjektioita, vaikka niistä ja diskurssipartikkelien käytöstä mainitaan lyhyesti. 

Ilmeisesti esiintymiä ei ole aineistossa kovin paljon. Myös Kuorilehto (2002: 77‒79) 

mainitsee chat-ohjelmiin lähetettyjen tekstiviestien sisältävän diskurssipartikkeleita, 

hymiöitä ja tervehdyksiä kuten moi, hei ja terve, mutta esiintymien määriä ei ole 

ilmoitettu. Kuorilehdon (2002: 78) aineistossa diskurssipartikkeleita käytetään 

osoittamaan viestin suhdetta aiempiin viesteihin sekä kirjoittajan omaa suhtautumista 

sanomaansa ja muiden ajatuksiin.  Niiden tehtävä on siis ilmaista asioita, jotka 

kasvokkaisessa keskustelussa voisi päätellä keskustelijan äänensävystä ja fyysisestä 

etäisyydestä (Kuorilehto 2002: 79). Diskurssipartikkelien lisäksi Kuorilehdon (2002: 

82) aineistosta löytyy 193 imitatiivia, jotka hän on määritellyt ilmauksiksi, jotka eivät 

ole lekseemeiksi konventionaalistuneita. Siten esimerkiksi Kuorilehdon interjektioiksi 

määrittelemät ai, oi, au ja voi ovat jääneet määritelmän ulkopuolelle. Kuorilehdon 

määrittelevät imitatiivit näyttäisivät olevan osittain yhteneviä koulukirjoitelma-aineiston 

interjektioiden kanssa. Tekstilajien eroavaisuudesta johtuen esiintymät näissä 

aineistoissa ovat kuitenkin melko erilaisia. Kuorilehdon (2002: 83) aineistossa 

edustuvat pääosin erilaiset naurahduksia ja nauramista kuvaavat imitatiivit kuten hih ja 

hehhehhee, joita chat-aineistossa on yhteensä 89 kappaletta. Myös erilaisia 

hymähdyksiä (hmm, höm) on tekstiviesteissä 28 esiintymää. 

Aineistossa esiintyvästä 184 interjektioista suurimman osan muodostavat tyypillisin 

dialogipartikkeli no (48 esiintymää) sekä kirjava joukko affektisia reaktiivisia sanoja 

(vau, jes, HUII).  Melko tavallisia interjektioita ovat myös tervehdyssanat (hei, moi), 

joita on aineistossa kolmisenkymmentä. Affektisista reaktiivisista sanoista erilaiset 

ihastusta ja riemua kuvaavat affektiset reaktiiviset sanat (jee, jes, ooh) tuntuvat olevan 

suosituimpia. 

 

Taulukko 31. Aineiston interjektiot esitettynä ryhmittäin. 

 

Interjektio-tyyppi Dialogi-

partikkelit 

Tervehdykset Reaktiiviset 

ilmaukset 

Hymiöt 

Esiintymiä (kpl) 70 34 76 4 
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  Eniten interjektioita on tois-, viides- ja kuudesluokkalaisten kirjoitelmissa, 

joissa kussakin on nelisenkymmentä esiintymää. Näiden kolmen luokka-asteen 

kirjoitelmissa esiintyvät interjektiot muodostavat 68 % kaikista aineiston esiintymistä. 

Ensimmäisen luokan teksteissä interjektioita on vain kolme, molemmat tyttöjen 

teksteissä. Tulos ei yllätä, sillä ensimmäisen luokan kirjoitelmien teksti on suurimmilta 

osin melko hataraa ja suoraa esitystä on hyvin vähän. Ensimmäisen ja toisen luokka-

asteen välillä tapahtuu interjektioiden käytössä kuitenkin suuri hyppy, sillä toisen 

luokka-asteen teksteissä esiintymiä jo 41 kappaletta. Interjektioita käyttää toisella 

luokalla 15 kirjoittajaa, jotka muodostavat 9 % kyseisestä aineiston ikäluokasta. 

Interjektioiden käytön kasvun ja siten sanaston monipuolistumisen voi ajatella 

heijastelevan suurta harppausta, joka oppilaiden kirjoitustaidossa yleensäkin tapahtuu 

ensimmäiseltä luokalta toiselle siirryttäessä. Kolmannen ja neljännen luokan 

kirjoitelmissa on molemmissa kolmisenkymmentä interjektiota ja viidennen ja 

kuudennen luokan kirjoitelmissa nelisenkymmentä. Interjektioita esiintyy teksteissä 

odotusten mukaisestikin erityisesti suoran esityksen käytön yhteydessä. Tämä selittää 

tervehdyssanojen suuren määrän aineistossa. Osa kirjoittajista tosin myös aloittaa 

kertomuksensa esittelytervehdyksellä, kuten esimerkin 41 kirjoittaja. 

 

  (41) Hei. Minä olen Pertti. Tänään on maanantai ja menen kouluun. (V Kau M 89) 

 

Tytöt käyttävät interjektioita kaiken kaikkiaan poikia enemmän, 60 % 

aineistossa esiintyvistä interjektioista on tyttöjen teksteissä (ks. seuraavan sivun kaavio 

7). Ainoastaan viidennellä luokka-asteella poikien interjektioiden määrä on hieman 

tyttöjä suurempi (pojilla 23 ja tytöillä 19 esiintymää). Kaikkiaan aineiston 184 

interjektiosta 111 kappaletta (60 %) on tyttöjen kirjoitelmissa. Huomionarvoista on 

myös se, että poikien 73 interjektiota ovat yhteensä 30 eri kirjoittajan kynästä, kun 

tyttöjen 111 interjektiota taas jakautuvat 51 eri kirjoittajan kesken. Myös tyttöjen ja 

poikien käyttämät interjektiot näyttäisivät eroavat toisistaan jonkin verran. Tytöt 

näyttäisivät käyttävän dialogipartikkeleja ja tervehdyksiä teksteissään hieman poikia 

runsaammin. Aineiston suosituin dialogipartikkeli on no ja esimerkiksi sen yhteensä 48 

esiintymästä 33 (69 %) on tyttöjen kirjoitelmissa. Samoin tervehdyssanoja esiintyy 

tytöillä (22 kappaletta) muutama poikia (14 kpl) enemmän. Myös affektisia reaktiivisia 
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sanoja on tyttöjen kirjoitelmissa selkeästi poikia enemmän. Näistä yleisimpiä ovat 

erilaiset jes- ja jee-tyyppiset riemunilmaukset, joita aineistossa on yhteensä 21, joista 

vain 7 poikien kirjoitelmissa.  

 

Kaavio 7. Interjektioiden käytön jakautuminen tyttöjen ja poikien teksteissä luokka-

asteittain. Interjektioiden esiintymät luokittain: Ensimmäinen luokka (3 kpl), toinen 

luokka (40 kpl), kolmas luokka (27 kpl), neljäs luokka (29 kpl), viides luokka (42 kpl) 

ja kuudes luokka (43 kpl).  

 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk

%

Luokka-aste

Interjektioiden käytön jakautuminen luokka-asteittain ja 
sukupuolittain

F

M

 

 

Aineiston selkeästi sähköisestä viestinnästä omaksutut piirteet, neljä hymiötä      

( :), XD ja ^_^) ja yksi chat-kielelle tyypillinen tekemisen kuvaaminen (*huoh*), 

jakautuvat siten, että yksi hymiö on toisluokkalaisen pojan, kaksi saman 

neljäsluokkalaisen tytön ja yksi kuudesluokkalaisten tytön kirjoitelmassa. Tekemisen 

kuvaaminen taas löytyy kuudesluokkalaisen tytön tekstistä. Sähköisestä viestinnästä 

muuhun käyttöön yleistyneitä piirteitä on aineistossa yllättävän vähän, vaikka 

alakouluikäisistä ainakin vanhimpien ikäryhmien voi ajatella olevan jo aktiivisia 

tekstiviestien ja Internetin käyttäjiä. Näyttäisi siltä, että nämä piirteet siirtyvät siistiä 

yleiskieltä tavoittelevaan alakoululaisten tekstiin hyvin vähän.  Samaan viittaa myös 

lyhenteiden ja englanninkielisten ilmausten marginaalisuus aineistossa. Esimerkkeihin 

42 ja 43 on valittu tekstit, joissa interjektioita esiintyy enemmän kuin yksi. 
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(42) Olipa kerran Paavo jolla oli synttärit ja hän odotti niitä paljon jahän sanoi minä 

olen kohta jo yksi vuotias ja Äiti sanoi niin olet mutta minulla on töitä. 

Byhyy…yäääh…Äitin pitää tulla paavon synttäreille noh… hoh… voin tulla 

varmaan synttäreillesi kun täytät kaksi eiiiih. Äiti tulee paavon synttäreille no 

voin kysyä että saisinko vapaapäivän. Jeeeeee mutta jos se pomosi ei anna 

vapaapäivää niin… (II Kau M 174) 

 

(43) Katsoin ennen nukkumaan menoa klo 0 South Parkin. Ja sen jälkeen 

ScoobydoonXD. Sitten. Kroohooh. Tämä on vain Unelmienpäivä itse keksitty 

toivepäivä :) . (IV Kau F 27) 
 

 Interjektioita esiintyy koulukirjoitelmissa kaikkiaan vähän, ne muodostavat vain 

0,3 % kokonaissanamäärästä. Etenkin ylemmillä luokka-asteilla kirjoittajat osaavat yhä 

useammin käyttää interjektioita suoran esityksen yhteydessä. Alemmilla luokka-asteilla 

niiden esiintyminen ei odotuksenmukaisesti ole yhtä hallittua. Tytöt käyttävät 

interjektioita hieman poikia enemmän, 60 % esiintymistä on tyttöjen kirjoitelmissa.  

Eniten aineistossa esiintyy no-diskurssipartikkeleja, erilaisia tervehdyksiä ja 

tyytyväisyyttä kuvastavia jes- ja jee-tyyppisiä ilmauksia. Reaktiivisten ilmausten kirjo 

on kuitenkin laaja ja joukossa on myös innovatiivisia interjektioita kuten edellä olevissa 

esimerkeissä.  
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5. Lopuksi 

 

Viimeaikainen tutkimus (esim. Keränen 1998, Kuorilehto 2002, Laihanen 1999, Lumila 

2000, Strömsholm 1999) on osoittanut, että puhutun kielen piirteet ovat siirtyneet 

nuorten kirjoittamiin teksteihin aina IRC-keskusteluista, tekstiviesteistä ja 

nuortenpalstojen mielipidekirjoituksista yläkoululaisten koulukirjoitelmiin. Oma 

tutkielmani asettuu osaksi tätä tutkimusjatkumoa ja tuottaa osaltaan lisää tietoa siitä, 

miltä suomalaisten alakoululaisten standardin mukaista kieltä tavoitteleva kirjoitettu 

kieli näyttää.  

Tavoitteena on ollut rakentaa selvä käsitys siitä, minkälaista koulukirjoitelma-

aineistossa esiintyvä puhekielen vaikutus on, siksi tutkimuksen kohteeksi valittiin niin 

äänne- ja muoto-opillisia, syntaksiin liittyviä kuin sanastonkin piirteitä. Tutkimuksen 

ulkopuolelle on kuitenkin jäänyt monia piirteitä, ja muita piirteitä tutkimalla olisi ehkä 

saatu toisenlaisia tuloksia. Tarkastelutta jääneet äänne- ja muoto-opilliset piirteet ovat 

aineistossa harvakseltaan esiintyviä, mutta esiintymiä olisi varmasti löytynyt paljonkin 

tutkimalla esimerkiksi puhekielen mukaisia idiomeja ja kollokaatioita kuten hakea 

hitaisiin tai mennä nappiin. Muutenkin kirjoitelmien affektiivista sanastoa ja 

affektiivisuuden ilmenemistä yleensä olisi voinut olla mielenkiintoista tutkia enemmän. 

Unelmien päivä -kirjoitelmissa on kirjoitelmien aiheen takia paljon erilaisia 

affektiivisuuden ilmaisimia, ja affektiivisuuden voi ajatella muutenkin olevan yksi 

lasten ja nuorten kieltä määrittelevistä piirteistä. Suurin osa tutkimukseen valituista 16 

piirteestä on sellaisia, jotka ovat esiintyneet runsaasti aiemmissa kirjoitetun kielen 

puhekielimäisyyksiä käsitelleissä tutkimuksissa, joten ennusteena oli, että ne 

esiintyisivät usein koulukirjoitelma-aineistossakin.   

 Aineistosta tutkitut puhutun kielen piirteet voi jakaa kahteen ryhmään sen 

mukaan, kuinka runsaasti ne esiintyvät kirjoitelmissa. Runsaasti esiintyviin puhekielen 

piirteisiin kuuluvat passiivin käyttö monikon 1. persoonan funktiossa, monikon 3. 

persoonan inkongruenssi, omistuksen ilmaukset, minä-pronominin pikapuheiset 

esiintymät, se- ja ne-sanojen käyttö henkilöön viittaamassa sekä yleiskielestä 

poikkeavat sanat. Näiden puhekielen piirteiden prosentuaalinen osuus suhteessa niiden 

yleiskielisiin vastineisiin liikkuu 3‒25 prosentin välillä (ks. taulukko 32), jossa pienin 

puhekielisyysedustuma on yleiskielestä poikkeavalla sanastolla eli puhekielisillä 
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sanoilla ja slangisanoilla. Yleiskielestä poikkeavaa sanastoa on tässä verrattu 

kokonaissanamäärään, eikä puhekielisyysprosentti siten ole verrattavissa suoraan 

muiden piirteiden puhekielisyysprosentteihin. Piirre on otettu mukaan runsaasti 

esiintyviin piirteisiin, sillä yleiskielestä poikkeavaa sanastoa on aineistossa kaikkiaan 

paljon, 1813 esiintymää, ja arkikielisten sanojen käyttö tuntuu olevan hyvin leimallista 

alakoululaisten teksteille. Tässä vaiheessa on syytä muistuttaa, että Lopuksi-luvussa 

esitetyt luokkakohtaiset puhekielisyysprosentit koskevat vain luokka-asteita 2.‒6., 

koska tuloksiltaan hyvin epätasaisen ensimmäisen luokka-asteen monessa piirteessä 

huomattavasti muita luokka-asteita suurempi puhekielisyysprosentti hankaloittaisi 

piirteiden esiintymisen vertailua muussa aineistossa taulukoissa 32 ja 33.   Taulukoissa 

esitetty kunkin piirteen yleinen puhekielisyysprosentti on kuitenkin laskettu koko 

aineistosta.  

Esimerkiksi Kuorilehdon (2002) aineistoon verrattaessa esiintymäprosentit 

saattavat tuntua pieniltä, mutta esiintymien vähyyteen chat-aineiston esiintymiin nähden 

vaikuttaa selvästi aineistojen erilainen tekstilaji. Siinä missä chat-aineiston tekstiviestit 

ovat pääosin erittäin puhekielen omaisia, tämän tutkimuksen alakoululaiset kirjoittajat 

pyrkivät selvästi tuottamaan normin mukaista ja hyvää kirjoitelmien kieltä. Alemmilla 

luokka-asteilla kokemattomuus kirjoittamisessa ja kirjakielen tuottamisessa näkyy vielä 

voimakkaana, mutta ylemmille luokka-asteille siirryttäessä puhekielen piirteiden osuus 

vähenee ja kertoo selvästi siitä, että oppilaat alkavat sekä hallita normin mukaisen 

kirjoittamisen että tietoisesti pyrkiä siihen koulukontekstissa. Puhekielen piirteiden 

runsaus on siis lähtökohdiltaankin erilaista koulukontekstissa kuin tekstilajeissa, joissa 

puhekielisyyksiä esiintyy tavallisesti runsaasti. 
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Taulukko 32. Aineistosta tutkitut runsaasti esiintyvät puhekielen piirteet, kaikkien 

esiintymien frekvenssi ja puhekielisten varianttien prosentuaalinen osuus niistä, sekä 

prosentuaalisen osuuden vaihteluväli luokka-asteilla 2.‒6. (Puhekielisten ja 

slangisanojen esiintymäfrekvenssi eroaa muista ilmiöistä siten, että frekvenssi kuvaa 

vain yleiskielestä poikkeavia sanoja. Puhekielisyysprosentti taas on laskettu 

kokonaissanamäärästä.) 

 

Aineistossa runsaasti esiintyvät puhekielen piirteet 

Tutkittu piirre Kaikki 

esiintymät f 

Puhekiel. % Vaihteluväli 

luokilla 2.‒6.  

Passiivi monikon 1. 

pers. funktiossa 

 

2469 

 

28 % 

 

16‒54 % 

Mon. taivutuspääte 

puuttuu 

 

643 

 

21 % 

 

9‒40 % 

Se ja ne henk. 

viittaavina 

 

592 

 

14 % 

 

8‒45 % 

Minä-pronominin 

pikapuh. nom. + obl. 

 

1457 

 

13 % 

 

4‒24 % 

Omistuksen 

ilmaukset 

 

1967 

 

10 % 

 

6‒18 % 

Puhekieliset sanat ja 

slangi 

 

1813 

 

3 % 

 

2‒5 % 

 

Tässä tutkielmassa tarkastelluista 16 eri puhekielen ilmiöstä tavallisimmin 

oppilaiden teksteissä esiintyy passiivi monikon ensimmäistä persoonaa korvaamassa. 

Tämä jo laajalle puhuttuun suomeen levinnyt ilmiö on tapahtunut kirjoitelmissa 

28 %:ssa 2469 mahdollisesta esiintymästä. Puhekielen piirteen levinneisyyttä kuvastaa 

myös se, että sitä esiintyy runsaasti luokka-asteesta riippumatta. Piirteen esiintyminen 

luokka-asteilla 2.‒6. liikkuu välillä 16‒54 prosenttia, jossa pienin esiintymämäärä on 

viidennellä luokka-asteella ja suurin toisella luokka-asteella.  Kuudennella luokka-

asteellakin esiintymiä on vielä 19 %, mikä osoittaa piirteen siirtyneen voimakkaasti 

kirjoitettuun kieleen. Näyttäisi siltä, että alakoululaiset kirjoittajat eivät miellä tätä 

piirrettä puhekielen mukaiseksi, vaan se vaikuttaisi olevan heille jokseenkin 

huomaamaton. 

Toiseksi useimmin kirjoitelmissa näkyvä puhekielen ilmiö on yleisiin ja 

neutraaleihin puhekielen piirteisiin luokiteltava monikon 3. persoonan inkongruenssi, 

jota esiintyy 21 %:ssa kaikista 643 mahdollisesta tapauksesta. Toisin kuin edellä 



111 

 

mainitussa passiivin käytössä monikon 1. persoonan sijasta, tämän ilmiön kohdalla 

kirjoitelmissa näkyy selvempi kehitystendenssi luokka-asteilla ylemmälle siirryttäessä: 

puhekielisten varianttien määrä laskee melko tasaisesti toiselta luokka-asteelta 

kuudennelle luokka-asteelle saakka. Kuitenkin vielä kuudennella luokka-asteellakin 

inkongruenssia esiintyy 9 % tapauksista, mikä kertoo piirteen olevan jokseenkin 

ongelmallinen alakoululaiskirjoittajille luokka-asteesta huolimatta.  

Kolmanneksi yleisimmin aineistossa puhekielistynyt piirre on se- ja ne- 

pronominien käyttö henkilöön viittaavina. Tämän piirteen puhekielisyysprosentti on 

14 %, ja sen käytön huippu yleiskielisiin variantteihin verrattuna on kolmannella 

luokka-asteella, josta ylemmille luokille siirryttäessä käyttö vähenee aina kuudennen 

luokan 8 %:aan puhekielisyysprosenttiin. Piirteen esiintymisen perusteella sen voi 

ajatella olevan huomattavasti tunnistettavampi kuin esimerkiksi passiivin käytön 

monikon 1. persoonan tilalla.  

Minä-pronominin pikapuheiset esiintymät kuuluvat myös aineistossa laajimmin 

näkyviin puhekielen piirteisiin. Kaikkiaan pikapuheisia muotoja on 13 % yksikön 1. 

persoonan pronomineista. Pikapuheisia muotoja esiintyy eniten kolmella ensimmäisellä 

luokka-asteella, mutta kolmella ylimmällä luokka-asteella piirteen puhekielisyys-

prosentti on enää 10 % tai vähemmän. Vähiten pikapuheisia muotoja on viidennen 

luokan kirjoitelmissa, jossa niitä on 4 %, kun niiden määrä kuudennella luokka-asteella 

nousee vielä 8 %:iin. Vaikuttaisi siltä, että suurin osa alakouluikäisistä kirjoittajista osaa 

vältellä yksikön 1. persoonan pikapuhemuotoja ja kirjoitustaitojen karttuessa piirteen 

puhekielisyys käy yhä näkyvämmäksi aineiston kirjoittajille. Minä-pronominin 

pikapuhemuotoja esiintyy kaikkiaan eniten hyvin puhekielenomaisissa kirjoitelmissa, 

joissa esiintyy usein muitakin pikapuheisuuksia ja loppuheittoisia muotoja. 

Myös aineiston omistuksen ilmauksissa puhekielen vaikutus näkyy selvästi, 

tosin puhekielisten esiintymien määrä vaihtelee sen mukaan, onko kyse refleksiivisestä 

vai ei-refleksiivisestä omistuksesta.  Refleksiivisistä 1680 omistuksen ilmauksesta 79 % 

on kirjani-tyyppiä, kun ei-refleksiivisistä 287 ilmauksesta vain 55 % on tätä tyyppiä. 

Puhekielen vaikutus näkyy selvästi persoonapronominillisten omistusmuotojen 

käytössä. Persoonapronominia toki käytetään joissakin tapauksissa myös 

omistussuhdetta korostamassa, mutta on selvää, että suurimmassa osassa tapauksista 

kyseessä on puhekielen vaikutus. Aineiston omistusmuodoissa näkyy ehkä myös 
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meidän perhe -tyyppisten omistusta kuvaamattomien ilmausten vaikutus sellaisten 

minun kirja -tyypin muotojen käytössä, jotka kuvaavat omistamista. Sekä 

refleksiivisissä että ei-refleksiivisissä omistusmuototyypeissä tämä tyyppi on selvästi 

enemmän edustettuna kuin muut puhekielen mukaiset muodot. Voi olla, että ensinnä 

mainittujen muotojen yleisyys mediassa ja puhekielessä yleensäkin on omiaan 

sekoittamaan alakoululaiskirjoittajien käsitystä siitä, miten omistusta ilmaistaan 

yleiskielen standardin mukaisesti. 

Aineistossa esiintyvät puhekieliset sanat ja slangi muodostavat 3 % 

kokonaissanamäärästä ja esiintymiä on yhteensä 1813 kappaletta, jota voi pitää melko 

suurena frekvenssinä. Esiintymistä 1655 on tavallisia puhekielisiä sanoja, joista suurin 

osa on sellaisia hyvin arkikielistyneitä sanoja kuten kaveri, karkki, kiva, tosi, synttärit, 

iskä ja ihana. Kirjoitelmien aihe kannustaa kirjoittamaan affektiiviseen sävyyn, ja se 

näkyy selvästi puhekielisten sanojen laadussa. Myös ensimmäisten luokka-asteiden 

vielä heikko kirjoitustaito heijastuu kiva- ja ihana-adjektiivien runsaana ja 

luettelomaisenakin käyttönä.  Toisenlainen tehtävänanto olisi luultavasti tuottanut 

sanaston suhteen hyvin erilaisia tuloksia.   

 Aineistossa kuuden eniten esiintyvän piirteen joukkoa tarkastellessa huomiota 

kiinnittää, että 3. infinitiivin mA-tunnuksetonta illatiivia lukuun ottamatta kaikki 

aineistosta tutkitut syntaktiset puhekielisyydet kuuluvat tähän ryhmään, ja 3. infinitiivin 

illatiivikin on vähäisesti esiintyvien puhekielen piirteiden joukossa yksi eniten 

esiintyvistä. Näyttää siltä, että äänne- ja muoto-opillisiin puhekielisyyksiin verrattaessa 

syntaktiset puhekielisyydet eivät ole alakoululaisille yhtä näkyviä ja siten niitä on 

vaikeampi välttää. Aineistossa runsaasti esiintyville puhekielen ilmiöille tyypillistä 

onkin, että esiintymiä on selvästi vielä ylimmillä luokka-asteilla. 
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Kaavio 8. Aineistosta tutkitut syntaktiset puhekielisyydet ja niiden puhekielisten ja 

yleiskielisten varianttien osuus. Kaikkien esiintymien frekvenssi: refleksiivinen omistus 

1680, ei-refleksiivinen omistus 287, mon. 1. persoona 2469, III inf. illatiivi 759, 

monikon 3. persoonan esiintymät 643. 

 

 
 

 

Aineistossa vähäisesti esiintyviin piirteisiin on luettu kaikki loput aineistossa 

esiintyvät 10 piirrettä. Näille pääosin äänne- ja muoto-opillisiin puhekielisyyksiin 

kuuluville piirteille tyypillistä on, että puhekielisiä variantteja on niissä kauttaaltaan 

vähän, ja luokka-asteilla 2.‒6. niiden määrä pysyttelee alle 10 %:n. Ainoat poikkeukset 

tästä määritelmästä ovat kaksi eniten puhekielen variantteja sisältävää piirrettä (ks. 

seuraavan sivun taulukko 32), demonstratiivipronominien pikapuhemuodot sekä 3. 

infinitiivin mA-tunnukseton illatiivi. Demonstratiivipronominien sijoittumisen tähän 

ryhmään selittää se, että sekä puhekielen että yleiskielen mukaisia esiintymiä on 

kaikkiaan niin vähän (68 kpl), että niiden perusteella ei vielä voida tehdä luotettavia 

päätelmiä piirteen esiintymisestä. Kolmannen infinitiivin tunnuksettoman illatiivin 

kohdalla taas puhekielisten esiintymien määrä nousee yli 10 %:n vain kolmannella 

luokka-asteella, jolla niitä on 17 %, mutta pysyttelee muuten alhaisena.  

Kaikissa muissa tämän ryhmän piirteissä siis esiintymiä on luokittain alle 10 % 

ja niissä myös ylimpien luokka-asteiden, viidennen ja kuudennen luokan, 

puhekielisyysprosentti vaihtelee 0‒2 %:iin. Näistä kahdeksasta piirteestä suurin 

puhekielisyysprosentti on i:n loppuheittoisissa esiintymissä: heittyminen on tapahtunut 

4 %:ssa sanoista. Toisella luokka-asteella i:n loppuheiton osuus on 8 % ja kolmannella 
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9 %. Missään muussa näistä 8 piirteestä ei ole yhtä suuria luokittaisia 

puhekielisyysprosentteja. Kuten taulukosta 32 näkyy, jälkitavun i-loppuisen diftongin 

jälkikomponentin kato ja sananloppuisen t:n kato on tapahtunut 6 %:ssa tietyn luokka-

asteen esiintymistä puhekielisyysprosentin ollessa huipussaan ja sananloppuinen n on 

myös kadonnut 5 %:ssa tapauksista puhekielisten esiintymien ollessa huipussaan. 

Lopuissa piirteissä kaikki luokka-asteiden 2.‒6. puhekielisyysprosentit ovat 4 % tai 

vähemmän.  

 

 

Taulukko 33. Aineistosta tutkitut vähäisesti esiintyvät puhekielen piirteet, kaikkien 

esiintymien frekvenssi ja puhekielisten varianttien prosentuaalinen osuus niistä, sekä 

prosentuaalisen osuuden vaihteluväli luokka-asteilla 2.‒6. (Interjektioiden 

esiintymäfrekvenssi eroaa muista ilmiöistä siten, että frekvenssi kuvaa vain 

interjektioiden määrää. Interjektioiden puhekielisyysprosentti taas on laskettu 

kokonaissanamäärästä.) 

 

Aineistossa vähäisesti esiintyvät puhekielen piirteet 

Tutkittu piirre Kaikki 

esiintymät 

f 

Puhekiel.  

(%) 

Vaihteluväli 

luokilla 

2.‒6. 

Demonstratiivi-pron. pika-

puh. 

68 10 % 0‒17 % 

III inf. ma-tunnukseton illat. 759 6 % 3‒17 % 

I:n loppuheitto 2718 4 % 1‒9 % 

Olla, mennä ja tulla pika-

puh. 

1113 3 % 1‒4 % 

Jälkitavun i-lopp. dift. jälki- 

komponentin kato 

1547 3 % 0‒6 % 

Jälkitavujen A-loppuisten 

vokaaliyht. monoftong. 

2365 2 % 0‒2 % 

Sananloppuisen t:n kato 739 2 % 0‒6 % 

Sananloppuisen n:n kato 21127 1 % 1‒5 % 

A:n loppuheitto 8314 1 % 0‒2 % 

Interjektiot 184 0,3 % 0‒1 % 
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 Yleistäen voisi sanoa, että aineistosta tutkitut äänne- ja muoto-opilliset piirteet 

ovat edustuneet puhekielisinä varsin vähän.  Kuten kaaviosta 9 näkyy, vain yksikön 1. 

persoonan pikapuhemuotojen, demonstratiivipronominien ja se- ja ne-pronominien 

esiintymisen henkilöihin viittaavana puhekielisyysprosentti on 10 % tai enemmän. 

Kaikissa muissa piirteissä puhekielisyydet ovat hyvin marginaalisia. Nämä 

puhekielisyydet ovat sellaisia, jotka eivät siirry helposti näiden alakoululaisten 

kirjoittamaan normin mukaiseen kieleen pyrkivään tekstiin tai sitten suurin osa 

kirjoittajista tunnistaa nämä piirteet ja osaa vältellä niitä. Aineiston perusteella 

vaikuttaisi, että ainakaan A:n loppuheitto, n:n ja t:n kato sanan lopusta, olla-, mennä-, 

tulla- ja panna-verbien pikapuheistuminen, jälkitavun A-loppuisen vokaaliyhtymän 

monoftongiutuminen ja jälkitavun i-loppuisen diftongin jälkikomponentin kato eivät 

kovin helpolla siirry kirjoitettuun kieleen, mutta on syytä epäillä, että tästä joukosta 

esimerkiksi verbien pikapuhemuodot ovat niin tunnistettavia puhekielisyyksiä, että niitä 

osataan välttää. Yllä mainitun ryhmän piirteitä on ylimpien luokkien kirjoitelmissa 

kauttaaltaan vähän, joten ne lienevät vanhemmille alakouluikäisille jo tunnistettavia.  

 

Kaavio 9. Aineistosta tutkitut äänne- ja muoto-opilliset puhekielisyydet ja niiden 

yleiskielisten ja puhekielisten varianttien osuus. Kaikkien esiintymien frekvenssi: minä-

pronomini nom. 679, minä-pronomini obl. 778, demonstratiivipron. 68, verbien 

pikapuhemuodot 1113, yks. ja mon. 3. persoona 592, A:n loppuheitto 8314, i:n 

loppuheitto 2718, jälkitavun i-loppuiset diftongit 1547, sananloppuinen n 3915, 

sananloppuinen t 739, A-loppuiset vokaaliyhtymät 8314.  
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 Aineistosta tutkituista sanastotason ilmiöistä yleiskielestä poikkeavia sanoja on 

3 % kokonaissanamäärästä ja interjektioita 0,3 % kokonaissanamäärästä. Yleiskielestä 

poikkeavaan sanastoon kuuluvaksi on aineistosta luokiteltu 1813 sanaa ja interjektioiksi 

184 sanaa. Standardikielestä poikkeavasta sanastosta suurin osa on arkikielisiä 

puhekielen sanoja ja slangin osa on vähäinen. Aineistossa esiintyvä slangisanasto on 

suurimmaksi osaksi harrastuksiin liittyvää erikoisslangia ja siksi slangisanojen ryhmä 

on melko heterogeeninen. Interjektioista suurin osa koostuu no-diskurssipartikkeleista, 

tervehdyksistä ja erilaisista reaktiivisista ja affektiivisista ilmauksista kuten jee, huh ja 

haa. Interjektioita esiintyy aineistossa kuitenkin kaikkiaan vähän ja niissäkin eritoten 

ylimmillä luokka-asteilla suoran esityksen yhteydessä. Esimerkiksi sosiaalisessa 

mediassa ja tekstiviesteissä käytettävän kielen piirteitä ja vaikutusta ei juuri näy 

aineiston teksteissä, vaikka niin olisi voinut nykylasten koti- ja kouluympäristön 

perusteella otaksua. Näyttää siltä, että alakoululaiset osaavat suurimmaksi osaksi välttää 

näiden piirteiden käyttöä kirjoitelmissaan. Tästä kertoo myös aineiston lyhenteiden ja 

englanninkielisten ilmausten vähäisyys.  

 Aineistosta tutkittujen puhekielen piirteiden käyttöä on tarkasteltu myös 

sukupuolen näkökulmasta.  Kaikkiaan sukupuolten väliset erot ovat pääosin hyvin 

pieniä. Tyttöjen puhekielisyysprosentti suhteessa tyttöjen yleiskielisiin muotoihin on 

suurempi neljässä piirteessä: se- ja ne-pronomineissa henkilöön viittaavina, i:n 

loppuheitossa, passiivissa monikon 1. persoonan funktiossa ja puhekielisissä sanoissa. 

Yleiskielisten esiintymien määrään verrattuna prosentuaalisesti yhtä paljon esiintymiä 

on sananloppuisen n:n katotapauksissa, A:n loppuheitossa ja interjektioissa.  Lopuissa 

yhdeksässä piirteessä pojilla esiintymiä on enemmän. Erot sukupuolten välillä ovat 

kuitenkin pääosin erittäin pieniä, suurimmassa osassa piirteitä sukupuolten 

puhekielisyysprosenttien ero on 0‒3 prosenttiyksikköä. Selviä eroja on nähtävissä vain 

yksikön ja monikon se- ja ne-pronominien, monikon 3. persoonan inkongruenssin ja 

monikon 1. persoonan esiintymissä (ks. taulukko 34). Puhekielisyysprosenttien erot 

ovat suurimmillaankin kuitenkin alle 10 prosenttiyksikköä, joten huomattavista eroista 

ei voida tässä yhteydessä puhua. 
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Taulukko 34. Puhekielen piirteiden esiintymisen sukupuolittaiset erot niissä piirteissä, 

joissa ero on 5 prosenttiyksikköä tai enemmän.  

 

Tutkittu piirre Puhek. % Puhek. % M Puhek. % F 

Se ja ne henk. 

viittaavina 

14 % 8 % 17 % 

Monikon 3. pers. 

inkongruenssi 

21 % 26 % 18 % 

Passiivi mon. 1. 

pers. funktiossa 

28 % 25 % 30 % 

 

 Aineiston alakoululaiset kirjoittajat asuvat joko kaupungissa, taajamassa tai 

maaseudulla. Koululaisten asuinaluetta ei kuitenkaan ole otettu tässä tutkimuksessa 

huomioon. Puhekielen piirteitä tarkastellessa näyttäisi, että kaupungissa asuvien 

koululaisten kirjoitelmissa olisi enemmän puhekielisyyksiä kuin taajamassa ja 

maaseudulla asuvien. Tällaista vertailua varten tarvittaisiin kylläkin enemmän aineistoa 

kuin tässä tutkielmassa on käytetty, mutta korpuksen kartuttaminen on yhä käynnissä, ja 

yhtä kaikki vertailu voisi paljastaa mielenkiintoisia eroja koululaisten välillä. 

Jännittävää olisi myös tehdä vertailua yläkoulun ensimmäisten luokkien oppilaisiin, ja 

heiltä kerättyyn vastaavanlaiseen aineistoon. Nähdäkseni kirjoitelman aihe on 

vaikuttanut osittain voimakkaastikin tekstien sisältöön esimerkiksi yksikön 1. persoonan 

esiintymien ja affektiivisten arkikielisten sanojen osalta, joten samalla tehtävänannolla 

toteutettu teksti olisi tarkoitukseen paras. Yläkoululaisten kirjoitelmissa äänne- ja 

muoto-opillisten piirteiden osuus olisi ehkä alakoululaisten teksteihin verrattaessa 

niukempi, mutta olisi mielenkiintoista nähdä, miten hyvin yläkoululaiset tunnistavat 

tässä tutkimuksessa tutkitut syntaktiset puhekielisyydet ja millä sanaston keinoilla he 

näyttävät sitoutumistaan omaan ikä- tai harrasteryhmäänsä.  

Tässä tutkielmassa on haluttu kartoittaa alakoululaisten puhekieltä luokka-

asteilla 1.‒6. ja seurata, miten huoliteltuun yleiskieleen pyrkivät koululaiset 

tehtävästään suoriutuvat. 16 tutkitusta piirteestä kuudessa esiintyy melko runsaasti 

puhekielisiä variantteja ja kymmenessä niitä on vain vähäisesti. Luokka-asteiden 2.‒6. 

puhekielisyysprosentteja vertailtaessa yhdeksässä piirteessä puhekielisyyksien huippu 

sijoittuu kolmannelle luokka-asteelle ja kolmessa piirteessä huippu on sekä kolmannella 

että jollakin muulla luokka-asteella yhtä aikaa. Vastaavasti luokka-asteilla 2.‒6. pienin 

puhekielisyysprosentti on viiden ilmiön osalta kuudennella luokalla, neljässä ilmiössä 
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viidennellä luokalla, ja neljä kertaa jommassakummassa ja samaan aikaan jollakin 

muulla tai muillakin luokka-asteilla. Piirteissä, joissa puhekielisiä esiintymiä on 

runsaasti, ero toisen luokan ja kuudennen luokan puhekielisyysprosentin välillä on 

puhekielisten sanojen ja slangisanojen ryhmää lukuun ottamatta aina selvästi nähtävissä. 

Suurimmassa osassa piirteitä puhekielisten piirteiden määrä laskee ennustetusti 

ylemmille luokka-asteille siirryttäessä, vaikka joukossa on myös piirteitä, joissa 

puhekielisyyksien määrä pysyy tasaisen vähäisenä luokka-asteesta riippumatta, kuten on 

molemmissa aineistosta tutkituissa sanastopiirteissä ja A:n loppuheitossa. 

Variaatio ja muutos ovat kieleen kuuluvia neutraaleja ilmiöitä. Kielenilmiön 

muutosvaiheessa osa puhujista suosii vanhoja muotoja, osa uusia ja osa suosii 

kumpiakin. Paunonen (1995b: 1999) on osuvasti kirjoittanut, että jokainen 

kielenkäyttäjä elää keskellä kielihistoriaa ja samalla kielen muutosta, siihen tahtoen tai 

tahtomattaan vaikuttaen. Tässä tutkielmassa tutkitut puhekielen piirteet ovat sellaisia, 

joita käytetään niin puheessa kuin vapaamuotoisissakin tekstilajeissa jo joka puolella 

Suomea ja joita pidetään hyvin tyypillisinä lasten ja nuorten kielelle. Tutkielman 

aineisto on koottu kirjoitelmina alakoulua käyviltä oppilailta ja aineistosta saaduista 

tuloksista näkyy kirjoittajien pyrkimys kirjoittaa hyvää yleiskieltä. Kirjoitelmien sanasto 

on yleiskielen mukaista ja poikkeamat siitä ovat pääosin jo hyvin yleisessä käytössä 

olevia arkisen puhekielen sanoja.  Äänne- ja muoto-opillisia puhekielen piirteitä 

esiintyy kirjoitelmissa kaikkiaan vähän ja niiden osalta eniten esiintymiä on 

ensimmäisten luokkien kirjoitelmissa. Syntaktiset puhekielisyydet näkyvät aineistossa 

selvimmin ja niiden kohdalla näkyy myös selvä kehityskaari ensimmäisiltä luokka-

asteilta ylimmille luokka-asteille. Näitä piirteitä esiintyy näkyvästi vielä ylimmilläkin 

luokka-asteilla, ja ne toiminevat tulevaisuudessa äidinkielen opetuksen haasteena 

standardin mukaista kirjoitettua kieltä opeteltaessa.   
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