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ABSTRACT 
 

The aim with this paper was to study and describe how the congruence in 1. P Sg, 1. P Pl and 3. P Pl (mä 

luen, me luetaan, ne lukee) appear in spoken Sweden Finnish among Sweden Finns teenagers. 

 
The study was based on a radio interview with 17 upper secondary school students from Huddinge, south 

of Stockholm. Some comparative data was also provided for in studies of congruence between spoken 

Sweden Finnish and Finnish in Finland. 

 
In addition to this, a discussion about the influence of Swedish on the congruence in Sweden Finnish, and 

the difference in congruence between boys and girls were included. The study method was descriptive and 

quantitative, but also qualitative observations were made. 

 
The result of the study implied that the congruence in 1. P Sg among the informants was around 99 %. 

The proportion of congruent forms appeared to the same extent among boys and girls. 0.5 % of all cases 

was constituted by incongruence in 1. P Sg. 

 
The incongruence in 1. P Pl was 100 % among the informants. The incongruent form was the Passive me 

luetaan or ø luetaan. The girls used the pronoun me 20 % more than the boys did. 

 
The incongruence in 3. P Pl among the informants was about 99 %. The verb in 3. P Pl was in the form 3. 

P Sg ne lukee or ø lukee. The incongruent forms appeared to the same extent among boys and girls. 

 
The differences in the congruence in spoken Sweden Finnish were small between the Sweden Finns and 

Finnish teenagers. The congruent form of standard Finnish in Sweden Finnish was used very seldom in 

either of the groups. 

 
The conclusions were that the Sweden Finns may deliberately want to avoid standard Finnish forms in 

spoken Finnish. An inadequate education in standard Finnish in Sweden may also influence spoken 

Sweden Finnish. Swedish is an analytical language, and could therefore influence Sweden Finnish in a 

way that it becomes more analytical than spoken Finnish in Finland.  
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1 JOHDANTO 
 

Ruotsissa asuu tällä hetkellä arviolta 450 000 ensimmäisen ja toisen polven ruotsinsuomalaista. 

Ruotsinsuomalaiseksi lasketaan henkilöt, jotka ovat syntyneet tai joiden vanhemmista ainakin 

toinen on syntynyt Suomessa. Heistä joidenkin laskelmien mukaan noin 250 000 käyttää 

päivittäin suomen kieltä. Vuonna 1999 suomen kielen opetusta sai Ruotsin peruskouluissa 6103 

oppilasta eli vain 42 prosenttia kaikista suomen kielen opetukseen oikeutetuista. Heistä yli tuhat 

opiskeli kahdeksassa ruotsinsuomalaisessa vapaakoulussa. 1990-luvulla kunnallisten koulujen 

suomen kielen opetusta vähennettiin yhteensä parillakymmenellä prosentilla 

(<http://www.rskl.se>), ja vaikka suomi on ollut Ruotsissa virallinen vähemmistökieli vuodesta 

2000, lienee se vielä muodollisuus paperilla. Selvää on, että vähäinen suomen kielen opetus 

jättää jälkensä standardikielen1 lisäksi puhekieleen. Nähtäväksi jäänee, millaiseksi 

ruotsinsuomalaisten (puhe)suomi muovautuu ajan mittaan, jos normikielen osaaminen heikkenee 

ja arkinen puhesuomi enemmistökielen varjossa alkaa hallita kaikenlaista yhteydenpitoa 

suomalaisiin ja muihin suomenkielisiin.  

 

Hyvää suomen kielen kannalta on kuitenkin, että muutama uusi ruotsinsuomalainen vapaakoulu 

on suunnitteilla, ja että Eskilstunan kunnassa sijaitsevaan Mälardalenin korkeakouluun 

perustettiin syksyllä 2003 Suomen kielen ja kulttuurin keskus. Eskilstunassa voi nykyisin 

opiskella suomen kielellä esikoulusta korkeakoulutasolle asti. Korkeakoulutason kielenopiskelu 

on mielestäni elintärkeää kielen ja kulttuurin kehityksessä ja tutkimuksessa. Siitä on hyötyä koko 

kieliyhteisölle ainakin välillisesti samalla, kun suomen kielen tutkimus auttaa kielen aseman 

juurtumisessa vahvemmaksi osaksi Ruotsin yhteiskuntaa. Suomen kielen tulevaisuus Ruotsissa 

riippuu pitkälti poliittisesta tahdosta.  

 

Tämä tutkielma pyrkii kuvaamaan ruotsinsuomalaisten nuorten puhesuomen tilaa erään 

kielenpiirteen avulla. 

 

               

                                                 
1 Standardikieli tarkoittaa kielen oman säännöstön mukaista kieltä.  
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1.1 Tutkielman aihe ja tavoitteet 

 

Tutkielman aiheena on ruotsinsuomalaisten nuorten puhesuomen subjektin ja predikaatin 

kongruenssi. Valitsin tutkittavakseni yksikön 1. persoonan ja monikon 1. ja 3. persoonan 

puhekielen kongruenssisuhteet. Aiheen valinta pohjautuu toisaalta, ja ennen kaikkea, omaan 

aineistooni, jossa juuri kongruenssissa esiintyy kiinnostavaa variaatiota. Verbikongruenssi on 

samalla riittävän yleinen kielenpiirre tavallisessa puhekielessä, jolloin tutkimustulokset kuvaavat 

mahdollisen edustavasti puhekielen kongruenssin luonnetta. Toisaalta aiheen valintaan on 

vaikuttanut yleinen kiinnostukseni Ruotsissa asuvien ruotsinsuomalaisten puhesuomeen. Idean 

työhön sain Mälardalenin korkeakoulun Suomen kielen ja kulttuurin keskuksen professori Jarmo 

Lainiolta.  

 

Tavoitteenani on kuvata ruotsinsuomalaisten nuorten puhesuomen subjektin ja predikaatin 

kongruenssia sekä selvittää mahdollisuuksien mukaan, poikkeaako ruotsinsuomalaisten nuorten 

puhekielen kongruenssi tarkasteltavissa persoonissa suomalaisnuorten puhekielen 

kongruenssista. Lisäksi pohdin, vaikuttaako ruotsin kieli informanttieni puhesuomen 

kongruenssiin ja esiintyykö niissä eroja tyttöjen ja poikien välillä. Otoksen pienuudesta 

huolimatta uskon, että tutkielman tulokset ovat suuntaa antavia ja kertovat puhutun 

ruotsinsuomen kehityssuunnasta. Tulokset voivat olla myös hyödyllistä vertailumateriaalia 

suomen kielen tutkimuksessa.  

 

1.2 Aikaisempi tutkimus ja tutkielman teoreettinen tausta 

 

Ruotsinsuomalaisten nuorten suomen kieltä on tutkittu jonkin verran, mutta tutkimus on 

keskittynyt enimmäkseen kirjoitettuun kieleen virheanalyysin keinoin. Mainitsen tässä 

yhteydessä vain ne Ruotsissa ja Suomessa tehdyt puhekieltä koskevat tutkimukset, jotka 

onnistuin saamaan käyttööni.  

   

Lainio (1989) esittelee artikkelissa Sweden Finnish – Development or Deterioration? 
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sosiolingvistisen FIDUS-tutkimusprojektin2 tuloksia. Projektin tarkoituksena oli kartoittaa, 

kuinka muurteet vaikuttavat ensimmäisen sukupolven ruotsinsuomalaisten puhesuomeen. Kaikki 

selvitykseen osallistuneet informantit olivat asuneet Ruotsissa vähintään viisi vuotta. He asuivat 

tutkimuksen aikaan Eskilstunassa, jonne he olivat muuttaneet Suomesta neljältä eri 

murrealueelta: Lounais-Suomesta, Hämeestä, Pohjois-Suomesta (Kemi – Rovaniemi-alueelta) ja 

Pohjois-Karjalasta. Tuloksista voidaan päätellä, että sellaiset murteiden piirteet, joita vain harvat 

puhujat käyttävät, häviävät, kun taas usein käytetyt piirteet yleistyvät puhekielessä. Kaikkien 

informanttien puheessa passiivimuoto monikon 1. persoonassa esiintyi vahvana. Ruotsin kielellä 

ei ollut tutkituissa kielenpiirteissä sanottavaa vaikutusta informanttien puhesuomeen. Vuonna 

1990 julkaistussa artikkelissa Syntactic Consequences of Varietal Contact among Sweden Finns 

Lainio jatkaa ruotsinsuomalaisten puhesuomen monikon 1. persoonan verbin tarkastelua. Hän 

osoittaa, että ensimmäisen sukupolven ruotsinsuomalaiset käyttävät passiivimuotoa monikon 1. 

persoonassa luokitellusti, ja että he hallitsevat puhe- ja standardikielen eri tilanteiden vaatimalla 

tavalla niin kauan kuin suomensuomi vaikuttaa heidän kieleensä.  

 

Lainio (1995) tarkastelee artikkelissa The use of Finnish and Swedish in two generations of 

Sweden Finns3 kahden sukupolven ruotsinsuomalaisten suomen ja ruotsin kielen käyttöä sekä 

kieliin liittyviä asenteita. Tutkimuksesta selviää muun muassa, että ruotsin kieli vaikuttaa 

enemmän ruotsinsuomalaisten nuorten kuin heidän vanhempiensa suomen kieleen. Tutkimus 

vahvistaa käsitystä, jonka mukaan suomen kieli vaikuttaisi enemmän ensimmäisen polven 

ruotsinsuomalaisten ruotsin kieleen kuin toisen polven ruotsin kieleen. Tutkimustuloksista 

ilmenee myös, että ensimmäisen polven suomen kieli vaikuttaa enemmän heidän ruotsin 

kieleensä kuin ruotsi suomen kieleen. Toisen polven ruotsinsuomalaisten suomen kielen 

tyylilliset taidot ovat hämärtyneet, ja ne eroavat ensimmäisen polven kielenkäytöstä.  

 

Veli Tuomelan väitöskirjassa Tvåspråkig utveckling i skolåldern (2001) tarkastellaan 

ruotsinsuomalaisten oppilaiden kaksikielisyyden kehitystä erilaisissa opetusryhmissä. Tuloksista 

selviää, että kaksikielistä luokkaa käyvät oppilaat tekevät suomessa vähemmän, mutta ruotsissa 

                                                 
2 Alkuperäinen tutkimus ruotsiksi Finsk dialektutveckling i en svenk industristad (FIDUS) (Lainio, 1984). 
3 Alkuperäinen tutkimus ruotsiksi Sverigefinnars två språk – språkbruk och attityder bland två generationer (Lainio 
& Wande, 1990). 
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enemmän kielivirheitä kuin ruotsinkielistä luokkaa käyvät ruotsinsuomalaiset oppilaat. Pirjo 

Janulf tutkii väitöskirjassaan Kommer finskan i Sverige att fortleva (1998) muun muassa 

ruotsinsuomalaisten ja suomenruotsalaisten suomenkielisten kouluaineiden kieliopin 

oikeellisuutta. Tulokset paljastavat, että suomenruotsalaiset oppilaat hallitsevat molemmat kielet 

paremmin kuin ruotsinsuomalaiset oppilaat.  

 

Tarpeellisen vertailukohteen työlleni antaa myös Suomessa puhutun suomen kielen tutkimus. 

Heikki Paunosen tutkimus Suomen kieli Helsingissä (1995) käsittelee Helsingin puhekielen 

muotoutumista 1870-luvulta nykyaikaan. Paunonen esittää huomioita Helsingin puhekielen 

historiallisesta taustasta ja nykyvariaatiosta. Pirkko Nuolijärven väitöskirjassa Kolmannen 

sukupolven kieli (1986) pohditaan, miten Helsinkiin muualta Suomesta muuttaneet omaksuvat 

uuden kielimuodon ja mitkä seikat vaikuttavat kielelliseen sopeutuvuuteen tai 

sopeutumattomuuteen.  

 

Peija-Riikka Piiparinen-Rintaluoman tutkii pro gradu -tutkielmassaan (1999) Suomen 

ruotsinkielisten nuorten puhesuomen variaatioita. Tutkielman mukaan eritasoisten puhujien 

variaatiorakenteessa on eroja ja ruotsinkielisten puhesuomen variaatiorakenne poikkeaa 

suomenkielisten nuorten variaatiorakenteesta; kielitaidoltaan heikot puhujat käyttävät kaikissa 

tutkituissa piirteissä paljon enemmän kirjakielisiä variantteja kuin suomenkieliset nuoret. Pro 

gradu -tutkielma käsittelee osittain samaa puhekielen kongruenssi-teemaa kuin oma työni.  

  

Tutkielmani teoreettinen tausta pohjautuu edellä mainittuihin tutkimuksiin, jotka niin ikään 

rakentuvat muun muassa sosiolingvistiseen variaatiotutkimukseen ja kaksikielisyystutkimukseen. 

Työni taustalla vaikuttaa perinteinen kielioppimalli, jonka syntaktisen eli lauseopin analyysin 

peruskäsitteet ovat sanaluokat, sekundaariset kielioppikategoriat kuten tempus ja modus sekä 

sanaluokkien pohjalta määritettävät lauseenjäsenet (Hakulinen & Karlsson 1979: 29).  
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2 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ  

 

Tutkimusaineisto on Ruotsissa nauhoitettu aito suomenkielinen radiohaastattelu, joka sisältyi 

aikaisemmin mainitsemaani tutkimusprojektiin Sverigefinnars två språk – språkbruk och 

attityder bland två generationer.4 Hankkeen päämääränä oli tutkia kahden sukupolven 

ruotsinsuomalaisten suomen ja ruotsin kielen käyttöä sekä kieliin liittyviä asenteita. Hanke 

käynnistettiin 1990-luvun alussa ja sen vetäjinä olivat Tukholman yliopiston Suomen kielen 

laitoksen silloinen tutkija Jarmo Lainio ja professori Erling Wande.  

 

Olen käyttänyt tutkielmassani radiohaastattelun litteroitua versiota. Tutkielman analyysiosassa 

esiintyvät radiohaastattelusta poimitut esimerkit ovat alkuperäisessä muodossaan. Vinoviiva / 

merkitsee lausuman rajakohtaa tai taukoa. Esimerkkien ruotsinkieliset sanat olen kääntänyt 

suomeksi, ja suomennokset ovat hakasulkeissa [niitty] . Muut tutkielmassa esiintyvät merkit ovat 

f (funktio), joka merkitsee taulukoissa kielen piirrettä ja sen määrää, ja ø, joka merkitsee 

puuttuvaa kielenpiirrettä.  

 

Haastattelussa oli mukana yhdeksän tyttöä ja kahdeksan poikaa, yhteensä seitsemäntoista 

ruotsinsuomalaista 16–19-vuotiasta nuorta. Heidän kotipaikkansa oli Tukholman Huddinge, 

jonka asukkaista suomalaissyntyisiä oli vuonna 1989 noin 6 prosenttia. Kaikkien haastateltavien 

vanhemmat olivat kotoisin Suomesta. Nuoret olivat haastatteluhetkellä asuneet Ruotsissa 

vähintään kymmenen vuotta, ja he olivat kaikki osallistuneet suomen eli kotikielen opetukseen. 

Huddingelaisnuoret esiintyivät haastattelussa peitenimillä, joita käytän myös omassa työssäni. 

Nuoria haastateltiin yksitellen, ja haastattelijana oli Tukholman paikallisradion naistoimittaja, 

joka oli muuttanut Ruotsiin aikuisiällä. Haastattelut olivat vapaamuotoisia; kaikille yhteisiä 

puheenaiheita olivat muun muassa kotipaikkakunta, opiskelu, työ, vapaa-aika ja suhde suomen 

kieleen. Yhden haastattelun pituus oli keskimäärin 30 minuuttia.  

 

Tutkimusmenetelmä on deskriptiivinen ja kvantitatiivinen, sillä kuvailen ja tutkin tiettyjen 
 

                                                 
4 Käytän työssäni Lainion englanninkielistä artikkelia The use of Finnish and Swedish in two generations of Sweden 
Finns (1995). 
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kielellisten piirteiden esiintymiä ja määriä. Tutkielma on osittain myös kvalitatiivinen, koska 

pohdin syy-seuraussuhteita. Tutkielmani ei ole virheanalyyttinen, vaan tarkoituksenani on 

kuvailla informanttieni puhekielen kongruenssia sellaisenaan kuin se heidän puheessaan esiintyy. 

Haastattelija ei lukeudu informantteihini. Analyysiosiossa esiintyvät esimerkit ovat 

alkuperäisessä litteroidussa muodossa. Olen laskenut tarkasteltavat yksikön 1. persoonan ja 

monikon 1. ja 3. persoonan esiintymät manuaalisesti. Tulosten virhemarginaali on hyvin pieni. 
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3 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY  

 

Tässä luvussa selvitän suomen puhekielelle tunnusomaisia piirteitä ja puhe- ja kirjakielen eroja. 

Määrittelen lisäksi muita tutkielman keskeisiä käsitteitä. Esitän myös taustaksi perinteisen 

kieliopin määritelmän subjektin ja predikaatin kongruenssista. Samalla selvitän ja 

havainnollistan, mitä kongruenssille tapahtuu puhekielessä. 

 

3.1 Puhekieli 

 

Puhekieli, kuten esimerkiksi dialekti, sosiolekti, murteet eli kansankieli ja slangi, on keskustelua 

eli dialogia yhteisön jäsenten kesken, ja se on lähiyhteyttä varten (Ikola 1977: 188–189).  Pääasia 

on ymmärretyksi tuleminen, ei se, että viesti on kieliopiltaan moitteeton. Puhe koostuu 

lausumista ja (puheen)vuoroista. Lausumat ovat itsenäisiä semanttisia ja kommunikatiivisia 

kokonaisuuksia, joista muodostuu vuoroja. Vuoro vaihtuu kun puhuja vaihtuu. 

(<http://www.kotus.fi/tutkimus/kielioppi/lausuma.shtml>) Suomen puhekieli on analyyttisempaa 

(kr. analysis ’irrottaminen, erittely’) kuin kirjakieli, koska sille on tyypillistä lyhyet ja itsenäiset 

lausumat ja artikkelin kaltaisten sanojen kuten se-demonstratiivipronominin viljeleminen, 

esimerkiksi kirja, jota luin > se kirja, jota luin. Genetiivin yhteydessä käytetään tavallisesti 

pronominia omistusliitteen sijaan, esimerkiksi (minun) kirjani > mun kirja (Janulf 1998: 258). 

Puhekieli sisältää paljon sellaista tietoa kuten äänenpainoja ja äänensävyjä, eleitä ja ilmeitä, joita 

kirjoitetussa kielessä ei kyetä ilmaisemaan. Puhuja voi myös tarpeen tullen tarkentaa, korjata ja 

toistaa lausumiaan, ja näin hän varmistaa sanoman perillemenon häiriötekijöistä huolimatta. 

Häkkisen (1998: 26) mukaan puhutun kielen syntaksin redundanssi eli toiste (lat. reduntantia 

’yltäkylläisyys, liiallinen runsaus’) on keskimäärin jopa 50 prosenttia. Paunonen (1995: 221) 

täydentää, että puhekieli on toisaalta myös redundanssia karttava systeemi, mikä näkyy 

morfologian tasolla. Puhekieli pyrkii eroon muun muassa omistusliitteistä ja mekaanisesta 

kongruenssista, minun kirja-ni > mun kirjat, me lue-mme > me luetaan, jotka eivät tuo puheeseen 

lisäinformaatiota. Paunonen pitääkin puhekieltä taloudellisempana järjestelmänä normatiiviseen 

kielenkäyttöön verrattuna. 
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Kirjakielen tehtävä on toinen kuin puhekielen. Se on luotu kaukoyhteyttä varten koko 

kieliyhteisölle yhteiseksi viestintävälineeksi. Suomen kirjakieli on normatiivinen kieli, ja samalla 

synteettisempi kuin puhekieli (kr. synthesis ’asettaminen yhteen’).5 Nimitys johtuu siitä, että 

synteettisessä kielessä morfeemit asetetaan yhteen pitkiksi sanoiksi, esimerkiksi kirjo/i/ssa/ni. 

Lisäksi lauseenvastikkeet, omistusliitteet ja mekaaninen kongruenssi ovat synteettisen kielen 

tunnusmerkkejä. Normatiivisen kielen perussääntöjä noudattelee myös yleiskieli, joka on 

tavallaan puhuttua kirjakieltä. Yleiskieli sopii erinomaisesti virallisiin yhteyksiin kuten julkiseen 

esiintymiseen ja tiedotusvälineisiin (Ikola 1977: 188–189). 

 

Puhutun ja kirjoitetun kielen huomattavista eroista huolimatta niillä on yhteinen peruskielioppi. 

Jotta kieli säilyisi joustavana ja ajankohtaisena, on tärkeää että puhe- ja kirjakieli myötäilevät 

toisiaan kehityksen käänteissä (Ikola 1977: 189).  

 

3.2 Subjektin ja predikaatin kongruenssi  

 

Subjekti (lat. subiectum ’alistettu’) ja predikaatti (lat. pradicare ’julistaa’) ovat lauseen 

pääjäsenet. Subjekti ilmaisee tekijän, ja sen sanaluokka on usein nomini, yleensä substantiivi tai 

muu substantiivisesti käytetty sana. Subjektin sijat ovat nominatiivi ja partitiivi. Predikaatti on 

verbi eli teonsana, ja se taipuu persoonamuodoissa. Verbin muodot jakautuvat kahteen 

pääluokkaan, aktiiviin ja passiiviin. Aktiivi ilmoittaa tekijäksi määrätyn persoonan, passiivi 

epämääräisen persoonan. Suomen passiivi ei siis ole persoonaton eikä tekijätön, vaikka siihen ei 

liitykään pintasubjektia.6 Passiivin finiittimuodoissa on persoonapäätteenä vokaalipidentymä + n, 

luet-aan (kieltomuodoissa passiivin persoonapääte ei näy, ei lueta) (Ikola 1977: 49, 52, 128–

129).  

 

Kongruenssilla (lat. congruens ’yhdenmukainen’) tarkoitetaan keskenään läheisten 

lauseenjäsenten mukautumista toisiinsa. Subjektin ja predikaatin kongruenssin yleissääntö on, 

                                                 
5 Ruotsin kieli on vastaavasti analyyttinen kieli. Päätteet ja liitteet korvautuvat itsenäisillä sanoilla, kirjoissani > i 
mina böcker. 
6 Ruotsin kielen kolme eri passiivia (s-, bli- ja vara-passiivi) eroavat lauserakenteeltaan suomen passiivista. Erikoista 
suomeen verrattuna on, että ruotsissa passiivilauseessa on subjekti. Subjekti ei kuitenkaan tällöin ilmaise tekijää vaan 
tekemisen kohteen, esimerkiksi breven har skrivits (Nikander & Jantunen 1989: 105).  
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että predikaatti on samassa luvussa ja persoonassa kuin subjekti.7 Myös kieltoverbi noudattaa tätä 

sääntöä (Ikola 1977: 131). Suomen kirjakielessä subjekti ja predikaatti kongruoivat säännön 

mukaisesti kaikissa persoonissa minä luen, sinä luet... he lukevat,8 mutta myös yleiskielessä 

kongruoivia muotoja tulee käyttää (Ikola 1977: 53). Puhekielessä sitä vastoin subjektin ja 

predikaatin inkongruenssi eli mukautumattomuus on varsin yleinen, eri murteista peräisin oleva 

vanha ilmiö. Monikon 1. persoonassa kongruoivan muodon asemesta käytetään passiivia me 

luetaan ja monikon 3. persoonassa käytetään yksikön 3. persoonan lukua ne lukee. Kieltolauseen 

me ei lueta, ne ei lue inkongruenssi on puhekielessä myönteisen muodon inkongruenssia 

tavallisempi (Nuolijärvi 1986: 194, 201; Paunonen 1995: 219–220). Omassa aineistossani 

esiintyy myös mielenkiintoinen yksikön 1. persoonan inkongruenssi mä on, ei mää ole tehny, jota 

pohdin tuonnempana. Tässä työssä käytän sanaa kongruenssi yläkäsitteenä koko kongruenssi-

ilmiölle, johon sisältyvät sekä kongruenssi että inkongruenssi.  

 

Verbikongruenssilla on pyrkimys tasoittua puhekielessä. Tämä tarkoittaa, että passiivin, josta 

käytetään myös nimeä 4. persoona, ja yksikön 3. persoonan luvun käyttö on merkityssisällöltään 

laajentunut muihin persooniin (Hakulinen & Karlsson 1979: 257). Suomen kielessä on näin ollen 

käytössä kaksi erilaista mallia subjektin ja predikaatin kongruenssista; toisaalta kouluissa 

opetettava kirjakielen normin mukainen kongruoiva malli, toisaalta vapaan puhekielen 

kongruenssia karttava malli (Piiparinen-Rintaluoma 1999: 58). 

 

 

 

 

                                                 
7 Yleissäännön lisäksi on poikkeustapauksia, joissa predikaatti on eri luvussa kuin subjekti. Tällaisten tapausten 
tarkastelu ei oman tutkielmani kannalta ole aiheellista. Ohessa kuitenkin joitakin esimerkkejä. 
a) Partitiivimuotoinen subjekti: predikaatti on aina yks. 3. luvussa, esim. Takapihalla juoksee poroja!   
b) Teitittelymuoto: apuverbi on mon. 2. ja pääverbi yks. 2. luvussa, esim. Te ette maistanutkaan suklaakakkua. 
c) Lause jonka subjekti on monikollinen erisnimi ja nimi selkeästi yksiköllinen käsite, predikaatti on yks. 3. luvussa, 
esim. Helkavirsiä on Eino Leinon runoteos. Jos monikollinen erisnimi saa subjektina monikollisen predikaatin, 
merkitys muuttuu. Esim. Suutariset on mukava perhe. (ryhmänä) ~ Suutariset ovat mukavia. (yksilöinä) 
(Ikola 1977: 132–133). 
8 Ruotsin puhe- ja kirjakielessä predikaatti taipuu kaikissa persoonissa samalla tavoin jag läser, du läser…de läser. 
Suomen ja ruotsin kielet eroavat eniten morfologialtaan (ks. s. 10–11 synteettisen ja analyyttisen kielen eroista). 
Suomi käyttää morfologiaa ilmaistakseen asioita, jotka ruotsissa ovat kokonaan tai osaksi syntaktisia. Tällaisia ovat 
muun muassa taivutus ja kongruenssi (Ikola 1977: 188). 
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4 PUHEKIELEN SUBJEKTIN JA PREDIKAATIN KONGRUENSSIN 

ANALYYSI 

 

Kappaleet 4.1, 4.2 ja 4.3 käsittelevät subjektin ja predikaatin puhekielen kongruenssia yksikön 1.  

persoonassa ja monikon 1. ja 3. persoonassa. Kappaleet sisältävät tutkittavien kielenpiirteiden 

teoreettisen määritelmän. Kappaleet 4.1.1, 4.2.1 ja 4.3.1 käsittävät oman aineistoni analyysin. 

Kunkin analyysiosan jälkeen kappaleissa 4.1.2, 4.2.2 ja 4.3.2 on lyhyt yhteenveto saamistani 

tuloksista.  

 

4.1 Yksikön 1. persoonan kongruenssi 

 

Suomen kirjakielessä on yksikön 1. persoonassa mekaaninen automaattinen kongruenssi minä 

luen, minä en lue. Puhekielessä kongruenssi kuuluu tavallisesti persoonamuotoisen (kielto)verbin 

päätteestä –n, (mä) oo-n, (mää) e-n lue, (mie) tiijä -n (Ikola 1977: 131). En valitettavasti saanut 

käsiini tutkimuksia, joissa käsiteltäisiin Ruotsissa tai Suomessa puhuttavan suomen yksikön 1. 

persoonan kongruenssia, joten vertailu esimerkiksi suomalaisnuorten puheeseen ei tutkielmassani 

ole mahdollista.9  

 

4.1.1 Yksikön 1. persoonan kongruenssi omassa aineistossani 

  

Laskelmissani ovat mukana kaikki aikamuodot sekä myöntö- ja kieltomuodot. Kongruoivat 

esiintymät sisältyvät mä olen/oon -ryhmään, jossa mä-pronomini edustaa aineiston yksikön 1. 

persoonan persoonapronominivariantteja minä, mää, mie. Tavoitteenani on yksinkertaisesti 

selvittää, kuinka yleinen yksikön 1. persoonan inkongruenssi on informanttieni puhekielessä. 

Seuraavaksi tarkastelen yksikön 1. persoonan inkongruentteja tapauksia huddingelaisnuorten 

puheessa taulukon, kuvion ja esimerkkien kera.  

 

 

 

                                                 
9 Yksikön 1. persoonan kongruenssia on tietämäni mukaan tutkittu amerikansuomessa (D. Larmouth, 1974). 
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Taulukko 1. Yksikön 1. persoonan verbimuodot 
              (mä) olen/oon  mää on/oli ei mää ole           en mää ajaa           yht. 

                              f              %          f              %          f             %           f              %             f 
 
Virve  228 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 228 
Tanja  179 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 179 
Kirsi  154 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 154 
Virpi  66 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 66 
Tiina  250 99,6 1 0,4 0 0,0 0 0,0 251 
Emmi  139 99,3 1 0,7 0 0,0 0 0,0 140 
Riitta  321 99,1 3 0,9 0 0,0 0 0,0 324 
Niina  154 98,7 2 1,3 0 0,0 0 0,0 156 
Sanna  122 98,4 2 1,6 0 0,0 0 0,0 124 
Yht. tytöt 1613 99,4 9 0,6 0 0,0 0 0,0         1622 
Henri  190 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 190 
Aki  169 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 169 
Marko  160 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 160 
Yki  81 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 
Kimmo                151         99,3        1   0,7 0 0,0 0 0,0         152 
Mika  150 99,3 1 0,7 0 0,0 0 0,0 151 
Lauri  200 99,0 0 0,0 1 0,5 1 0,5 202 
Unto  168 97,1 5 2,9 0 0,0 0 0,0 173 
Yht. pojat            1269 99,3 7 0,5 1 0,1 1 0,1         1278 

   
Yht. kaikki 2882 99,4 16 0,6 1 0,0 1 0,0         2900 

 
Aineistossa on kaikkiaan 2900 yksikön 1. persoonan tapausta. Niistä persoonapäätteisiä eli 

kongruoivia muotoja on reilut 99 %. Tytöt ja pojat käyttävät kongruoivaa muotoa yhtä paljon. 

Inkongruentteja esiintymiä on informanttien puheessa yhteensä vajaan prosentin (16 

myöntömuotoa ja 2 kieltomuotoa), tytöillä ja pojilla molemmilla puolisen prosenttia.   

 

Kuvio 1. Yksikön 1. persoonan verbimuodot 
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Seuraavaksi katsaus seitsemään inkongruenttiin tapaukseen, jotka edustavat erinomaisesti koko 

aineiston yksikön 1. persoonan inkongruenssin vaatimatonta, mutta mielenkiintoista kirjoa. 

Esimerkit 1–5 ovat myöntömuotoja ja esimerkit 6–7 ovat kieltomuotoja. 

 

(1) Riitta: 

Ei ku mää on toisella / mää on toisella luokalla koska mä olin just amerikassa viime 

vuonna nii / mä joudun niinku siis enhän mä / joudut tekemään tai tuplimaan sitä / mutta 

ku mä nyt vuoden jälkeen niin / mä joudun sitten niinku / ottamaan / tai tulemaan takasi 

mihin mä jäin / että mulla on kaks vuotta jälellä lukiossa 

 
(2) Niina: 

Nii // mutta ei se muhun niinku nyt mää on näin nuoriki vielä niinku että / mulle se ei 

oikeen niinku haittaa sit et kumpaa / niinku vielä ainaskaa / sitte varmaa aikuisempana 

rupee varmaan niinku aatteleen niitä asioita vähä enemmän niinku 

 
(3) Unto: 

No kyllä mää oli siel me oltiin ( ) siellä jossain että / siellä oli joku ÄNG [niitty] / niin 

siellä oli yhet suomalaiset mitkä mää kaks jätkää niin / mä kyl mä niitä aloin sit vähän 

tunteen niitten kans puhuin siellä 

 
(4) Tiina: 

Niin mut kyl mää siel aika hyvin löydän et tota noin / ku mää on aika paljo siel ajanu että 

/ kyl se mun mielest ihan 

 
(5) Emmi: 

Joo ne meinaa / päättää nyt kolmas päivä joulukuuta / ja / mää on jutellu mun pomojen 

kanssa ja ne on sanonu että varmaan saat lähteäs sitte / ku mää oon vaan puoltoista vuotta 

ollu siellä että 

 

Puheenvuoroissa 1 ja 2 on yksikön 1. persoonan inkongruenssi ja aikamuoto on preesensissä. 

Vuorossa 3 on aikamuoto imperfektissä ja vuoroissa 4 ja 5 perfektissä. Yhteistä tapauksille on, 

että niihin liittyy olla-verbi joko pää- tai apuverbinä: ”mää on”, ”mää oli”, ”mää on ajanu”, ”mää 



 16 

on jutellu”. Tutkittuani aineiston yksikön 1. persoonan esiintymät havaitsin, että ainoastaan olla-

verbi (joko pää- tai apuverbinä) taipuu yksikön 3. luvussa silloin, kun subjektina on puhekielinen 

persoonapronomini mää (lukuun ottamatta kahta poikkeusta, joissa pronominina on mä). 

Kaikista myönteisistä inkongruenteista esiintymistä (16 kpl) on 87,5 % muotoa mää on. On 

kuitenkin tähdellistä korostaa, että valtaosa mää-pronomineista kongruoi olla-verbin kanssa. 

Tarkastelen ensiksi 3. puheenvuoron oli-imperfektimuotoa, josta persoonapääte –n on pudonnut 

pois ja joka taipuu yksikön 3. luvussa. Janulf (1998: 238, 269) esittää, että tällainen 

persoonapäätteetön verbi on tavanomainen joissakin Lounais-Suomen murteissa. Murteiden 

vaikutuksen tarkastelu jää kuitenkin tutkielmani ulkopuolelle, koska informanttien 

murretaustojen analysointi ei ole mahdollista omassa työssäni. On silti pääteltävissä, etteivät 

mitkään Lounais-Suomen murteet elä vahvana asianomaisen informantin kielessä, koska muissa 

hänen olla-verbin imperfektimuodoissa persoonapääte on säilynyt. Unton ”mä oli” voi olla myös 

satunnainen kielen oikku, jolle ei löydy selityksiä.  

 

Miten on preesens- ja perfektimuotojen laita? On mahdollista, että murteilla on osansa mää on -

tapauksissakin, mutta kuten jo mainitsin, murteen merkityksen pohdinta jää tutkielmassani 

arvailun varaan. Lisäksi tilanne on preesensissä ja perfektissä hieman erilainen kuin 3. 

puheenvuoron imperfektissä. Mää on sisältää näet n-päätteen, joka on yksikön 1. persoonan 

verbin tunnus, samalla on on yksikön 3. persoonan olla-verbin preesens, joka on parina perfektin 

pääverbille. Tämä puolestaan taipuu 2. partisiipissa. Voidaan kysyä, vaikuttaako ruotsin kielen 

analyyttinen rakenne mää on -muotoon? Ruotsissahan verbit taipuvat sekä puhe- että 

kirjakielessä samalla tavoin kaikissa persoonissa jag är/var/har varit, du är/var/har varit, 

hon/han är/var/har varit jne. Myös persoonapronomini taipuu samalla tavalla, kun kyseessä on 

olemista tai omistamista ilmaiseva verbi, jag är, jag har jne. Vastaavat muodot suomen kielessä 

ovat minä olen, minulla on. Jälkimmäisessä muodossa eli omistusrakenteessa persoonapronomini 

on adessiivissa ja verbi taipuu yksikön 3. luvussa. Aineistostani löytyy kiintoisa esimerkki olla- 

ja omistaa -verbeistä, ”mää oon mää on mul on korkkiruuvi taskussa”, josta näkyy, kuinka 

informantti etsii sopivaa muotoa kertoakseen omistussuhteesta. Sekoittuvatko tässä suomen 

olemista ja omistusta ilmaisevat muodot ruotsin kielen systeemiin, jossa ei esiinny vaihtelua eri 

muotojen välillä? Voiko mää on olla kahden erilaisen kielijärjestelmän risteymä, jossa 

omistusrakenteen on korvaa olemista ilmaisevan olen-muodon? Yksi mahdollinen selitys voisi 
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olla, että ruotsinsuomalaisten informanttieni puhesuomi olisi astetta analyyttisempi kuin 

suomalaisten nuorten puhesuomi?10 Tiedetään, että kielen piirteiden lainaus ja siirto ovat 

esimerkiksi kaksikielisen kielijärjestelmässä mahdollisia. Toisaalta kukaan informanteistani ei 

käytä muotoa sä on/oli, ja mä oli esiintyy vain yhden ainoan kerran. Yksi selitys voisi olla, että 

oon lyhentyy on-muotoiseksi aivan kuten mää voi lyhentyä mä-muotoiseksi. Näyttäisi kuitenkin 

siltä, että tarvittaisiin kattavampi ruotsinsuomen puhekielen aineisto, jotta ruotsin kielen 

analyyttisestä vaikutuksesta yksikön 1. persoonan inkogruenssiin voitaisiin sanoa mitään 

pitävämpää.  

 
Virheiden mahdollisuuskin on olemassa. Litterointitilanteessa on saattanut tapahtua lapsus ja  

puhtaaksikirjoittajalta on voinut jäädä sekä n- että o -äänne kuulematta, vaikka puhuja ne olisikin 

ääntänyt. Joskushan äänteet katoavat vaimeina seuraavan sanan rajalle. Mielestäni yksikön 1. 

persoonan inkongruenssi saattaisi olla erinomainen tutkimuskohde myös fonetiikan tasolla, koska 

m|ä oo|n ja m|ää o|n kertonevat jotain vokaalijonojen pituudesta ja painosuhteista. Mitä ne siitä 

kertovat, on toisen tutkielman aihe.  

 

(6) Lauri: 

Ei mää ole semmosta tehny 

 
(7) Lauri: 

No ei se meen niin paljo enempää ku satakahtakymmentä mutta en mää yleensä niin 

kovaa ajaa / ku se on yheksänky- / yheksänkymmenen tie  

 

Vuorot 6 ja 7 ovat kieltomuotoja. Vuorosta 6 ”ei mää ole -- tehny” puuttuu kieltosanan 

persoonapääte –n. Aikamuoto on perfektissä, ja kuten hyvin monessa muussa tapauksessa, 2. 

partisiipin loppu –t puuttuu. Lausuman 7 ”en mää -- ajaa” kieltosana saa kyllä persoonapäätteen 

–n, mutta pääverbi taipuu I infinitiivin lyhyemmässä muodossa eli verbin perusmuodossa. 

Kieliopissa tosin preesensin kieltoverbi vaatisi finiittimuotoisen vartalon aja–. Tapaukset ovat 

puhekieliseen kielikorvaan oudon kuuloiset, ja uskoisin että molemmat lausumat voivat liittyä 

                                                 
10 Suomen puhekieli on kirjakieleen verrattuna analyyttisempi, koska puhekieli pyrkii eroon kirjakielen mekaanisesta 
redundanssista. (Ks. tarkemmin luku 3 s. 10–11.) 
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enemmän Laurin suomen kielen epävarmuuteen kuin mihinkään muuhun aikaisemmin 

mainitsemaani seikkaan. Esiintymät ovat ainoat laatuaan koko aineistossa ja vieläpä saman 

informantin suusta.      

 

4.1.2 Yhteenveto 

 

Huddingelaisnuorten yksikön 1. persoonan kongruenssi on reilut 99 prosenttia. Tytöt ja pojat 

käyttävät kongruoivaa muotoa yhtä paljon. Inkongruenssin osuus jää alle yhden prosentin, ja 

kongruoimattomat muodot ovat yhtä harvinaisia sekä tyttöjen että poikien puheessa. Koko  

aineiston 18 inkongruenssitapauksesta 14 eli noin 78 prosenttia on mää on -tyyppiä. Nämä 14 

tapausta on vain puolisen prosenttia koko aineiston yksikön 1. persoonan esiintymistä. 

Mielenkiintoista inkongruenssitapauksissa onkin juuri niiden merkillisyys eikä niiden yleisyys. 

Mahdollisia selityksiä yksikön 1. persoonan inkongruenssiin voi löytyä murretaustasta, ruotsin 

vaikutuksesta suomen kielen rakenteelliseen tasoon ja kielellisestä epävarmuudesta.  

 

4.2 Monikon 1. persoonan kongruenssi 

 

Suomen kirjakielessä on monikon 1. persoonassa mekaaninen kongruenssi (me) luemme, (me) 

emme lue. Persoonapronominia käytetään, jos se on painotettu tai kontrastiivinen. Puhekielessä 

tilanne on toinen. Passiiviverbiä käytettäessä persoonapronomini muuttuu pakolliseksi. Me 

luetaan, me ei lueta on monikon 1. persoonassa alkuaan levinnyt savolaismurteista muualle 

itämurteisiin ja edelleen hämäläis- ja keskipohjalaismurteisiin me luemme -tyypin rinnalle. 

Passiivinen muoto on sittemmin levinnyt kaupunkipuheeseen, ja nykyään se on hyvin tavallinen, 

laajalle levinnyt puhekielen piirre. Helsinkiläispuhekielessä käyttö on kahdenlaista – toisaalla 

suositaan vain kongruoivaa muotoa, toisaalla käytetään ainoastaan passiivia (Nuolijärvi 1986: 

194–195). Kongruoivaa muotoa käyttävät lähinnä korkeasti koulutetut, iäkkäämmät ja 

yläluokkaan kuuluvat ihmiset (Lainio, 1990). Nuoret käyttävät sensijaan paljon passiivimuotoa, 

eikä kirjakielisiksi leimautuneilla piirteillä ole heidän puheessaan nykyisin juuri sijaa (Paunonen 

1995: 232). Passiivia käytetään muun muassa silloin, kun puhuja ei halua korostaa omaa 

tekemistään; hän haluaa olla osa kollektiivista subjektia (Lainio, 1990).   
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Tarkastelen seuraavassa Shoren ja Makkonen-Craigin yleis- ja puhekielen passiivin käytön 

teorioita, joita Piiparinen-Rintaluoma (1999) esittelee gradututkielmassaan.11    

 

I.  [Shore] jakaa passiivin, jota hän kutsuu indefiniitiksi12, kahteen päätyyppiin, P-
prototyyppiin ja K-prototyyppiin. K-prototyyppi vastaa lähinnä kirjoitetun kielen 
tyyliä, ns. puhtaita passiiveja, P-prototyyppi puolestaan puhekielen 
passiivirakenteita. P-prototyyppi implikoi Shoren mukaan yleensä tekijän 
monikollisuutta. Se on inklusiivinen, eli puhuja osallistuu itse verbin ilmaisemaan 
toimintaan. K-prototyypissä luku ei ole relevantti, sillä voidaan viitata yhteen tai 
useampaan toimijaan. P-prototyypistä poiketen K-prototyypin merkitys on 
useimmiten eksklusiivinen, eli puhuja ei laske itseään verbin ilmaiseman toiminnan 
tekijäjoukkoon (Piiparinen-Rintaluoma 1999: 60). 

 

Havainnollistan Shoren indefiniittiä omin yksinkertaistavin esimerkein, K-prototyyppi: Posti 

noudetaan iltaisin; P-prototyyppi: Me saadaan posti aamupäivällä.  

 

Shoren mukaan indefiniitti sopii geneerissävyisiin13 kuvauksiin, joissa ei tarvita erityistä 

(puhujan) paikantamista, koska indefiniittimuodoilla viitataan epämääräiseen ryhmään. 

Indefiniittimuotoon liittyy suomessa usein myös yleistämisen tarve ja halu olla korostamatta 

omaa osuuttaan (Piiparinen-Rintaluoma 1999: 60). Piiparinen-Rintaluoma kirjoittaa, että 

Makkonen-Craigin mukaan Shoren ajatuksen voisi esittää myös siten, että indefiniitti olisi 

oletusarvo, kun puhuja samastaa itsensä johonkin yhteisöön tai kokee ja tekee asioita 

yhteisöllisesti. Persoonapronomineja käytettäisiin vasta, kun korostetaan yksilön tai jonkin 

alaryhmän itsenäistä ja kenties muusta ryhmästä poikkeavaa mielipidettä (Piiparinen-Rintaluoma 

1999: 60–61).  

 

II. [Makkonen-Craig] on huomannut yleis- ja puhekielisten muotojen vaihtelun 
liittyvän lähi- ja etädiskurssin vaihteluun haastattelussa. Tällöin esim. 
keskusteluilmapiirin viileneminen näkyy haastateltavan puheessa siirtymisenä 
lähidiskurssin passiivimuodosta etädiskurssin yleiskieliseen muotoon. Vastaavasti 
affektiivissävyiset ilmaukset (me(hän) ei voida pystytä) [sic] esiintyvät yleensä 

                                                 
11 Viittaan Shoreen (Onko suomessa passiivia, 1986) ja Makkonen-Craigiin (Yleispuhekielisyydet lehtikielessä, 1996) 
Piiparinen-Rintaluoman tutkielman avulla, sillä en saanut kyseisiä tutkimuksia käsiini.  
12 Piiparinen-Rintaluoman mukaan Shoren kanta on, ettei suomen kielessä ole passiivia vaan indefiniittinen 
verbikategoria, joka mahdollistaa agentin häivyttämisen passiivin tavoin (Piiparinen-Rintaluoma 1999: 60). 
13 Geneeriset lauseet kuvaavat ajankohdasta riippumatonta tilaa, tilannetta tai ominaisuutta. Valtaosa geneerisistä 
lauseista on sellaisia, joissa sekä nomini että verbi ovat geneerisiä (Hakulinen & Karlsson 1979: 105).  
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puhekielessä passiivimuodossa, sillä affektiivisuus siirtää puhetta lähidiskurssin 
suuntaan (Piiparinen-Rintaluoma 1999: 59–60). 

 

Havainnollistan Makkonen-Craigin lähi- ja etädiskurssiteoriaa omin yksinkertaistavin 

esimerkein, lähidiskurssi: Me ollaan tyytyväisiä talokauppaan; etädiskurssi: Me emme ole 

tyytyväisiä talokauppaan.  

 

4.2.1 Monikon 1. persoonan kongruenssi omassa aineistossani 

  

Laskelmissani ovat mukana monikon 1. persoonan preesens- ja imperfektimuodot sekä myöntö- 

ja kieltomuodot. Olen laskenut nämä yhteen, koska kaikki aineistoni monikon 1. persoonan 

esiintymät taipuvat johdonmukaisesti passiivissa: (me) luetaan – (me) ei lueta, (me) luettiin – 

(me) ei luettu. Liittotempuksia en ole ottanut tutkielmaani mukaan niiden vähäisyyden vuoksi, 

mutta mainittakoon, että niistä ei löytynyt yhtään kongruenttia tapausta. Toisin sanoen 

liittotempusten inkongruenssi on 100 prosenttia. Liittotempuksissa ei myöskään esiintynyt 

apuverbin vaihtelua (me) ollaan oltu ~ (me) on oltu; kaikki esiintymät olivat muotoa (me) ollaan 

oltu. Olen jakanut monikon 1. persoonan esiintymät kahteen ryhmään: 1. me luetaan, 2. ø 

luetaan.  

 

1. Me luetaan -ryhmässä on persoonapronomini, predikaatti on passiivissa. 

2. ø luetaan -ryhmässä persoonapronomini puuttuu puheenvuorosta kokonaan tai se on mainittu    

jo aikaisemmin tai myöhemmin samassa puheenvuorossa, predikaatti on passiivissa.  

ø luetaan -tyyppisistä olen ottanut mukaan tapaukset, joissa mielestäni passiivisella verbi-

ilmauksella selkeästi viitataan sellaiseen joukkoon, jossa on kyse ”meistä”.  

 

Molempien ryhmien passiivi olisi Shoren määritelmässä indefiniitin P-prototyyppi (ks. 

tarkemmin s. 19). Seuraavat esimerkit ovat poimintoja aineistostani.  

 

(1) Sanna: 

/ me asuttiin semmottessa niinku / turistikaupungissa / mut me käytiin niinku / 

Lissabonissa ja / tehtiin kaikkia matkoja niinku 
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(2) Lauri: 

No mä ostan kyllä yleensä kavereitten kans / mennään katsomaan vaatteita ja sitte / 

ostetaan niinku // se on hyvä kun on joku mukana joka voi niinkun / sanoa et / 

mielipiteensä 

 
(3) Henri 

Nei se oli pari kuukaut sen jälkeen / ku mu pitää sitä pitää sitä / pikkusta mikä se on / sitä 

pitää pitääv vähä aikaa että / niinku ku / se reikä en mää tiäm miten sitä sanotaan et se 

pysyy siinä et ei se heti mee / umpeen  

 

Puheenvuoro 1 sisältää sekä me luetaan- että ø luetaan -esiintymiä. Persoonapronomini esiintyy 

kaksi kertaa vuoron alussa, ja siten kuulija voi päätellä, että puhuja oli mukana myös silloin, kun 

”tehtiin kaikkia matkoja”. Puheenvuoro 2 sisältää kaksi ø luetaan -tyyppiä, joista monikon 1. 

persoonan pronomini puuttuu kokonaan. ”Mä ostan kyllä yleensä kavereitten kans” paljastaa 

kuitenkin, että ’mä’  kuuluu ’meihin’, kun ”mennään -- ja -- ostetaan”. Puheenvuoron 3 kaltainen 

kieliopillinen passiivi, joka on Shoren määritelmässä indefiniitti K-prototyyppi, ei ole mukana 

analyysissani. Seuraavaksi tarkastelen monikon 1. persoonan passiiviesiintymiä taulukon, kuvion 

ja esimerkkien kera.  
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Taulukko 2. Monikon 1. persoonan verbimuodot 

 me luetaan ø luetaan              yht. 
 f % f %  f
   

Tanja  11 100,0 0 0,0 11 
Kirsi  26 92,9 2 7,1 28 
Riitta  37 92,5 3 7,5 40 
Virve  14 87,5 2 12,5 16 
Virpi  12 84,6 1 15,4 13 
Emmi  35 83,3 7 16,7 42 
Sanna  17 80,9 4 19,0 21 
Niina  35 77,8 10 22,2 45 
Tiina  3 75,0 1 25,0 4 
Yht. tytöt 190 86,4 30 13,6 220 
Henri  5 100,0 0 0,0 5 
Yki  14 87,5 2 12,5 16 
Kimmo  6 85,7 1 14,3 7 
Lauri  18 78,3 5 21,7 23 
Unto  8 66,7 4 33,3 12 
Aki  2 50,0 2 50,0 4 
Mika  10 40,0 15 60,0 25 
Marko  5 33,3 10 66,7 15 
Yht. pojat 68 63,6 39 36,4 107 

 
Yht. kaikki 258 78,9 69 21,1 327 

 
Aineistossa on kaikkiaan 327 monikon 1. persoonan preesens- ja imperfektitapausta, joista 

inkongruenttien passiivimuotoisten me luetaan tai ø luetaan määrä on yhteensä 100 %.  

Kuvio 2. Monikon 1. persoonan verbimuodot 

 

Piiparinen-Rintaluoman mukaan tutkimus on osoittanut, että tilanne on samankaltainen 

suomalaisnuortenkin puhekielessä, jossa passiivin käyttö on monikon 1. persoonan asemesta 
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varsin yleistä. Esimerkiksi tamperelais-, jyväskyläläis- ja helsinkiläisnuoret ovat hylänneet 

kongruoivan muodon lähes kokonaan (Piiparinen-Rintaluoma 1999: 59, 62). 

 

Me-pronomini jää usein pois puhekielisten passiivitapausten edellä (Piiparinen-Rintaluoma 1999: 

61), mikä täsmää myös omien informanttieni puheeseen. Eniten pronominillisia variantteja on 

Tanjalla ja Henrillä, joilla esiintymä on 100 %. Vähiten me-pronominia esiintyy Akilla, Mikalla 

ja Markolla, joista Markolla tapauksia on vähiten, vain hieman yli 33 %. Eniten ja vähiten 

persoonapronominia suosivien tyttöjen ero on noin 25 %, poikien välillä ero kipuaa lähes 67 

%:iin. Tytöt käyttävät me-pronominia noin 22 % poikia enemmän, ja tyttöjen pronominillisten 

muotojen keskiarvo ylittää informanttien kokonaiskeskiarvon noin 7 %:lla. Poikien 

pronominillisten tapausten määrä jää 15 prosenttiyksikköä kokonaiskeskiarvon alapuolelle. 

Esimerkit 4 ja 5 kuvaavat persoonapronominin käytön ääripäitä aineistossani.  

 

(4) Riitta: 

/ et tota meil oli pa- meil oli / me tehtiin teaatterikerhon kanssa esityksiä ja sitte ku se oli 

nii hauska ku me / päästiin ihan pienestä saakka mukaan nii / me saatii ennen ku tää 

nuorten teaatterikerho oli mukana / tai oli siis perustettu / niin me päästiin minä ja sit 

mun kaks kaverii jotka me aina niinku / oltiin  siellä hyppimässä siellä / lavalla et tota / 

me päästiin näitten aikuisten / teaatterikerhoon mukaan että meil oli me saatiin aina 

semmosia pienempiä rooleja aina siellä se- täällä että / me päästiin niinku alusta niitten 

kanssa ja sitten / me päästiin tota / omaan teaatterikerhoon ja sitte ku me voitettiin 

kulttuuripäivillä nii / tämmönen / mikä joku palkinto / saat- eeh joku voitto se oli jost me 

saatiin viissataa kruunuu et tota / se oli niinku tosi hauskaa että / niinku huomas että / no 

niin me keksitään jotain ja tehään jotain ja siitä saa sitten / saa palkintoa että huomaa 

että kyllä se johtaa jonneki / et se o- se oli tosi hauskaa just / pääs niinku esiintymään ja 

näyttämään että mitä osaa ja / mitä uskaltaa tehä 

 
(5) Marko: 

No käydään joo joskus mennää / lauantai+aamuna / aikaisin ja / pyöritää ekana pari 

tuntia eikä tiietä mitä ostetaa ja sitte on pakko ostaa ku kaupat menee kii että 
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Riitan puheenvuoro 4 on aineistoni paras esimerkki me-pronominin runsaudesta, vaikka 

informanteista prosentuaalisesti eniten monikon 1. persoonan pronominia käyttävätkin Tanja ja 

Henri: heidän puheessaan kun ei esiinny yhtään pronominitonta varianttia. Riitalla on sen sijaan 

lukumäärällisesti eniten me-esiintymiä, mikä saattaa johtua Riitan puheliaisuudesta ja ryhmässä 

tekemisen korostamisesta puheessa. Osa informanteista kertoo asioista enemmän minä-

muodossa. Puheliaisuus vaikuttanee lisäksi siihen, että syntaksin redundanssi on Riitan puheessa 

rehevää; pikku sanat kuten tota, niin, niinku toistuvat ahkeraan samoin kuin jotkin lausumat, 

joiden avulla hän selventää omaa ajatustaan ja jo aikaisemmin sanomaansa. Puheenvuorosta 

löytyy yhteensä 12 me luetaan  -esiintymää (lisäksi yksi ø luetaan -tyyppinen tehään).  

 

Marko on toisen käytännön ääripää – hän suosii informanteista vähiten me-pronominia verrattuna 

hänen pronominittomien esiintymiensä määrään. Puheenvuorot ovat lyhyehköjä, mistä kielii 

myös hänen esimerkkinsä. Vuorossa ei ole ainutta monikon 1. persoonan pronominia, eikä 

Marko liiemmin toistele sanomisiaan.  

 

Samansuuntainen sukupuolten välinen ero on me-pronominin käytössä ilmennyt useissa 

suomalaisissa puhekielen tutkimuksissa; naisilla on monikon 1. persoonan pronomineja 

huomattavasti enemmän kuin miehillä. Mielikäinen (1988: 107) toteaa artikkelissaan, että naiset 

puhuvat yksilöhaastatteluissa elämästään henkilökohtaisemmin ja persoonallisemmin, kun 

miehet keskittyvät enimmäkseen asioiden kertomiseen. Nuolijärvenkin (1986: 198) tutkimus 

vahvistaa, että miehet käyttävät enemmän persoonattomia ja passiivisia ilmauksia, mikä näkyy 

selvästi myös omista tuloksistani. 

 

Tarkastelen seuraavaksi ø luetaan -muodon käyttöä. Analyysini osoittaa, että haastattelijan 

kysymyksenasettelu ja kulloinenkin puheenaihe vaikuttavat me-pronominin esiintymiseen. 

Käsittelen ensin monikon 1. persoonan kokonaan pronominittomia tapauksia, jonka jälkeen 

siirryn esiintymiin, joissa me-pronomini on mainittu aikaisemmin tai myöhemmin samassa 

puheenvuorossa. 

 

Kysymyksenasettelussa selkeästi johdatteleviin, toteamuksen kaltaisiin ja ”kyllä – ei” -

kysymyksiin sekä kysymyssanoilla ”mitä”, ”missä”, ”minne” ja ”miten” alkaviin kysymyksiin 
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vastattiin usein lyhyesti ja kokonaan ilman pronominia. Tällaisia monikon 1. persoonan tapauksia 

löytyi aineistoni 69 esiintymästä kaikkiaan 38 kappaletta eli noin 55 %.  Seuraavat puheenvuorot 

valaisevat havaintojani. 6 ja 7 ovat esimerkkejä johdattelevista, toteamuksen kaltaisista 

kysymyksistä, 8 ja 9 ovat ”kyllä – ei” -kysymyksiä ja 10 ja 11 ”mitä”-, ”minne” -tyylisiä 

kysymyksiä. 

 

(6) Haastattelija: 

Te ootte niinku aika / asiallisii kielen käytössä 

 
Mika: 

Nii ollaan 

 
(7) Haastattelija: 

Nyt viime kesänäki nii kävitte 

 
Niina: 

Käytiin 

 
(8) Haastattelija: 

Ostat- / ootteks te joskus porukalla tässä huddingen keskustassa 

 
Yki: 

Ei olla / (ikään) 

 
(9) Haastattelija: 

Käyttekö te usein nii keskustassa 

 
Mika: 

No aika usein käydään  

 
(10) Haastattelija: 

Mitä te teette tyttöjen kanssa 
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Marko: 

Jaa ihan / samaa mitä jätkienki // käydään joskus kaupungissa ja / nii ja istutaa jollain 

katotaan teeveetä ja sellasta 

 
(11) Haastattelija: 

Minne te meette sitte kaupungilla 

 
Lauri: 

No // mennään joskus niinku // elokuviin ja / noin // diskoihin joskus ja noin 

 

Toinen seikka, joka vaikutti me-pronominin esiintymiseen, oli puheenaihe. Jaoin ø luetaan -

muodot puheenaiheittain viiteen ryhmään: perhe, matkustelu, työ, opiskelu, kaverit ja vapaa-aika. 

Tämä jaottelu paljasti, että informantit käyttävät ø luetaan -muotoa eniten puhuessaan kavereista 

ja vapaa-ajasta. Esiintymiä oli tässä ryhmässä 30 kappaletta eli reilut 43 % kaikista 69 

tapauksesta, suurin piirtein kaksi kertaa enemmän kuin seuraavaksi eniten ø luetaan -muotoa 

löytyvästä ryhmästä ”koulu”. Vähiten ø luetaan -tyyppiä suosittiin ryhmässä ”perhe”, vain reilut 

7 %. Toisin sanoen, kun informantit puhuivat perheestä, he käyttivät lähes aina pronominillista 

varianttia. Samaa kaavaa kaikkien ø luetaan -esiintymien kanssa noudattivat kokonaan 

persoonapronominittomat ø luetaan -tapaukset, kun vertasin näiden määriä ryhmittäin: eniten, eli 

63 %, löytyi ryhmästä ”kaverit ja vapaa-aika” ja 24 % aiheesta ”koulu”. Pronominittomia 

tapauksia löytyi vähiten puhuttaessa perheestä, vain hieman yli 2 %. Jaottelu paljasti selkeästi 

myös sen, että juuri pojat kertoivat eniten kavereista ja vapaa-ajasta14, tytöt puhuivat enemmän 

perheestä, työstä ja matkustelusta. Tällaisiin eroihin vaikuttavat puheenaiheen lisäksi varmasti 

myös itse haastattelija ja puhetilanne, mutta pohjimmiltaan, kuten Mielikäinen artikkelissaan 

(1988: 107) toteaa, erojen ”syyt ulottuvat naisten ja miesten erilaiseen kontaktiverkostoon ja 

”valtapiiriin” (koti – julkisuus)”. Mitä selviää, kun sovellan Makkonen-Craigin (Piiparinen-

Rintaluoma, 1999) persoonapronominin käytön teoriaa omiin tuloksiini? Teorian mukaan 

huddingelaistytöt korostaisivat yksilön tai tietyn alaryhmän itsenäistä ja kenties muusta ryhmästä 

poikkeavaa mielipidettä käyttäessään paljon persoonapronominia. Huddingelaispojat puolestaan, 

                                                 
14 ”Kaverit ja vapaa-aika” -ryhmän ø luetaan -tapaukset olivat pojilla yhtä poikkeusta lukuun ottamatta täysin ilman 
me-pronominia. 
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joilla persoonapronomini ei ole yhtä yleinen, samastaisivat itsensä johonkin yhteisöön tai 

kokisivat ja tekisivät asioita yhteisöllisesti. Makkonen-Craigin (Piiparinen-Rintaluoma, 1999) 

lähi- ja etädiskurssiteorian mukaan informanttini pysyisivät koko ajan lähidiskurssissa eli 

affektisissa puheenaiheissa, koska heillä ei lainkaan esiinny yleiskielistä monikon 1. persoonan 

muotoa, joka teorian mukaan viittaisi keskusteluilmapiirin viilenemiseen eli etädiskurssiin. 

Näiden päätelmien paikkansapitävyyteen saattaisi esimerkiksi nais- ja miestutkimuksesta löytyä 

mielenkiintoisia lisänäköaloja.  

 

Niissä tilanteissa, joissa me-pronomini oli mainittu aikaisemmin tai myöhemmin samassa 

puheenvuorossa, en havainnut selvää säännönmukaisuutta. Informanteista kuitenkin ne, jotka 

suosivat pronominia yleensä, suosivat sitä myös suurimmassa osassa niitä ø luetaan -tapauksia, 

joissa pronomini esiintyi joko aikaisemmin tai myöhemmin samassa vuorossa. Esiintymiä oli 30 

kappaletta eli yli 43 %. Ohessa joitakin esimerkkejä. 

 

(12) Virve: 

No me löyettii pien / talo / mie ja mun poikakaveri ja / sit muutettiin vaan sinne 

 
(13) Unto: 

Joo me oltiin ihan vain tässä keskustassa ja / puhuttiin vähä ja / ku kaupungist ihmisii tuli 

ja / ja sit ootettiin että pussi tuli lähtee kotiin 

 
(14) Mika: 

No oli niinku / aika nopeesti ku tultiin nii saatiin sillai / pikkusii valuja tehäk koulus ja 

sellasta / sit me tehtiin valettiin yks talo siellä koulus sitte / keski- / keskellä ensimmäistä 

vuotta (suunnilleen) 

 
(15) Niina: 

Mm me puhutaa kumpaaki / aina suomee puhutaa jos ollaan niinku montaki on ja sitte ku 

/ jotaki haluu sanoo kukka ei halu / niinku ymmärtää ja / kyllä me puhutaan niinku yhtä 

paljo vois sanoo oikeesti sanoo 
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(16) Riitta: 

No se nehän on kamalan tota / niinku / niinku maallisia tai siis sillai et nehän on hirveän 

niinku / ne on amerikkalaisia siis sen huomaa / ne on / ihan niinku että heidän maa on 

paras ja / me nyt mennään sinne ja soditaan siellä sun täällä että / kyllä ne on mut / 

jotenki se tuntu hyvälle että ne ainaki / ne tykkää siis / niitten / maasta tai ne puolustaa ja 

ne / niinku seisoo / sen takana / siis ihan eri tavalla ku me tehään täällä / siis eihän me 

väl- joo me tullaan ruotsista entä sitten (ne on) niinku me tullaan amerikasta sit se meinaa 

että / niinku että se on / paras maa suunnilleen / kyllä se mun mielest se elämäntyyli mä / 

mä tykkäsin kauheesti olla siellä et tota / ihmiset on paljo avoimpia / tai ainaki siellä 

missä mä olin että ei ne ehkä joka puolella oo / mut ihmiset on paljo avoimpia ja / niinku 

yleensäkki ystävällisempiä / ku täällä  

 

Riitan puheenvuoro 16 on mielenkiintoinen, sillä hänellä esiintyy geneerinen muoto monikon 1. 

persoonan lausumissa ”me nyt mennään sinne ja soditaan siellä sun täällä” ja ”me tullaan 

amerikasta”. Geneeriset lauseethan kuvaavat ajankohdasta riippumatonta tilaa, tilannetta tai 

ominaisuutta. Tässä Riitta ei itse osallistu ”menemiseen, sotimiseen ja tulemiseen”, vaikka 

puhuukin me-muodossa. Sen sijaan hän kertoo ikään kuin amerikkalaisten suulla omista 

amerikkalaisiin liittyvistä kokemuksistaan ja ennakkoasenteistaan. Kenties Riitan tapauksessa 

voisi soveltaa Shoren (Piiparinen-Rintaluoma, 1999) indefiniittiä, joka tämän mielestä soveltuu 

juuri geneerissävyisiin kuvauksiin. Shoren P-prototyyppi vastaa puhekielen passiivirakenteita 

(me mennään, soditaan, me tullaan), jotka viittaavat yleensä, ja tässäkin tapauksessa, tekijän 

monikollisuuteen (me). P-prototyyppi on lisäksi myös inklusiivinen, joka ei kylläkään Riitan 

tapauksessa toteudu. Sitä vastoin K-prototyypin eksklusiivisuus toteutuu, vaikka K-prototyyppi 

muuten vastaakin kirjoitetun kielen tyyliä. Riitan tapaukselle ei löydy Shoren mallissa sijaa, eikä 

Shoren indefiniitti ainakaan tässä kohtaa sovellu monikon 1. persoonan geneerisen kuvauksen 

analysoimiseen. En ole tutkinut erikseen, kuinka kysymyksenasettelu ja puheenaihe vaikuttavat 

me luetaan -esiintymiin, koska lähtökohtana on, että persoona on esillä subjektin ja predikaatin 

kongruenssissa. 
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4.2.2 Yhteenveto 

 

Informanttieni monikon 1. persoonan inkongruenssi on 100 %. Tyttöjen ja poikien me luetaan -

esiintymien kokonaiskeskiarvo on noin 79 %, ja ø luetaan -esiintymien noin 21 %. Tytöt 

käyttävät me luetaan -muotoa reilut 86 %, ja ø luetaan -muotoa lähemmäs 14 %. Pojat käyttävät 

me luetaan -muotoa noin 64 %, ja ø luetaan -muotoa yli 36 %. 

 

Me-pronominin poisjäämiseen vaikuttavat kysymyksenasettelu ja puheenaihe. 

Kysymyksenasettelussa selkeästi johdatteleviin, toteamuksen kaltaisiin ja ”kyllä - ei” -

kysymyksiin sekä kysymyssanoilla ”mitä”, ”missä”, ”minne” ja ”miten” alkaviin kysymyksiin 

vastattiin usein lyhyesti ja kokonaan ilman pronominia. Tällaisia monikon 1. persoonan tapauksia 

löytyi aineistoni 69 esiintymästä kaikkiaan 38 kappaletta eli noin 55 %. Puheenaiheita 

tarkastellessani huomasin, että tytöt suosivat me-käyttöä ja puhuivat enemmän perheestä, työstä 

ja matkustelusta. Pojat jättivät me-pronominin pois passiivitapausten edellä tyttöjä ahkerammin, 

ja kertoivat enimmäkseen kavereista ja vapaa-ajasta. Niissä tilanteissa, joissa me-pronomini oli 

mainittu aikaisemmin tai myöhemmin samassa puheenvuorossa, en havainnut selvää 

säännönmukaisuutta. Informanteista kuitenkin ne, jotka suosivat pronominia yleensä, suosivat 

sitä myös suurimmassa osassa niitä ø luetaan -tapauksia, joissa pronomini esiintyi joko 

aikaisemmin tai myöhemmin samassa puheenvuorossa. 

 

Huddingelaisnuorten puhekielen inkongruenssi on monikon 1. persoonassa samansuuntainen 

kuin tamperelais-, jyväskyläläis- ja helsinkiläisnuorten puheessa, jossa inkongruenssin sanotaan 

olevan lähes yksinomainen. Omassa tutkielmassani on mahdoton sanoa, vaikuttaako ruotsi 

informanttieni puhekielen monikon 1. persoonan inkongruenssiin. Helppo on sitä vastoin todeta, 

ettei ruotsi vaikuta siihen sellaisella tavalla, joka erottaisi ruotsalaissuomalaisten nuorten 

puhesuomen kyseisessä kielenpiirteessä suomalaisnuorten puhekielestä. 
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4.3 Monikon 3. persoonan kongruenssi 

 

Suomen kirjakielessä on monikon 3. persoonassa mekaaninen kongruenssi he lukevat, he eivät 

lue. Kansankielessä kongruenssisuhteet eivät ole näin yksioikoisia. Kongruenssi ei ole missään 

suomen murteessa yksinomainen, ja useimmissa murteissamme inkongruenssi ne lukee, ne ei lue 

on jopa valtaedustuksena. Yksikön 3. lukua käytetään monikon 3. luvun sijasta yleisesti muun 

muassa savolais-, hämäläis- ja eteläpohjalaisissa murteissa sekä Helsingin puhekielessä 

(Nuolijärvi 1986: 199–200; Paunonen 1995: 219). Kansankielessä monikon 3. persoonan 

kongruenssi mukailee lause- ja tekstiyhteyttä. Seuraavat esimerkkilauseeni havainnollistavat, 

kuinka subjektin asema vaikuttaa kongruenssiin. 

   
1. Kukat kasvaa ja pian kai kukkivatkin, vaikka aluksi roikkuivat kurjannäköisesti.  
2. Alakerran tädit kuuntelee radiota ja nauttii iltapäiväauringosta, ryystää kahvia huulet töröllä.  
 
Jos lauseessa on erillinen subjektisana kuten ensimmäisessä esimerkissä, monikkomuotoista 

predikaattia ei tarvita, koska monikollisuus käy ilmi itse subjektisanasta kuka-t. Jos sen sijaan 

lauseesta puuttuu erillinen subjekti, monikollisuus voidaan ilmaista merkitsemällä subjekti 

predikaattiin kukki-vat-kin. –vAt päätteellä on toinenkin tehtävä: se viittaa usein edeltävän 

lausuman subjektiin kukat -- roikkui-vat. Harvinaisempi lausumatyyppi kansankielessä on toisen 

esimerkin kaltainen, josta puuttuu sekä subjekti että monikkomuotoinen predikaatti -- ryystää. 

Tällainen joustava kansankielen järjestelmä vähentää morfologisen kielentason redundanssia, 

mutta epäselvyyden riski saattaa lisääntyä (Nuolijärvi 1986: 199; Paunonen 1995: 221).   

 

Nykypuhekieli on saanut vaikutteita sekä kirjakielisestä että kansankielisestä käytännöstä, mutta 

kuten Helsingin puhekielessä, myös kaksikielisyydellä on ollut merkityksensä kimuranttien 

kongruenssisuhteiden sisäistämisessä (Paunonen 1995: 230). Inkongruenssi on kirjakielen 

vaikutuksesta huolimatta valtaedustuksena ainakin Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen 

puhekielessä, ei tosin kaikissa ikä- ja sosiaaliryhmissä (Piiparinen-Rintaluoma 1999: 70). 

Inkongruenssin yleisyys vaihtelee kuitenkin sen mukaan, onko kyseessä myöntö- vai kieltolause. 

Kielteisissä muodoissa inkongruenssi on noin 10 % yleisempää kuin myöntömuodoissa. 

(Paunonen 1995: 227, 229.) Erityisesti nuoret suosivat kongruoimattomia muotoja. 

Jyväskyläläisillä opiskelijoilla inkongruenssin osuus kaikista monikon 3. persoonan 
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verbimuotojen esiintymistä on 94–97 % ja helsinkiläisnuorillakin noin 90 % (Piiparinen-

Rintaluoma 1999: 70). Tämä kertoo muutoksesta, joka johtaa kirjakielestä poikkeavan käytännön 

yksinomaistumiseen nuorten keskuudessa (Paunonen 1995: 229–232). 

  

Monikon 3. persoonan kongruenssiin saattavat edellä mainittujen seikkojen lisäksi vaikuttaa 

semanttiset tekijät. On esitetty, että inkongruentti muoto etsiytyy usein sellaisiin lauseisiin, joissa 

subjekti käsitetään homogeeniseksi ja näkökulma on yleistävä. Inkongruentin muodon 

yhteydessä subjekti on lähinnä kokija, ja lauseen kuvaama toiminta luonteeltaan kollektiivista. 

Kongruenttia muotoa käytetään, kun puhutaan yksittäistapauksista ja subjektien erilaisuudesta, ja 

sen subjekti on selvemmin agentti15 (Piiparinen-Rintaluoma 1999: 71).   

 

4.3.1 Monikon 3. persoonan kongruenssi omassa aineistossani 

 

Laskelmissani ovat mukana monikon 3. persoonan verbien preesens- ja imperfektimuodot sekä 

myöntö- ja kieltomuodot. Liittotempuksia en ole ottanut tutkielmaani mukaan niiden 

vähäisyyden vuoksi. Niistä ei, kuten ei monikon 1. persoonan liittotempuksistakaan, löytynyt 

yhtään kongruoivaa muotoa eli inkongruenssi on 100 prosenttia. Informanttieni puheesta löytyi 

vain yksi he-pronomini, joten monikon 3. persoonan pronominin variaation (he, ne) tutkiskelu ei 

ole omassa tutkielmassani aiheellista. Muut monikon 3. persoonan subjektit sisältyvät 

laskelmissani ne-pronomineihin. Olen jakanut monikon 3. persoonan verbimuodot neljään 

ryhmään: 1. ø lukevat, 2. ne lukee, 3. ø lukee, 4. ne lukee ja lukevat. Oma jaotteluni pohjautuu 

Paunosen Helsingin puhekielen tutkimuksen kongruenssityyppeihin (1995: 223–227).  

 
1. ø lukevat -ryhmässä erillinen subjektisana puuttuu, predikaatti on monikossa. 

2. Ne lukee -ryhmässä on erillinen subjektisana, predikaatti on yksikössä.  

3. ø lukee -ryhmässä erillinen subjektisana puuttuu, tai on mainittu aikaisemmassa yhteydessä, 

predikaatti on yksikössä.  

4. Ne lukee ja lukevat -ryhmässä on erillinen subjektisana, predikaatti on sekä yksikössä että 

monikossa.  

 

                                                 
15 Agentti on kielitieteessä passiiviverbiin liittyvä, toiminnan suorittajaa ilmaiseva määrite.  
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Seuraavaksi tarkastelen monikon 3. persoonan kongruenssityyppien yleisyyttä 

ruotsinsuomalaisten informanttieni puheessa taulukon, kuvion ja esimerkkien kera. Kuviossa 3 

näkyy ainoastaan inkongruentit esiintymät. 

 
Taulukko 3. Monikon 3. persoonan verbimuodot 

 ø  lukevat ne lukee  ø  lukee                ne  lukee ja lukevat           yht.
 f             %           f              %          f              %           f              %                          f 

____________________________________________________________________________________ 
Riitta  0 0,0 76 100,0 0 0,0 0 0,0  76 
Virpi  0 0,0 12 100,0 0 0,0 0 0,0  12 
Emmi  0 0,0 62 96,9 2 3,1 0 0,0  64 
Tanja  0 0,0 73 96,1 3 3,9 0 0,0  76 
Kirsi  0 0,0 71 95,9 3 4,1 0 0,0  74 
Sanna  0 0,0 21 95,5 1 4,5 0 0,0  22 
Tiina   0 0,0 24 92,3 2 7,7 0 0,0                26 
Niina  1 1,9 49 90,7 3 5,6 1 1,9  54 
Virve  0 0,0 36 83,7 6 14,0 1 2,3  43 
Yht. tytöt 1 0,2 424 94,9 20 4,5 2 0,4  447 
Marko  0 0,0 25 100,0 0 0,0 0 0,0  25 
Unto  0 0,0 50 100,0 0 0,0 0 0,0  50 
Yki  0 0,0 30 96,8 1 3,2 0 0,0  31 
Henri  0 0,0 27 96,4 0 0,0 1 3,6  28 
Lauri  0 0,0 27 96,4 1 3,6 0 0,0  28 
Kimmo  1 1,5 62 95,4 2 3,1 0 0,0  65 
Mika  0 0,0 38 95,0 2 5,0 0 0,0  40 
Aki  0 0,0 8 88,9 1 11,1 0 0,0  9 
Yht. pojat 1 0,4 267 96,7 7 2,5 1 0,4  276 
 
Yht. kaikki  2 0,3 691 95,6 27 3,7 3 0,4  723 

 
Aineistossa on kaikkiaan 723 monikon 3. persoonan preesens- ja imperfektitapausta. Niistä 

kongruoivia on alle yksi prosentti. Inkongruenssin osuudeksi tulee täten noin 99 %  

Kuvio 3. Monikon 3. persoonan verbimuodot 
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(kieltolauseissa 100 %), mikä on enemmän kuin vastaava määrä jyväskyläläis- ja 

helsinkiläisnuorten vertailuryhmissä (Piiparinen-Rintaluoma 1999: 70).  

 

Seuraavaksi analysoin aineiston eri kongruenssityypit. ø lukevat -tyyppi, josta erillinen 

subjektisana puuttuu ja predikaatti on monikossa, on informanttieni puheessa harvinainen, määrä 

jää alle puolen prosentin.  

 

(1) Niina: 

Joo opettaja tota soitti ympäri ja / se kysy sit kuka haluaa / mm ja sitten / valikoivat sitte / 

ei me saatu valikoida ite että opettaja anto ite meille 

 
(2) Kimmo: 

No siel oli mun isä töissä niin se / pyysi että eikö hän saa tuorap poikaansa / selevä / 

meinasivat vain / siitä lähtien oon sitte ollu 

 

Puheenvuoroissa 1 ja 2 erillinen subjektisana puuttuu ja predikaatti on monikossa ”valikoivat”, 

”meinasivat”. Paunosen (1995: 226) mukaan tällainen verbin käyttö on nimenomaan 

kansankielelle tyypillistä. Tässä tutkielmassa on silti mahdoton sanoa, millainen murretausta 

kyseisten informanttien puhekieleen vaikuttaa, ja onko murretaustalla ylipäätään merkitystä 

näissä tapauksissa. ”Valikoivat” ja ”meinasivat” voidaan luokitella geneerisiksi, koska ne 

viittaavat yleisesti tiettyyn ryhmään. Vuorossa 1 ”valikoivat” viitannee koko koulun 

opettajakuntaan, ei keneenkään opettajaan erityisesti. Vuorossa 2 ”meinasivat” viitannee 

työpaikan työhönottoasioista vastuussa oleviin henkilöihin, vaikka puheenvuorossa ei ketään 

heistä mainitakaan. On myös mahdollista, että kun puhuja käyttää –vAt muotoa passiivin sijaan, 

hän haluaa erityisesti korostaa yksilöiden merkitystä ryhmässä. Tällöin Piiparinen-Rintaluoman 

(1999: 71) esille tuoma teoria kongruenssin käytöstä silloin, kun puhutaan yksittäistapauksista ja 

subjektien erilaisuudesta, soveltuisi puheenvuorojen 1 ja 2 analysointiin.   

 

Ne lukee-, ø lukee -tapausten osuus on koko aineistostani yhteensä noin 99 %. Tytöt ja pojat 

suosivat yksikkömuotoista verbiä yhtä paljon. Tytöt tosin käyttävät monikon 3. persoonassa 

pronominitonta varianttia hieman enemmän kuin pojat. Monikon 1. persoonassahan tilanne on 
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päinvastainen; pojat käyttävät pronominitonta muotoa enemmän. Tyttöjen ja poikien pronominin 

käytön ero on monikon 3. persoonassa kuitenkin niin vähäinen, ettei asian analysointi ole 

tarpeellista omassa tutkielmassani. Ohessa esimerkkejä ne lukee-, ø lukee -tapauksista.  

 

(3) Unto: 

Kyllä kai ne käy neki kaupungilla aika usein mää luulen / ainaki mitä ne ketä mää tunnen  

niin / kyllä mää luulen et kyl neki kaupungis aika usein käy / en mää nyt ihan tiiäk kuinka 

mut kyl mää luulen et ne siel ainaki käy 

 
(4) Virpi: 

No ei se oikestaa mitää mut ne on / ne niinku / lukee niit läksyi vähä enemmän 

 
(5) Mika: 

No en mää tiiäk kyllä / ne no siin on niin paljo eroo kyllä tossa että / ne ehkä voitti täällä 

mut / ne jokka / ne jokka voitti suomelle voitti tuolla nehän oli niinku sellasii että / ei 

kenelläkään ollu mahdollisuutta täällä maaottelussa niitä vaste  

 
(6) Aki: 

No englantii tai sit / siel oli jotai / kauppiait ne oli suomalaisii kans / tai puhu suomee 

 
(7) Virve: 

Olis // kyllä / liian paljo töitä mut nyt / jos mie maksan niinku / sen / verran rahaa nii sit 

ne hoitaa mulle kaiken / niinku ruua- ne antaa ruokaa ja / päästä sen ulos ja sisää ja / 

hoitaa kaik sillee 

 
(8) Tiina: 

Oon joo että tota en mää oo / jaksanu välittään nyt / ku ei ne ees ota / tai siis kirjota ylös 

noita / tuntejakaan että tota / nyt viimesel viikol 

 

Puheenvuoroissa 3 ja 4 esiintyy ne lukee -tyyppi, jossa on erillinen subjektisana ja predikaatti on 

yksikössä. Vuorot 5, 6, 7 ja 8 ovat sekä ne lukee- että ø lukee -tapauksia, joissa subjekti on 

mainittu vähintään yhden kerran aikaisemmin puheenvuorossa, predikaatti on yksikössä. 
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Paunosen mukaan ø lukee -tyyppi, josta monikollisuuden muodolliset tuntomerkit puuttuvat, on 

kansankielessä harvinainen, mutta yleistymässä nuorten puheessa (1995: 226, 230). Omassa 

aineistossani ø lukee -tapauksia on vajaat neljä prosenttia.  

 

Ne lukee ja lukevat -esiintymiä löytyi aineistostani kolme, yhteensä vain alle puoli prosenttia 

kaikista esiintymistä. Näissä yhdistyvät sekä ne lukee -tyyppi, jossa on erillinen subjektisana ja 

predikaatti on yksikössä, että ø lukevat -tyyppi, josta erillinen subjektisana puuttuu ja predikaatti 

on monikossa.  

 

(9) Virve: 

Ei ollu mie olin ainoo / suomalainen koko luokas / ja olen mie vissii aina ollutkin / ku mie 

olen käyny kouluu / mut / ei se mitää / sillon vain ne on sanon jotain mut / joskushan ne 

käy sillee leikkii jos / niinku jotai tekee nii // sanovat jotai että / kaksoisfinni tai jotai / jos 

/ en mie oikeen tiiä // mut en mie ainakaa pahastu sillee mitenkään / ku mie tiän et se on 

vaan leikkii kuitenki mut sillon ensimmäisel tai toisel luokal nii / sit kävi / tuntuu vähä 

pahaa 

 
(10) Niina: 

Kyllä se on mutta kyllä siellä aika hulinaa siellä keittiös on kaikki juoksee ja / huutavat ja 

/ ai ai / kyllä se o ihana tullak kotiin ku / sen jälkee 

 
(11) Haastattelija: 

Mitä se mu- sun mummi sano ku se näki ensimmäisen kerran et sul on korvassa nii 

korvarengas 

 
Henri: 

Eeh mitä se sano en mää muistan nyt oikeen ei se nyt mitään erikoista suomessa ne / 

ihmetteli et miks / miks mä olin pistäny sillä tavalla / en mää ei kai ne mitään erikoista / 

vähä huo- 

 
Haastattelija: 

[Et se oli] 
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Henri: 

Vähä huokailivat 

 

”Ne käy -- sanovat”, ”kaikki juoksee ja huutavat” ja ”ne ihmetteli -- huo- -- huokailivat” ovat 

kaikki samankaltaisia, kansankielelle tyypillisiä ne lukee ja lukevat -muotoja. Puheenvuoro 11 on 

hieman erikoisempi siitä syystä, että sen voisi luokitella toisinkin. Jos molemmat puheenvuorot, 

joissa lausumat ”ne ihmetteli -- huo-” ja ”Vähä huokailivat” esiintyvät, mielletään toisistaan 

erillisiksi, itsenäisiksi kokonaisuuksiksi, ne voidaan luokitella erillisiin ryhmiin ne lukee, ø 

lukevat. Jos sen sijaan puheenvuorot ja niiden lausumat mielletään yhdeksi, erottamattomaksi 

semanttiseksi kokonaisuudeksi, voidaan tapaus mielestäni luokitella ryhmään ne lukee ja lukevat 

kuten itse olen tehnyt. Tapausta 11 voidaan pitää myös geneerisenä, koska ”huokailivat” voi 

viitata epämääräisesti joko suomalaisiin sukulaisiin tai suomalaisiin yleisesti. Toisaalta se 

voidaan käsittää distinktiiviseksi eli erottavaksi (lat. distinctio ’eronteko’), jolloin ”huokailivat” 

verbillä tarkoitettaisiin kyseisessä tilanteessa olleen joitakin huokailijoita.  

 

Monikon 3. persoonan kongruenssi on olematon informanttieni puhekielessä. Syitä tähän lienee 

muitakin kuin vain huddingelaisnuorten tietoinen pyrkimys karttaa kirjakielisiksi leimautuneita 

piirteitä kuten on ymmärtääkseni kyse suomalaisnuorten tapauksessa (ks. asiasta tarkemmin 

Paunonen 1995: 230, 232). Ruotsinsuomalaisten nuorten puhekielen kirjakielestä poikkeavaan 

käytäntöön vaikuttanee osittain ruotsin kielen analyyttisyys ja osittain myös se, että Ruotsin 

kouluopetus antaa vaihtelevat eväät suomea äidinkielenään opiskeleville. Näin ollen kirjakielen 

normit, vaikkapa juuri kongruenssisäännöt, sisäistetään huonommin. Puhekielen normeja 

ohjailevat lähinnä perheen murretaustat ja arkipuheympäristö, joka on usein kaksikielinen, 

suomen kieli vähemmistökielenä. Veli Tuomela (2001) päättelee kaksikielisyyttä käsittelevässä 

tutkimuksessaan seuraavanlaisesti.16 

 
’En övervägande del av feltyperna består av att eleverna generaliserar 
talspråksdrag till skriftspråket. Eleverna behärskar således talspråksnormen i hög 
grad, men skriftspråksnormen i mer begränsad omfattning. De fel som 
förekommer i skriftspråket är alltså snarare sådana som strider mot stilvärdet’ 
(Tuomela 2001: 155). 

                                                 
16 Tutkimuksessa on mukana suomen kielen kongruenssi. (Ks. tarkemmin Tuomela 2001: 143–144.) 
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Vaikka ruotsinsuomalaisten informanttieni ja suomalaisten nuorten vertailuryhmien puhekieli 

näyttääkin tutkituissa kielenpiirteissä samankaltaiselta, saattaa samankaltaisuus johtua osittain eri 

syistä. Ruotsinsuomalaisten informanttieni puhekieleen ja puhekielisten piirteiden yleisyyteen 

vaikuttavia syitä lienevät muun muassa vähäinen suomen kielen opetus, jolloin kieliopin 

osaamisen lähtökohta on eri kuin niillä, jotka saavat riittävästi suomen kielen opetusta. Vähäinen 

normikielen harjoitus edesauttaa puhekielisen käytännön vahvistumista sekä puheessa että 

kirjoitetussa kielessä. Toiseksi ruotsin vaikutus saattaa ohjata Ruotsissa puhuttua suomen kieltä 

siten, että kielen analyyttisyyden aste on suurempi kuin mitä se on Suomessa puhutussa suomen 

kielessä. Ruotsin kielen vaikutus ilmennee juuri epäsuoraan eli kielenpiirteitä saattaa lainautua 

kielen rakenteista suomen kielen rakenteisiin. Yhteistä ruotsalaissuomalaisille ja suomalaisille 

nuorille lienee kuitenkin pyrkimys välttää kirjakielisiksi leimautuneita piirteitä puhekielessä. 

 

4.3.3 Yhteenveto 

 

Informanttieni monikon 3. persoonan inkongruenssi on noin 99 %, (kielteisissä lauseissa 100 %).  

Inkongruentti, yksikkömuotoinen ne lukee-, ø lukee -tyyppi on yhtä suosittu sekä tyttöjen että 

poikien puheessa. Tytöt käyttävät monikon 3. persoonassa pronominitonta varianttia hieman 

enemmän kuin pojat. Kongruentti, monikkomuotoinen ø lukevat -tyyppi on aineistossani 

harvinainen, esiintymiä on alle puoli prosenttia. Myös ne lukee ja lukevat -tapauksia löytyi vain 

vajaa puoli prosenttia. Huddingelaisten informanttieni inkongruenssi on monikon 3. persoonassa 

2–5 % yleisempi kuin jyväskyläläisnuorten vertailuryhmässä, ja 9 % yleisempi kuin 

helsinkiläisnuorten vertailuryhmässä. On vaikea sanoa, vaikuttaako ruotsi informanttieni 

puhekielen monikon 3. persoonan inkongruenssiin. Tulosten perusteella voitaisiin silti sanoa, että 

jos ruotsi vaikuttaa huddingelaisnuorten puhesuomeen, se vaikuttaa siihen analyyttisia 

kielenpiirteitä vahvistamalla, ruotsin rakenteista suomen rakenteisiin lainautumalla.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET   
 

Suomen kirjakielessä subjekti ja predikaatti kongruoivat säännön mukaisesti kaikissa persoonissa 

minä luen, sinä luet... he lukevat. Puhekielessä sitä vastoin subjektin ja predikaatin inkongruenssi 

on varsin yleinen, eri murteista peräisin oleva vanha ilmiö. Monikon 1. persoonassa kongruoivan 

muodon asemesta käytetään passiivia me luetaan ja monikon 3. persoonassa käytetään yksikön 3. 

persoonan lukua ne lukee. Kieltolauseen me ei lueta, ne ei lue inkongruenssi on puhekielessä 

myönteisen muodon inkongruenssia tavallisempi. Omassa aineistossani esiintyy myös yksikön 1. 

persoonan inkongruenssi (mä on, ei mää ole tehny), jota en löytänyt suomalaisten nuorten 

puhekielestä tehdyistä tutkimuksista.   

 

Suomen kielessä on näin ollen tarjolla kaksi erilaista mallia subjektin ja predikaatin kongruenssin 

käytöstä; toisaalta kouluissa opetettava kirjakielen normin mukainen kongruoiva malli, toisaalta 

vapaan puhekielen kongruenssia karttava malli.  

 

Tutkielman aiheena on ruotsinsuomalaisten nuorten puhekielen subjektin ja predikaatin 

kongruenssi yksikön 1. persoonassa ja monikon 1. ja 3. persoonassa. Tutkielman tavoitteena on 

ollut kuvailla informanttien puhekielen kongruenssia sellaisenaan kuin se heidän puheessaan 

esiintyy. Tutkimuksen tuloksia on verrattu mahdollisuuksien mukaan suomenkielisten nuorten 

puhesuomesta tehtyjen tutkimusten tuloksiin (ks. esim. Mielikäinen, 1988; Paunonen, 1995; 

Piiparinen-Rintaluoma, 1999). Tämän lisäksi olen pohtinut, vaikuttaako ruotsin kieli 

informanttieni puhesuomen subjektin ja predikaatin kongruenssiin, ja esiintyykö siinä eroja 

tyttöjen ja poikien välillä. Tutkielma on täten deskriptiivinen, kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinenkin. 

 

Tutkimusaineisto on Ruotsissa nauhoitettu aito suomenkielinen radiohaastattelu, joka sisältyi 

tutkimusprojektiin nimeltä Sverigefinnars två språk – språkbruk och attityder bland två 

generationer. Haastattelussa oli mukana yhdeksän tyttöä ja kahdeksan poikaa, yhteensä 

seitsemäntoista ruotsinsuomalaista 16–19-vuotiasta nuorta. Heidän kotipaikkansa oli Tukholman 

Huddinge.  
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Seuraavaksi esitän kunkin tutkimani persoonamuodon kongruenssitulokset. Huddingelaisnuorten 

puhekielen yksikön 1. persoonan kongruenssi on reilut 99 prosenttia. Inkongruenssin osuus on 

marginaalinen, mutta sitäkin mielenkiintoisempi. Tyttöjen ja poikien kongruenssisuhteissa ei 

esiinny mainittavia eroja. Kaikista aineiston 18 inkongruentista esiintymästä 16 on mä(ä) on -

tyyppisiä, joista 14 eli 87,5 % on muotoa mää on. Kaikissa 16 tapauksessa mä(ä)-pronominiin 

liittyy olla-verbi (joko pää- tai apuverbinä), joka siis taipuu yksikön 3. luvussa. Nämä 

inkongruentit muodot ovat kuitenkin vain puolisen prosenttia koko aineiston yksikön 1. 

persoonan esiintymistä. Yksikön 1. persoonan inkongruenssin syihin ei tässä tutkielmassa löydy 

selkeitä vastauksia. Minulla ei myöskään ole ollut mahdollisuutta verrata kongruenssisuhteita 

Suomessa asuvien suomenkielisten ryhmään. Informanttien murretaustojen ja ruotsin kielen 

vaikutuksen analysointi vaatii mielestäni kattavamman puhekielen tutkimuksen, jotta niiden 

merkityksestä puhekielen yksikön 1. persoonan kongruenssiin voitaisiin sanoa mitään 

pitävämpää. Toisaalta inkongruentit muodot ovat aineistossani niin harvinaisia, että ne voidaan 

laskea jopa satunnaisiksi kielilipsahduksiksi. Olen ottanut huomioon myös inhimillisten erheiden 

mahdollisuuden, jolla tarkoitan litterointitilanteessa tapahtuneita virheitä. Lisäksi on olemassa 

malleja, joiden mukaan olla-verbi taipuisi seuraavasti: ne on, me on oltu → mää on. Näin ollen 

olla taipuisi joko pää- tai apuverbinä aikamuodosta riippumatta yksikön 3. persoonan luvussa 

ainakin yksikön 1. ja 3. persoonassa ja monikon 1. ja 3. persoonassa. Omassa aineistossani ei 

kuitenkaan esiintynyt yhtään me on oltu -muotoa, vaan perfekti oli tyyppiä me ollaan oltu. 

 

Informanttien monikon 1. persoonan inkongruenssi on 100 %. Aineiston me luetaan -esiintymien 

kokonaiskeskiarvo on noin 79 %, ja ø luetaan -esiintymien noin 21 %. Tytöt käyttävät me 

luetaan -muotoa reilut 86 %, ja ø luetaan -muotoa lähemmäs 14 %. Pojat käyttävät me luetaan -

muotoa liki 64 %, ja ø luetaan -muotoa yli 36 %. Me-pronominin poisjäämiseen vaikuttivat 

haastattelijan kysymyksenasettelu ja puheenaihe. Kysymyksenasettelussa selkeästi johdatteleviin, 

toteamuksen kaltaisiin ja ”kyllä – ei” -kysymyksiin sekä kysymyssanoilla ”mitä”, ”missä”, 

”minne” ja ”miten” alkaviin kysymyksiin vastattiin usein lyhyesti ja kokonaan ilman pronominia. 

Tällaisia monikon 1. persoonan tapauksia löytyi aineistoni 69 esiintymästä kaikkiaan 38 

kappaletta eli noin 55 %. Kaikkiin monikon 1. persoonan esiintymiin verrattuna niitä oli vajaat 

12 %. Tytöt suosivat me-käyttöä ja puhuivat enemmän perheestä, työstä ja matkustelusta. Pojat 

käyttivät me-pronominia harvemmin, ja kertoivat enimmäkseen kavereista ja vapaa-ajasta. 



 40 

Tällaisiin eroihin vaikuttavat puheenaiheen lisäksi varmasti myös itse haastattelija, puhetilanne 

sekä sukupuolten väliset kulttuurisosiaaliset erot. Tilanteissa, joissa persoonapronomini oli 

mainittu aikaisemmin tai myöhemmin samassa puheenvuorossa, en havainnut selvää 

säännönmukaisuutta. Informanteista kuitenkin ne, jotka suosivat pronominia yleensä, suosivat 

sitä myös suurimmassa osassa niitä ø luetaan -tapauksia, joissa pronomini esiintyi joko 

aikaisemmin tai myöhemmin samassa puheenvuorossa. Huddingelaisnuorten puhekielen 

inkongruenssi on monikon 1. persoonassa samansuuntainen kuin tamperelais-, jyväskyläläis- ja 

helsinkiläisnuorten puheessa, jossa inkongruenssin sanotaan olevan lähes yksinomainen. Omassa 

tutkielmassani on mahdoton sanoa, vaikuttaako ruotsi informanttieni puhekielen monikon 1. 

persoonan inkongruenssiin. Sen sijaan voin todeta, ettei ruotsi vaikuta siihen sellaisella tavalla, 

joka erottaisi ruotsalaissuomalaisten nuorten puhesuomen kyseisessä kielenpiirteessä 

suomalaisnuorten puhekielestä.  

 

Informanttieni monikon 3. persoonan inkongruenssi on noin 99 %, (kielteisissä lauseissa 100 %). 

Inkongruentti, yksikkömuotoinen ne lukee-, ø lukee -tyyppi on yhtä suosittu sekä tyttöjen että 

poikien puheessa. Tytöt käyttävät monikon 3. persoonassa pronominitonta varianttia hieman 

enemmän kuin pojat. Kongruentti, monikkomuotoinen ø lukevat -tyyppi on aineistossani 

harvinainen, esiintymiä on alle puoli prosenttia. Myös ne lukee ja lukevat -tapauksia löytyi vain 

vajaa puoli prosenttia. Informanttieni inkongruenssi on monikon 3. persoonassa 2–5 % yleisempi 

kuin jyväskyläläisnuorten vertailuryhmässä, ja 9 % yleisempi kuin helsinkiläisnuorten 

vertailuryhmässä. Myös monikon 3. persoonan kongruenssisuhteista on vaikea sanoa, kuinka 

paljon informanttien murretaustat ja ruotsin kieli vaikuttavat puhekieleen. Tulosten perusteella 

voitaisiin silti sanoa, että jos ruotsi vaikuttaa huddingelaisnuorten puhesuomeen, se vaikuttaa 

siihen analyyttisia kielenpiirteitä vahvistamalla. 

 

Vaikka ruotsinsuomalaisten informanttieni ja suomalaisten nuorten vertailuryhmien puhekieli 

näyttää kongruenssissa samankaltaiselta, saattaa samankaltaisuus johtua muistakin syistä kuin 

vain pyrkimyksestä välttää kirjakielisiksi leimautuneita piirteitä puhekielessä. 

Ruotsinsuomalaisten informanttieni puhekieleen ja puhekielisten piirteiden yleisyyteen 

kirjoitetussa kielessä vaikuttavia syitä voivat olla esimerkiksi vähäinen normi- eli kirjakielen 

harjoitus. Toiseksi ruotsi saattaa vaikuttaa puhuttuun suomeen juuri epäsuoraan rakenteiden 
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analogisella tasolla, eli rakenteista lainautuu piirteitä kielestä toiseen. Jos näin tapahtuu, yksi 

kehityssuunta voisi olla, että puhesuomen verbikongruenssi muuttuu analyyttisemmaksi ja 

esimerkiksi olla-verbi persoonapäätteineen yksinkertaistuu – mä on, sä on/oot, se on, me on, te 

on/ootte, ne on.  
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6 SAMMANFATTNING 

 

I denna uppsats studerar jag numeruskongruens i det finska talspråket hos sverigefinska 

ungdomar. Undersökningen baseras på en radiointervju med 17 gymnasieelever från Huddinge-

trakten. Syftet med uppsatsen är att beskriva numeruskongruens i 1. person singular, 1. och 3. 

person plural så som den förekommer i informanternas talspråk (mä luen, me luetaan, ne lukee). 

Även eventuella skillnader i kongruens mellan sverigefinska och finska elever jämförs då det 

finns jämförelsematerial. Utöver detta diskuterar jag svenskans inverkan på numeruskongruensen 

i det finska talspråket och skillnader i numeruskongruens mellan flickor och pojkar. Studien är 

deskriptiv och kvantitativ, men innehåller också kvalitativa iakttagelser.  

 

Kongruensen i 1. person singular hos informanterna är drygt 99 %. Kongruensen förekommer 

lika mycket bland flickor som pojkar. Inkongruenta former i 1. person singular utgör en halv 

procent av alla fall.  

 

Inkongruensen i 1. person plural hos informanterna är 100 %. Den inkongruenta formen är 

talspråklig och böjs i passiv me luetaan eller ø luetaan. Flickorna använder personpronomenet 

me 20 % mer än pojkarna.  

 

Inkongruensen i 3. person plural hos informanterna är cirka 99 %. Subjektets predikat i 3. person 

plural böjs i 3. person singular ne lukee eller ø lukee. Inkongruensen förekommer lika mycket 

bland flickor som pojkar.  

 

Skillnaderna i talspråket beträffande numeruskongruens är inte så stora mellan sverigefinska och 

finska ungdomar. De formella tecknen av plural i finska talspråket används ytterst sällan av 

någon av grupperna. Hos sverigefinska ungdomar kan detta dels bero på att de medvetet vill 

undvika skriftspråkliga drag i sitt talspråk, dels på bristande undervisning i och på finska, och till 

sist, svenskans inverkan som analytiskt språk på finskan; det finska talspråket i Sverige kan i 

större grad få analytiska drag än det finska talspråket i Finland.   
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