
Stockholms Universitet     

Institutionen för baltiska språk,  

finska och tyska 

Avdelning för Finska     

  

  

 

 

 

 

 

 

…mää piän lippis päässä vaan                                                                                                                
 

Ruotsinsuomen objektisijan valinnasta 

 

   Ilse Lindner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsats för Delkurs Finska 

Kandidatkurs/Examensarbete 

       15 högskolepoäng 

Handledare: Jarmo Lainio  

      År 2012/HT   

         

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

2 

Sisällys 

1 JOHDANTO............................................................................................................................... 3 
1.1 TUTKIELMAN AIHE JA TAVOITTEET ......................................................................................... 3 
1.2 AIKAISEMPI TUTKIMUS JA TUTKIELMAN TEOREETTINEN TAUSTA ................................. 5 

1.2.1 Yleisesti ............................................................................................................................................... 5 
1.2.2 Janulfin tuloksista ........................................................................................................................... 5 
1.2.3 Nesserin raportti korkeakouluopiskelijoiden kielitaidoista .......................................... 6 
1.2.4 Lainion tutkimus – akkusatiiviobjektin käytöstä monikon ensimmäisen 

persoonan passiivin yhteydessä................................................................................................................. 8 
1.3 SUOMEN PUHEKIELEN MUUTOKSISTA ..................................................................................... 9 

1.3.1 Helsingin slangi............................................................................................................................... 9 

2 TUTKIMUSAINEISTO JA INFORMANTIT .................................................................11 
2.1 TUTKIMUSPROJEKTI SVERIGEFINNARS TVÅ SPRÅK – SPRÅKBRUK OCH ATTITYDER 

HOS TVÅ GENERATIONER ......................................................................................................................... 11 
2.1.1 Tutkimusaineisto ........................................................................................................................... 11 
2.1.2 Informanttien taustat ja aineiston kriteerit ........................................................................ 12 

3 TUTKIMUSMENETELMÄ JA KÄSITTEET ................................................................13 
3.1 MENETELMÄ ................................................................................................................................ 13 
3.2 KÄSITTEET .................................................................................................................................... 13 

3.2.1 Ruotsinsuomalainen .................................................................................................................... 13 
3.2.2 Ruotsinsuomi .................................................................................................................................. 14 
3.2.3 Suomensuomi .................................................................................................................................. 14 
3.2.4 Yleiskieli ........................................................................................................................................... 14 

4 OBJEKTISTA .........................................................................................................................15 
4.1 YLEISESTI ...................................................................................................................................... 15 
4.2 ANALYYTTISISTÄ TENDENSSEISTÄ ....................................................................................... 15 
4.3 AKKUSATIIVIN MERKITYKSESTÄ ........................................................................................... 16 
4.4 PARTITIIVI ..................................................................................................................................... 16 
4.5 OBJEKTIN TEHTÄVÄ LAUSEENJÄSENENÄ ............................................................................ 17 
4.6 OBJEKTIN SIJAT JA LAJIT .......................................................................................................... 17 
4.7 JAOTON JA JAOLLINEN OBJEKTI ............................................................................................. 17 
4.8 EPÄMÄÄRÄINEN, RAJAAMATON MÄÄRÄ ............................................................................. 18 
4.9 OSMA ............................................................................................................................................ 18 

5 POIKKEUKSIA OBJEKTIN SIJAPÄÄTTEIDEN KÄYTÖSSÄ ..............................18 
5.1 ANALYYSI ..................................................................................................................................... 18 

5.1.1 Informantti 1. Tanja ..................................................................................................................... 18 
5.1.2 Informantti 2. Sanna .................................................................................................................... 19 
5.1.3 Informantti 3. Unto ...................................................................................................................... 20 
5.1.4 Informantti 4. Aki .......................................................................................................................... 21 
5.1.5 Informantti 5. Yki .......................................................................................................................... 22 
5.1.6 Informantti 6. Virpi ...................................................................................................................... 22 
5.1.7 Informantti 7. Emmi ..................................................................................................................... 23 

5.2 REKTIOTAPAUKSISTA, JOTKA JOHTIVAT POIKKEAVAN OBJEKTISIJAN VALINTAAN24 
5.3 KOODINVAIHTOA ........................................................................................................................ 25 
5.4 POIKKEUKSIA NESESSIIVIRAKENTEISSA .............................................................................. 25 
5.5 YHTEENVETO TUTKIMUSTULOKSISTA ................................................................................. 26 

6 PÄÄTELMÄ ............................................................................................................................29 
LÄHTEET ....................................................................................................................................................... 30 

 



 
 
 
 

3 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkielman aihe ja tavoitteet  

Ruotsissa puhutusta ja kirjoitetusta suomen kielestä käytetään nimitystä ruotsinsuomi. 

Ruotsinsuomi on kieliopillisesti ja sanastoltaan hyvin lähellä Suomessa puhuttua ja 

kirjoitettua suomea. Ruotsinsuomesta löytyy kuitenkin mm. sanoja ja käsitteitä, jotka 

eivät ole käytössä Suomessa. Anderssonin ja Kangassalon mukaan esiintyy monen 

ruotsinsuomalaisen puheessa ruotsalaisten lainasanojen lisäksi ”omia 

ruotsinsuomalaisia uudismuodosteita sekä syntaktisia, idiomaattisia ja fonologisia 

vaikutteita ruotsin kielestä”. Erityisen selvästi se tulee esiin toisen ja kolmannen 

polven ruotsinsuomalaisten puheessa. (Andersson ja Kangassalo, 2003:81). 

Tämän tutkielman tarkoitus on analysoida objektin sijamuotojen valintoja toisen 

polven ruotsinsuomalaisten puhutussa suomen kielessä. Tehtävä on kiinnostava, 

koska ”objektin sijan valinnan on ruotsinsuomalaisten koululaisten kielessä todettu 

poikkeavan suhteellisen paljon suomensuomalaisesta” (Kangassalo, 2003:160) ja se 

on myös yksi suurimmista haasteista suomen kielen opiskelijoille, joiden äidinkieli ei 

ole suomi (Ingo, 2004:135). Objektin sijan valinta on kompastuskivi toisen polven 

ruotsinsuomalaisille, mikä johtunee sekä suomen objektisijan monimutkaisista 

säännöistä että indoeurooppalaisen ruotsin kielen jatkuvasta vaikutuksesta (ks.5.2). 

Mutta kieliopilliset haasteet ja jatkuva kielikontakti ruotsiin eivät ehkä yksinään riitä 

selitykseksi toisen polven ruotsinsuomalaisten joskus poikkeaviin objektin sijan 

valintoihin. Toisen polven ruotsinsuomalaisten suomen kielen taidoissa esiintyy 

suuria yksilöllisiä eroja. Suomen kielen taitoon ja kaksikielisyyteen vaikuttavat sekä 

oppilaiden ja vanhempien äidinkielen opetukseen liittyvät valinnat että suomen kielen 

käyttömahdollisuudet kotona ja lähiympäristössä (Janulf, 1998). Tästä syystä käytän 

mm. Janulfin väitöskirjaa Kommer finskan i Sverige att fortleva? (1998) lähteenä. 

Janulf tutki, kuinka Ruotsin koulupolitiikka oli vaikuttanut ruotsinsuomalaisten lasten 

äidinkielen taitoon ja kaksikielisyyteen.  

Nykyinen ruotsinsuomalaisten ryhmä on heterogeeninen. On kyse Suomessa ja 

Ruotsissa syntyneistä, eri sukupolvien edustajista ja monien vuosikymmenien aikana 

tapahtuneista muutoista Suomesta Ruotsiin. Ruotsissa syntyneitten kielitaitoon on 

lisäksi vaikuttanut mahdollisuus opiskella ja käyttää suomea. Suomesta Ruotsiin 
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muuttaneiden ja heidän jälkeläistensäkin määrää voidaan tutkia tilastotieteen avulla, 

mutta suomenkielisten tarkkaa määrää Ruotsissa ei voida esittää tilastojen avulla, 

vaikka yrityksiä on tehty.  

Tutkimukseni perustuu Tukholman ja Uppsalan yliopiston tutkimusprojekti 

Sverigefinnars två språk – språkbruk och attityder hos två generationer (1990–1992) 

radiohaastattelumateriaaliin. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu seitsemän 

informantin litteroidusta radiohaastattelumateriaalista. Analyysini perustuu ainoastaan 

suulliseen, litteroituun, aineistoon. Tutkimuksen kohteena olevat informantit käyttivät 

suomen kieltä melkein poikkeuksetta ainoastaan kodissaan ja äidinkielen opetuksen 

yhteydessä koulussa. Ainoastaan yksi seitsemästä informanteista käyttivät suomea 

vapaa-aikanaan. Pääasiallinen tarkoitukseni on kartoittaa informanttien objektin 

sijamuotoja koskevia valintoja, ja analysoida kuinka ne eroavat ns. suomensuomen 

kielioppisäännöistä. Tämä kartoitus on oleellinen, koska se luo pohjan tulevalle 

tutkimukselleni, jossa haluan vertailla samojen informanttien objektisijaan tekemiä 

valintoja, uusien haastattelujen pohjalta. Tällainen vertaileva tutkimus antaisi tietoa 

ruotsinsuomen kehityksestä ja muutoksista morfologian näkökulmasta 

kahdenkymmenen vuoden ajanjaksolta. Kiinnostavin muutos objektin kannalta on jo 

aikaisemmissa tutkimuksissa huomioitu nominatiivisijan käyttö korvaamassa 

genetiivi- tai partitiivisijaa (ks. esim. Janulf 1998:248). Tällainen tendenssi, koska 

suomen nominatiivimuoto ilmaistaan ilman sijapäätettä, voisi siis edustaa 

ruotsinsuomen muutosta analyyttisempaan suuntaan (ks. 4.2). 

Toivon, että tulevan tutkimuksen mahdollistaa Tukholman yliopiston suomen 

kielen adjunktin Sari Pesosen meneillään oleva tutkimus. Pesonen aloittaa 2013 uuden 

haastattelumateriaalin keruun väitöskirjansa puitteissa ja kohdistaa haastattelut 

samoille informanteille, jotka osallistuivat vuosina 1990–1992 käynnissä olleen 

tutkimusprojekti Sverigefinnars två språk – språkbruk och attityder hos två 

generationer haastatteluihin. 

Tutkimukseni tavoitteena on siis kartoittaa toisen polven ruotsinsuomalaisten 

objektin sijamuotojen poikkeuksia 1990-luvulla.    
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1.2 Aikaisempi tutkimus ja tutkielman teoreettinen tausta 

1.2.1 Yleisesti 

Ruotsissa on tutkittu objektin sijamuodon poikkeuksia eniten kirjoitetussa kielessä ja 

usein tutkimalla kouluikäisten suomen kielen kirjoitustaitoa. Siksi oli mielestäni 

kiinnostavampaa tutkia nuoria aikuisia. Ruotsinsuomalaisia kouluikäisiä on tutkittu 

mm. Janulfin, Tuomelan ja Nesserin väitöskirjoissa (Janulf, 1998; Nesser, 1986; 

Tuomela, 2001). Nesser tutki väitöskirjassaan sisä- ja ulkopaikallissijojen käyttöä 

ruotsinsuomalaisten lasten kirjoituksissa, mutta kiinnostavampi tämän tutkimuksen 

kannalta on hänen tutkielmansa suomen kielen korkeakouluopiskelijoiden 

kielitaidosta (Nesser, 2007). Tuomelan tutkimuksessa on keskitytty kouluikäisten 

kirjoitettuun kieleen (Tuomela, 2001). Janulfin väitöskirjassa käsitellään koululaisten 

sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä (Janulf, 1998).  

 Oman tutkimukseni nuoret informantit olivat käyneet keskiasteesta alkaen 

ruotsalaista luokkaa. Heidän mahdollisuutensa käyttää suomea muilla osa-alueilla 

kuin koulussa ja kotona oli rajoitettu. Hypoteesini on, että omassa tutkimuksessani 

luultavasti esiintyy hieman enemmän poikkeuksia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, 

jotka ovat keskittyneet nuorempien koululaisten kielitaitoon kuten esim. yllämainitut 

Janulfin, Nesserin ja Tuomelan tutkimukset (Janulf, 1998; Nesser, 1986; Tuomela, 

2001). Ottaen huomioon oman tutkimukseni informanttien iän, 16–19 vuotta, voidaan 

olettaa, että heidän suomen kielen taitonsa on heikentynyt verrattuna aikaisempiin 

tutkimustuloksiin (ks. esim. Janulf, 1998; Nesser, 1986; Tuomela, 2001).  

 

1.2.2 Janulfin tuloksista 

Janulfin tutkielma on laaja (Janulf, 1998), ja tässä yhteydessä esitän ainoastaan 

tulokset, jotka liittyvät objektin sijapäätteisiin. Janulf tutki suomalaislapsia neljässä 

eri kouluympäristössä. Informantit koostuivat Botkyrkan kunnan oppilaista, joiden 

tuloksia suomen kielen testeissä verrattiin Suomessa suomalaista ja ruotsalaista 

koulua käyvien tuloksiin. Ruotsissa koulua käyvät informantit jaettiin kahteen 

ryhmään: suomalaista luokkaa käyvien ja ruotsalaista luokkaa käyvien, jotka saivat 

suomen kielen opetusta 1-2 tuntia viikossa. Janulf pystyi todistamaan äidinkielen 

opetuksen määrän ja laadun olevan hyvin ratkaiseva tekijä. Tutkimustulokset 

osoittivat, että suomalaiset oppilaat Suomessa pärjäsivät parhaiten äidinkielen kyvyn 
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vertailussa. Toiseksi parhain ryhmä oli ruotsinkielistä luokkaa käyvät oppilaat 

Suomessa, jotka saivat perinteistä suomen opetusta ruotsinkielisille ja melkein yhtä 

hyvillä tuloksilla suoriutuivat suomenkielistä luokkaa käyvät oppilaat Ruotsissa. 

Ruotsalaista luokkaa käyvä ryhmä Ruotsissa, joka sai 1-2 oppitunnin 

äidinkielenopetusta viikossa, erosi edellä mainituista ryhmistä eniten äidinkielen 

kykyjen vertailussa. Janulfin tutkimuksessa oli tavallisin objektin sijan poikkeus 

sijapäätteen puuttuminen, esim. Sitten ne pelastivat Kong ja myös väärän sijamuodon 

valinta esim. mutta en ole vieläkään saanut koiran (Janulf, 1998:245 – 246). Janulf 

halusi saada selville, johtuivatko suomen kieliopista morfologisesti poikkeavat 

objektisijat oppilaiden varsinaisesta kielikyvystä vai ongelmasta kirjoittaa suomea 

(Janulf, 1998:247). Tästä syystä hän tutki 20 ruotsinsuomalaisen ja 10 

suomenruotsalaisen oppilaan objektin sijan valintoja suullisten kuvatestien tulosten 

perusteella ainekirjoitusten lisäksi. Oppilaiden ainekirjoituksissa esiintyi suomen 

kieliopista poikkeavia objektisijoja seuraavasti: ruotsalaista luokkaa käyvillä 

ruotsinsuomalaisilla oppilailla esiintyi 17,8 % suomen kieliopista poikkeavia 

objektisijoja. Ruotsissa suomalaista luokkaa käyvien oppilaiden aineissa esiintyi 

ainoastaan 1 % poikkeavia objektin sijan valintoja. Suomessa suomenruotsalaisilla 

oppilailla esiintyi 3,4 % suomen kieliopista poikkeavia objektisijoja ja 

kontrolliryhmän Suomessa suomalaista luokkaa käyvillä 1,1 % (Janulf, 1998: 245). 

Suullisen testin tulokset paljastivat ruotsalaista luokkaa käyvillä ruotsinsuomalaisilla 

koululaisilla 14,6 % suomen kielioppisäännöistä poikkeavaa objektin sijamuotoa, 

Ruotsissa suomalaista luokkaa käyvillä 1 % samoin kuin suomenruotsalaisilla 

oppilailla Suomessa. Ruotsissa ruotsalaista luokkaa käyvien oppilaiden kirjallisessa 

tuotannossa kaikki syntaktiset poikkeamat 17,8 % olivat yksikön nominatiivissa 

(akkusatiivissa), yksikön tai monikon genetiivin sijasta myönteisissä lauseissa. Esim. 

yks piirtää taululle jonkun sika, vrt. jonkun sian. (Janulf, 1998:248).  

 

1.2.3  Nesserin raportti korkeakouluopiskelijoiden kielitaidoista 

 

Nesser tutki väitöskirjassaan ruotsinsuomalaisten koululaisten ulko- ja 

sisäpaikallissijojen käyttöä 539 aineessa (Nesser, 1986). Kiinnostavampi omalle 

tutkimukselleni oli kuitenkin hänen vuonna 2007 kirjoittama raportti.  Finskspråkiga 

studenters och elevers språkliga reproduktion (Nesser, 2007). Raportin päätarkoitus 
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oli kartoittaa Ruotsissa suomea opiskelevien korkeakouluopiskelijoiden kieliopillista 

kompetenssia heidän aloittaessaan korkeakouluopiskelut. Toiseksi haluttiin antaa 

palautetta Ruotsissa toimiville suomenkielisille kouluille sekä niiden opettajille, ja 

luoda perusta opetusmateriaalien kehitykselle ruotsinsuomalaisille opiskelijoille. 

Lisäksi Nesser halusi löytää tendenssejä ruotsinsuomen kehityksessä (Nesser, 

2007:11, 15). Tutkimuksen informantit olivat opiskelijoita Mälardalenin 

Korkeakoulussa ja Tukholman yliopistossa vuonna 2003 (Nesser, 2007:17).  

Tutkimukseen eivät osallistuneet Suomessa kokonaan tai osittain koulua käyneet, 

vaan ainoastaan Ruotsissa suomalaista tai ruotsalaista luokkaa käyneet opiskelijat. 

Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 30 Ruotsissa koulunsa käynyttä opiskelijaa.  

(Nesser, 2007:17). Tutkimuksen alkuperäistä suunnitelmaa, jossa informantteja 

testattaisiin kolmella kirjallisella kokeella, muutettiin, koska ne olisivat kohdistaneet 

huomion yksipuolisesti informanttien kirjalliseen kompetenssiin. Tästä syystä jaettiin 

testit neljään osa-alueeseen: sanelutestiin, aukkotestiin, vapaaseen kirjoitelmaan ja 

haastatteluun. (Nesser, 2007:19).  

Haastatteluja ei analysoitu tarkemmin, koska ne jouduttiin käytännöllisistä 

syistä tekemään kahden eri haastattelijan avulla Tukholmassa ja Eskilstunassa.  

Tukholmassa tehdyt haastattelut olivat järjestelmällisempiä kuin Eskilstunassa tehdyt.  

(Nesser, 2007:23). 

 Nesser esittää seuraavat objektin sijan poikkeukset lauseesta ”pelkäsin 

vieraita ihmisiä”.    

 

1.  Elatiivi partitiivin sijasta 

Informantti on valinnut elatiivin monikkomuodon partitiivin monikon sijasta: 

”pelkäsin vieraista ihmisistä”. Kyseessä voi Nesserin mukaan olla sekoitus 

elatiivimuodosta ihmisestä ja partitiivimuodosta ihmistä tai informantin tarkoitus oli 

käyttää partitiivin monikkoa, mutta hän on kirjoittanut elatiivimuodon sen sijasta 

(Nesser 2007: 48). 

2.  Nominatiivi partitiivin sijasta. Pelkäsin vieraat ihmiset, varsinkin miehet. 

Informantti on onnistunut monikon muodon valinnassa, mutta sijamuoto on 

nominatiivi tai akkusatiivi monikon partitiivin sijasta (Nesser 2007:48). 

3. Genetiivi partitiivin sijasta. Pelkäsin vieraita ihmisiä, varsinkin miesten. 

Informantti on onnistunut päälauseen monikon partitiivin valinnassa, mutta ei 
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sivulauseen objektin sijan valinnassa, jossa miesten on genetiivissä partitiivin sijasta 

(Nesser, 2007: 48). 

Seuraavat kolme poikkeusta objektin sijan valinnassa löytyivät kieltolauseesta: 

en löytänyt häntä. Nesser mainitsee, että näillä informanteilla oli suuria vaikeuksia 

oikeinkirjoituksen ja morfologian kanssa yleensäkin. (Nesser, 2007:48). 

4. T-akkusatiivi partitiivin sijasta. En löytänyt hänet (häntä). Informantti on 

valinnut t-akkusatiivin yksikön partitiivin sijasta. 

5. Genetiivi partitiivin sijasta. En löytänyt hänen mistään (häntä). Informantti on 

valinnut yksikön genetiivin partitiivin sijasta. 

6. Elatiivi partitiivin sijasta. En löytänyt hänestä mistään (häntä). Informantti on 

valinnut yksikön elatiivin partitiivin sijasta. 

 

1.2.4 Lainion tutkimus – akkusatiiviobjektin käytöstä monikon ensimmäisen 

persoonan passiivin yhteydessä 

Lainio tarkasteli 1990 julkaistussa artikkelissaan ruotsinsuomalaisten puhekielen 

monikon ensimmäisen persoonan verbin käyttöä, esim. kirjakielisen Me menemme ja 

puhekielisen variantin me mennään käyttöä. Artikkeli perustuu FIDUS- (Finsk 

dialektutveckling i en svensk industristad) projektin aineistoon, jota kerättiin 

ensimmäisen polven ruotsinsuomalaisten keskuudessa Eskilstunassa, Ruotsissa. 

FIDUS-projektin hypoteesit olivat: a) yhteinen ruotsinsuomalainen varieteetti on 

kehittymässä, b) varieteetin kehitys eroaa ns. suomensuomen kehityksestä, c) 

ruotsinsuomen varieteetti on saanut eniten vaikutusta Suomen pohjoisista ja eteläisistä 

murteista, koska ne olivat suurimman osan Suomesta Ruotsiin muuttaneiden 

kielelliset murretaustat. Puhekielen passiivin valinnan vaikutusta objektin sijaan 

voidaan havainnollistaa Lainion antamilla esimerkeillä alla olevassa taulukossa. Tämä 

on kiinnostavaa, koska akkusatiiviobjektin sijapääteiden poikkeuksia on fennistisissä 

tutkimuksissa yritetty selittää vieraan kielen, kielikontaktin, vaikutukseksi 

puhekielessä ja murteissa. (Lainio, 1990:211). Puhekielen 1.persoonan monikon 

passiivi ostetaan takki on tyypillinen piirre myös suomensuomalaisten puhekielessä, 

kun taas muoto me ostetaan takin esiintyy ruotsinsuomalaisten puheessa. Yksittäisiä 

esimerkkejä löytyy myös Helsingin puhekielestä (Lainio, 1990:212). 

Kielioppisääntöjen mukainen ratkaisu me ostetaan takki on oikeampi, koska on kyse 
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myönteisestä passiivisesta lauseesta, jossa on kokonaisobjekti (Karlsson, 2009:148, § 

38). ”Passiivimuotoisen verbin totaaliobjekti on nominatiivissa myös silloin, kun sillä 

on tai voi olla subjektina persoonapronomini me: esim. ”Me tehdään pelkällä 

makkaranmyynnillä mahtava tili” (VISK § 934, Yleiskatsaus: milloin n-pääte, milloin 

ei). Omassa tutkimuksessani en löytänyt esimerkkejä monikon 1. persoonan 

passiivista, jolloin objekti olisi genetiivissä nominatiivin sijasta. Huomio on kuitenkin 

tärkeä koska suomen kielen objektisijapäätteet 1.persoonan monikossa eroavat 

aktiivissa ja passiivissa, jolloin se voisi olla merkki analogisesta muutoksesta (Lainio, 

1990: 206).    

 

Taulukko 1. (Lainio, 1990: 211) 

 Pronomini  Verbi Akkusatiivi objekti 

Passiivi  Oste+ta+an Takki+ 

1.pers. monikon 

aktiivi (Yleiskieli) 

(me) Osta+mme Taki+n 

1.pers. monikon 

passiivi   

(Puhekieli) 

Me Oste+ta+an Takki+/taki+n 

 

 

1.3 Suomen puhekielen muutoksista    
 

Paunonen mainitsee kuten myös Lainio (ks. 1.2) 1.persoonan monikon passiiviin, me 

mennään ja lapset leikkii – tyyppisten muotojen olevan jo 1990-luvun töölöläistä 

yleiskieltä (Paunonen, 2006:78). Paunosen mukaan poikkeava objektisija on 

kaksikielisten helsinkiläisten tunnusmerkki, esim. ”Kun yrittää ettei tekis virhe (pro 

virhettä), niin silloin se tulee”. (Paunonen, 2006:49).  Kyseessä on ns. geneerinen, 

subjektiton lause, jonka tekijänä ajatellaan olevan mielivaltainen persoona.    

  

1.3.1 Helsingin slangi 

Paunonen jakaa Helsingin slangin kahteen pääryhmään, vanhaan stadin slangiin 1890 

– 1949 ja uudempaan stadin slangiin (1950 – ). Vanha stadin slangi syntyi 
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kaksikielisissä suomalais-ruotsalaisissa sekakortteleissa yhdistämään saman pihan ja 

korttelin poikia, nk. sakkeja, kun taas uudempi Helsingin slangi muodostui nykyajan 

muodikkaaksi nuorisokieleksi (Paunonen, 2000:15). Uudempi slangi sai virikkeitä 

nuorille suunnatusta viihteestä, lehdistä, elokuvista ja myöhemmin televisiosta 

(Paunonen, 2000:16). Helsingin slangissa esiintyy ominaispiirteitä, jotka poikkeavat 

suomen yleiskielestä. Siinä esiintyy vieraita äänteitä kuten b, d, g, f, š ja tš, 

sananalkuisia konsonanttiyhtymiä ja epäsuomalaisia vokaaliyhdistelmiä. (Paunonen 

2000:16–17). Nämä muutokset pitää Paunosen mukaan ymmärtää siinä 

kielisosiologisessa yhteydessä, jossa ne ovat muo Sitten ne pelastivat Kong ja myös 

väärän sijamuodon valinta esim. mutta en ole vieläkään saanut koiran (Janulf, 

1998:245 – 246). dostuneet. (Paunonen, 2000:17–22). Mutta myös objektimuodot 

ovat eronneet suomen yleiskielestä vanhassa ja uudessa Helsingin tai stadin slangissa. 

Vanhassa slangissa esiintyy mä, sä – pronomininen objektimuoto mun ja sun. Esim. 

”Ja sit ne vei mua sparkkarilla, ne föras mun himaan” (Paunonen, 2000:24). 

”Virheellisiä objektimuotoja esiintyy myös Stadin slangissa. Toisinaan käytettiin 

nominatiivimuotoisen objektin sijasta genetiivin kaltaista muotoa. Esimerkiksi: Siltä 

(eräältä jalkapalloilijalta) me saatiin joskus slumppaa semmosen käytetyn futarin.” 

(Paunonen, 2000:25). Paunonen esittää myös vastakkaisen esimerkin, jolloin 

nominatiivimuotoista objektia käytetään genetiivi- tai partitiiviobjektin sijasta. Esim. 

”Fööraat sä toi kopukka tonne mettikköön vähän syömään heinää?” (Paunonen, 

2000:25). Nominatiivimuoto kopukka on poikkeava, koska kopukka voidaan 

analysoida kokonaisobjektiksi myönteisessä lauseessa ja se ilmaisee rajattua määrää 

(ks.4.7). Kielioppisääntöjen mukaan ton kopukan olisi ollut oikeampi ratkaisu (ks. 

Karlsson, 2009:146, §37). ”Mennään takasi sen jebarin luokse ja pyydetään et se 

tekee raportti!” (Paunonen, 2000:25). Tässä esimerkissä on kyse myönteisestä 

lauseesta ja määrätystä joukosta ja kokonaisobjektista, joten raportin olisi 

kielioppisääntöjen mukainen ratkaisu (ks. Karlsson, 2009:146, § 37). 
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2 TUTKIMUSAINEISTO JA INFORMANTIT 

 

2.1 Tutkimusprojekti Sverigefinnars två språk – språkbruk och attityder 

hos två generationer  

Projektin päämääränä oli tutkia kuinka ruotsin ja suomen kielikontakti oli 

vaikututtanut kahden ruotsinsuomalaisen siirtolaissukupolven puheeseen. Tarkoitus 

oli Bijvoetin mukaan tutkia suomalaisten siirtolaisten sekä suomen että ruotsin kielen 

käyttöä erilaisissa puhetilanteissa, ja nauhoitetun aineiston perusteella esittää eroja ja 

yhtäläisyyksiä eri lingvistisillä tasoilla kahden sukupolven välillä. Lingvistisen 

tutkimuksen hypoteesi oli se, että toisen polven ruotsinsuomalaisten oletettiin 

hallitsevan ruotsin kieli melkein täydellisesti, mutta heidän suomenkielisestä 

puheestaan odotettiin löytyvän interferenssiä ruotsista. Ensimmäisen siirtolaispolven 

oletettiin hallitsevan suomen kieli melkein täydellisesti, mutta heidän ruotsinkielisestä 

puheestaan odotettiin löytyvän interferenssiä suomesta.  (Bijvoet, 1998:23–24). 

 

2.1.1 Tutkimusaineisto 

Tutkimuksessani käytän Tukholman ja Uppsalan yliopiston tutkimusprojekti 

Sverigefinnars två språk – språkbruk och attityder hos två generationer vuosina 

1990–1992 kerättyä radiohaastatteluaineistoa, joka on nauhoitettu ja litteroitu. 

Haastattelujen pituus on keskimäärin 45 minuuttia. Koko aineisto käsittää eri 

tilanteissa tehtyjä nauhoituksia, joita on kaiken kaikkiaan 127. Haastattelujen aihepiiri 

käsittelee koulua, kesäloman suunnitelmia, vapaa-aikaa, kavereita ja harrastuksia. 

Tutkimukseeni olen valinnut neljä tyttöä ja kolme poikaa. Tutkimukseni informantit 

on valittu sillä perusteella, että he kattaisivat ne luokka- tai koulumuodot, jotka olivat 

mahdollisia valintoja 1990-luvun alussa Huddingen kunnassa Tukholman 

eteläpuolella. Vanhempien ja oppilaiden valintamahdollisuudet Huddingen kunnassa 

olivat 1990-luvun alkuvuosina: suomalainen luokka ala- ja keskiasteella, ruotsalainen 

luokka yhdistettynä äidinkielen opetukseen ja integroitu luokka. Viimeksi mainitussa 

(ainoastaan yksi informantti oli valinnut tämän koulumuodon),  ensimmäinen, toinen 

ja kolmas luokka käytiin kokonaan suomeksi. Neljäs, viides ja kuudes luokka käytiin 

yhdessä ruotsalaisten koululaisten kanssa, jolloin kuitenkin osa opetuksesta annettiin 
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erikseen suomeksi. Peruskoulun yläaste käytiin täysin ruotsalaisessa luokassa. Kolme 

informanteista oli käynyt suomalaista luokkaa, kaksi ruotsalaista luokkaa, yksi 

informanteista oli käynyt integroitua luokkaa ja yksi informanteista oli käynyt täysin 

ruotsalaista luokkaa mutta saanut äidinkielen opetusta.  

Tutkimukseni informanttien määrä on rajoitettu. Analyysini kattaa ainoastaan 

valittujen informanttien litteroidut radiohaastattelut, jotka olivat keskimäärin 45 

minuutin pituisia. Suomalaista luokkaa käyneistä valitsin kolme informanttia, koska 

se oli suurin ryhmä. Toiseksi suurin ryhmä oli pääasiallisesti ruotsalaista luokkaa 

käynyt, joten kaksi informanttia edustaa sitä ryhmää. Täysin ruotsalaista luokkaa ja 

integroitua luokkaa käyneitä oli aineistossa vain yksi kumpaakin, mikä näin itsestään 

rajoitti näiden informanttien määrän. Nuorten haastatteluissa ja haastattelujen 

litteroinnissa käytettiin peitenimiä. Näitä käytän myös omassa tutkimuksessani. 

 

2.1.2 Informanttien taustat ja aineiston kriteerit 

Informanttien kieliympäristö oli haastattelujen tapahtuessa Huddingen kunta 

Tukholman eteläpuolella (Bijvoet, 1998:24). Huddingen kunnassa asui haastattelujen 

aikaan SCB:n tilastojen mukaan 74 119 henkilöä (SCB, 1991, Folkmängd efter 

region, kön och tid) ja heistä oli 6 % eli 4 447 Suomessa syntyneitä. Kaikista 

Huddingen kunnan siirtolaisista oli haastattelujen ajankohtana 33 % Suomessa 

syntyneitä. Kriteerit, jotka asetettiin Tukholman ja Uppsalan yliopiston 

tutkimusprojekti Sverigefinnars två språk – språkbruk och attityder hos två 

generationer nuorille olivat: ainakin toinen vanhemmista oli syntynyt Suomessa, 

kotona puhuttiin suomea tai mahdollisesti suomea ja ruotsia, nuorten piti olla 

Ruotsissa peruskoulunsa käyneitä ja he olivat saaneet suomen kielen opetusta 

koulussa. Toisen polven edustajiksi valittiin nuoria, jotka olivat suorittaneet 

pakollisen peruskoulun, siis 16–19-vuotiaita. Nuorten vanhemmat (35–55-vuotiaita) 

saivat edustaa ensimmäistä siirtolaissukupolvea.  (Bijvoet, 1998:24–26). 

 Nuoret paikallistettiin väestönkirjanpidon rekistereitten sekä koulujen 

todistusluetteloiden avulla. Kriteerejä täyttäviin (54) perheisiin otettiin yhteyttä 

koulujen ja vapaa-aikakotien kautta, kirjeitse, koulujen tiedotustilaisuuksien kautta, 

puhelimitse ja myös kotikäynnein. Lopulta saatiin tyydyttävä määrä informantteja 

suostumaan, 10 poikaa, 10 tyttöä sekä heidän vanhempansa, jotka kuuluivat samaan 
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kotitalouteen. Vanhempien joukko koostui 15 naisesta ja kolmesta miehestä.  

Vanhempien sukupuolisesti hyvin epätasainen jakautuma heijastaa luultavasti 

haastattelujen ajankohdalla vallitsevia olosuhteita ruotsinsuomalaisten keskuudessa 

Huddingen kunnassa. (Bijvoet, 1998:25).  

3 TUTKIMUSMENETELMÄ JA KÄSITTEET 

 

3.1 Menetelmä 

Tutkimusmenetelmäni perustuu suomen kieliopista poikkeavien objektin sijamuotojen 

analysointiin. Poikkeukset on tunnistettu ja luokiteltu. Poikkeusten luokittelu perustuu 

kappaleessa 4 esitettyihin objektin piirteisiin. Tutkimus voidaan nähdä 

kontrastiiviseksi siinä mielessä, että poikkeavia sijamuotojen valintoja verrataan 

Suomen kielioppisääntöjen mukaisiin valintoihin. 

 Analyysia vaikeuttaviin tekijöihin voidaan laskea murteelliset erot, 

esimerkiksi Janulfin mainitsema Turun murteessa esiintyvien tiettyjen sanojen 

yhtäläinen partitiivin yksikkö ja nominatiivin yksikkö (Janulf, 1998:244). Myös 

verbien poikkeavat muodot, sananvalinnat ja lauseenrakenteet vaikeuttivat tulkintaa, 

esim. No joskus pystyy olla / neljä filmii viikossa ja / joskus pystyy olla yks ja joskus 

pystyy olla et ei oo  o- ollenkaa mitää että / se riippuu ihan  / jos on rahaa kans ja on 

tullu uusii / kuvia et mitä haluu nähän niin kyl sitä tulee vuotrat – vuokrattuuki 

(litteroitu haastattelu, informantti, Unto). 

 

3.2 Käsitteet 

Alla esitetään lyhyesti tässä tutkimuksessa käytetyt käsitteet, jotka on katsottu 

tärkeiksi selvittää. Siis kuka on ruotsinsuomalainen, mitä ruotsinsuomella tarkoitetaan 

ja mihin ruotsinsuomea tässä tutkimuksessa verrataan. 

 

3.2.1 Ruotsinsuomalainen  

Tämän tutkielman kohteena ovat toisen polven ruotsinsuomalaiset.  He ovat Suomesta 

Ruotsiin toisen maailmansodan jälkeen muuttaneiden siirtolaisten jälkeläisiä. 

Anderssonin ja Kangassalon mukaan ruotsinsuomalainen on Ruotsissa pysyvästi 
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asuva toisen maailmansodan jälkeen Suomesta muuttanut henkilö ja hänen 

jälkeläisensä. Varsinaisiksi siirtolaisiksi he katsovat ainoastaan ensimmäisen polven 

ruotsinsuomalaiset, siis ne jotka itse ovat muuttaneet Suomesta Ruotsiin. 

Ruotsinsuomalaisten toisen sukupolven edustajat ovat Ruotsissa syntyneitä, joiden 

ainakin toinen vanhemmista on syntynyt Suomessa. Ruotsinsuomalaisiin lasketaan 

myös suomenruotsalaiset ja heidän jälkeläisensä (Andersson ja Kangassalo, 2003:31) 

  

  

3.2.2 Ruotsinsuomi 

Ruotsinsuomi on tutkielmani aiheena ja ”termillä ruotsinsuomi tarkoitetaan Ruotsissa 

asuvien suomenkielisten käyttämiä suomen kielen varieteetteja” (Andersson ja 

Kangassalo, 2003:79). Ehrnebo mainitsee Kieliviestissä, että ruotsinsuomen 

merkityksestä on kuitenkin monia mielipiteitä ruotsinsuomalaisten keskuudessa 

(Kieliviesti, 2010:15). ”Ruotsin uusissa kielilaeissa ja laissa kansallisista 

vähemmistöistä ja vähemmistökielistä ruotsinsuomea ei myöskään käytetä 

nimityksenä (Ehrnebo 2010:15).”  Ruotsissa käytetty suomen kieli on kieliopillisesti 

ja sanastoltaan hyvin lähellä suomensuomea. Mutta löytyy kuitenkin sanoja ja 

käsitteitä, jotka eivät ole käytössä Suomessa ja jotka ovat Ruotsin yhteiskunnan 

erityissanastoa. Joskus uusi sana on luotu ennen kuin sama tarve on ilmennyt 

Suomessa ja siksi voi löytyä eroja samastakin käsitteestä. Uusia sanoja ja käsitteitä 

löytyy Kielineuvoston verkkosivulta http://www.sprakradet.se/1892. Kielineuvoston 

mukaan ruotsinsuomi noudattaa suomen kielioppisääntöjä 

(http://www.sprakradet.se/1892/).  

 

3.2.3 Suomensuomi 

Käsitettä suomensuomi on tässä tutkielmassa käytetty siinä merkityksessä, että se 

kattaa Suomessa puhutun ja kirjoitetun suomen kielen varieteetit (Jönsson-Korhola, 

2003:14).   

3.2.4 Yleiskieli 

Tässä tutkimuksessa käytän termiä yleiskieli tai standardi kuten se ymmärretään 

sosiolingvistisessä tutkimuksessa merkityksessä kirjakielen mukaista puhetapaa, 

http://www.sprakradet.se/1892
http://www.sprakradet.se/1892/
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jonka äänne-, muoto- ja lauserakenne ovat kirjakielen mukaisia (Nuolijärvi ja 

Sorjonen, 2005:16).   

 

4  OBJEKTISTA 

4.1 Yleisesti  

Suomen kielen objektin sijoina toimivat partitiivi, nominatiivi, genetiivi ja 

akkusatiivi. ”Kieliperinteessä nimitystä akkusatiivi on käytetty syntaktisena 

käsitteenä, ei morfologisena sijan nimityksenä. Akkusatiivilla on tarkoitettu muita 

objektin sijoja kuin partitiivi ja se on voinut olla n- tai t-päätteinen tai päätteetön” 

(VISK § 1226). Isossa Suomen kieliopissa katsotaan ”objektin tehtävässä oleva n-

loppuinen taivutusmuoto genetiiviksi ja akkusatiivi tarkoittaa vain 

persoonapronominien ja interrogatiivisen henkilöpronominin t-loppuisia muotoja, 

minut, sinut, hänet, meidät, teidät, heidät, kenet”. (VISK § 1226). Analyysissani olen 

selvyyden vuoksi käyttänyt objektin n-päätteisestä sijasta nimitystä genetiivi, 

päätteettömästä sijasta nimitystä nominatiivi, t-päätteisestä sijasta nimitystä t-

akkusatiivi ja partitiivisijasta yksinkertaisesti partitiivi. Objekti ilmaistaan partitiivissa 

kieltolauseissa, tunneverbien yhteydessä ja lauseissa, joissa verbin ilmaisema toiminta 

on irresultatiivista. Objekti on partitiivissa myös silloin kuin sillä ilmaistaan 

”epäämäräistä, tarkemmin rajaamatonta määrää (jaollisissa sanoissa ja monikollisissa 

sanoissa)”.  Akkusatiiviobjektilla ilmaistaan ”kokonaisuutta tai määräistä joukkoa tai 

paljoutta”. (Karlsson, 2009:126 – 129).  

4.2 Analyyttisistä tendensseistä  

Synteettisissä kielissä, kuten suomen kielessä, ilmaistaan analyyttisten kielten 

prepositioita ja artikkeleita sijapäätteillä, liitepartikkeleilla ja omistusliitteillä, mutta ei 

ainoastaan koska suomen kieli antaa myös mahdollisuuden käyttää prepositioita ja 

postpositioita (Ingo, 2004:29). Suomen yleiskielessä ei esiinny artikkeleita, joten 

määräisyys ja epämääräisyys ratkaistaan sanajärjestyksellä ja sijamuodoilla. Tämä 

koskee myös objektisijan valintaa. Sekä Janulf että Tuomela ovat esittäneet 

analyyttisiä tendenssejä ruotsinsuomalaisten koululaisten kirjallisessa ja suullisessa 

tuotannossa (ks. Janulf, 1998:257–261; Tuomela 2001:215). Siksi on tärkeää 
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huomioida analyyttisia tendenssejä objektin kohdalta myös omassa analyysissani, 

koska Janulfin mukaan analyyttisiä piirteitä edustaa mm. juuri nominatiivimuodon 

liikakäyttö, siis tilanteissa jolloin se korvaa genetiivi- tai partitiivimuodon. Janulf 

mainitsee analyyttisinä piirteinä myös pronominien artikkelinomaisen käytön ja 

muodollisen subjektin runsaan käytön (Janulf, 1998:245–261). Muita eroja verratessa 

suomea analyyttisiin kieliin on mm. mahdollisuus käyttää päätteitä, jotka 

indoeurooppalaisissa kielissä esiintyvät itsenäisinä sanoina, esim. kirjamme, vrt. 

ruotsin min bok (Karlsson, 2009: 20). 

4.3 Akkusatiivin merkityksestä 

”Genetiivillä, n-akkusatiivilla ilmaistaan usein omistajaa, kuulumista jollekulle tai 

johonkin, tai alkuperää”. (Karlsson 2009:139). Monikossa käytetään t-akkusatiivia. 

Vaikka akkusatiivia käytetään pääasiallisesti myönteisissä lauseissa, on olemassa 

mahdollisuus käyttää n-akkusatiivia kielteisissä, ns. epäilevissä lauseissa, esim. Etkö 

söisi omenan? (Hakulinen, 1968:439). ”Kieliperinteessä nimitystä akkusatiivi on 

käytetty syntaktisena käsitteenä, ei morfologisena sijan nimityksenä. Akkusatiivilla 

on tarkoitettu muita objektin sijoja kuin partitiivi ja se on voinut olla t-päätteinen tai 

päätteetön”. (VISK § 1226). Isossa Suomen kieliopissa katsotaan n-loppuinen 

taivutusmuoto genetiiviksi ja ”akkusatiivi” tarkoittaa vain persoonapronominien ja 

interrogatiivisen henkilöpronominin t-loppuisia muotoja, minut, sinut, hänet, meidät, 

teidät, heidät, kenet (VISK § 1226). 

4.4 Partitiivi 

”Partitiiviobjekti esiintyy kolmessa tapauksessa: kieltolauseissa, kun verbin 

ilmaisema toiminta on irresultatiivista eli tuloksetonta ja kun objekti ilmaisee 

epämääräistä määrää” (Karlsson, 2009:145). Kieltolauseissa on kuitenkin otettava 

huomioon objektin semanttinen tehtävä niissä tapauksissa, kun objekti on jaollinen 

(ks. 5.8). Jos tarkastelemme lausetta, en syönyt omenaa, joka muodostetaan 

ilmaisemalla kieltolauseen objekti partitiivissa, ei voida kuitenkaan semanttisesti 

päätellä jäikö koko omena syömättä vai vain osa siitä (VISK § 932). Muoto en syönyt 

omenan ei kuitenkaan olisi kieliopillisesti oikein.  



 
 
 
 

17 

4.5 Objektin tehtävä lauseenjäsenenä 

Lauseita, jotka sisältävät objektin kutsutaan transitiivilauseiksi, ja ”objektin läsnäolo 

perustuu verbin valenssiin tai johonkin täydennysmuottiin (VISK § 926). Objekti 

esiintyy kielteisissä lauseissa, passiivilauseissa, nesessiivirakenteissa, tunneverbien 

yhteydessä ja myönteisissä lauseissa jotka sisältävät imperatiivin, käskymuodon. 

Nesessiivirakenteissa liitetään predikaatteihin A-infinitiivin perusmuoto, ”jolla voi 

olla genetiivimuotoinen subjekti ja jonka totaaliobjekti on nominatiivissa tai t-

akkusatiivissa” (VISK § 505, § 934). Objekti on toiminnan kohde tai tulos. Objektina 

voi toimia substantiivi tai substantiivisesti käytetty sana: adjektiivi, partisiippi, 

numeraali tai pronomini. Lisäksi objektina voi toimia A-infinitiivin perusmuoto, 

sivulause tai lauseenvastike (Pesonen, 2010:21). ”Etenkin A- ja MA-infinitiivin 

totaaliobjektin sija vaihtelee hallitsevan lauseen rakenteen mukaan, kun 

infinitiivilauseke on verbin täydennyksenä. ”Tällaisille lauseille on myös ominaista, 

että infinitiivin subjekti tulkitaan samaksi kuin hallitsevan rakenteen subjekti tai 

objekti”  (VISK § 936).  Esimerkkejä:  ”Perussubjektillinen lause, Haluaisin selvittää 

asian ja passiivilause: Asia haluttiin selvittää” (VISK § 936). 

 

4.6 Objektin sijat ja lajit 

Objektin sijat ovat partitiivi, genetiivi, nominatiivi ja akkusatiivi.  Akkusatiivi voi 

esiintyä päätteettömänä,  (nominatiivi), t-akkusatiivina tai n-akkusatiivina 

(genetiivi). Genetiivi tai n-akkusatiivi esiintyy ainoastaan yksikössä. (VISK, § 925). 

Partitiiviobjekti voi esiintyä yksikössä tai monikossa, t-akkusatiivi ainoastaan 

monikossa (Karlsson, 2009:126–129). Nominatiivi-, genetiivi-, ja akkusatiivisijaisista 

objekteista käytetään yhteisnimitystä totaaliobjekti (VISK, määritelmät § 930). 

Partitiivin sijaisista objekteista käytetään nimitystä partitiiviobjekti.  

4.7 Jaoton ja jaollinen objekti  

Objektin sijavalintaan vaikuttavat myös käsitteet jaollinen ja jaoton. ”Objekti on 

jaoton eli laskettava, jos sillä viitataan enemmän tai vähemmän konkreettiseen olioon 

jota ei voi jakaa pienempään osaan niin että osalla olisi kokonaisuuden luonne”. 

Jaoton objekti saa akkusatiivin sijapäätteet ilman päätettä, – n, tai – t. Objekti on 
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jaollinen tai ei-laskettava, jos sillä viitataan aineeseen tai abstraktiin ilmiöön, joka 

voidaan jakaa osiin niin, että osat ovat kokonaisuuden kaltaisia. (Karlsson, 2009:113).   

4.8 Epämääräinen, rajaamaton määrä 

”Objekti on partitiivissa, kun se ilmaisee epämääräistä, tarkemmin rajaamatonta 

määrää (jaollisissa sanoissa ja monikollisissa sanoissa)”. (Karlsson2009:129).  

”Kvantitatiivisesti epämääräinen NP on partitiivissa ja viittaa rajaamattomaan 

määrään. Esimerkiksi lauseiden Katolta putosi lunta ja Mies heitti katolta lunta 

partitiivimuotoinen NP sallii tulkinnan, että katolle jäi vielä lunta.” (VISK § 1421) 

4.9 OSMA 

OSMA eli objektin sijan määräinen adverbiaali ilmaisee määrää ja voidaan yleensä 

erottaa merkityksen perusteella lauseessa. OSMA käyttäytyy kuitenkin 

objektimaisesti sijanvaihtelussa, esim. Poimin kilon mansikoita, vrt. Ostin auton. 

OSMA taivutetaan objektisääntöjen mukaisesti ja saa n-päätteen samankaltaisesti 

kuin esimerkissä Ostin auton, koska on kyseessä myönteinen lause, kokonaisobjekti 

ja rajattu joukko. Rajatapauksina voidaan pitää verbien painaa, maksaa, kestää, 

viipyä ja viettää täydennystä, jolloin täydennys voi olla sekä OSMA että objekti, 

esim. ”Kurssi kesti kuukauden”. (VISK § 972). 

5 POIKKEUKSIA OBJEKTIN SIJAPÄÄTTEIDEN 

KÄYTÖSSÄ  

5.1 Analyysi 

Alla esitetyt analyysit perustuvat seitsemän informantin, Tanjan, Sannan, Unton, 

Akin, Ykin, Virpin ja Emmin radiohaastatteluihin (ks. 2.1.2). Radiohaastatteluista 

löytyi kaiken kaikkiaan 369 objektia ja 20 objektisijan poikkeusta.  

5.1.1  Informantti 1. Tanja 

 

 Tanja on Huddingessa syntynyt 18-vuotias tyttö, joka käy haastattelun aikana lukion 

luonnontieteellistä linjaa. Tanja on käynyt suomalaista luokkaa ala-asteelta 

keskiasteelle, ruotsalaista luokkaa yläasteella ja lukiossa. Yläasteella ja lukiossa hän 

on saanut äidinkielen opetusta. Tanja käyttää aina suomea keskustellessaan äitinsä ja 
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sisarensa kanssa ja koulussa suomen kielen opetuksen yhteydessä. Vapaa-aikana hän 

puhuu suomea harvoin ja lukee pari suomenkielistä kirjaa vuodessa. Tanja arvioi 

suomen kielen taitonsa hyväksi, mutta ruotsin kielen taidon paremmaksi kuin suomen. 

Äitinsä ja siskonsa suomen kielen taidon hän arvioi sujuvaksi. 

Tanjan haastattelusta löydän kaiken kaikkiaan 92 objektia ja viisi objektisijan 

poikkeusta. Neljä poikkeusta koskee nominatiivin (päätteettömän akkusatiivin) 

liikakäyttöä, jolloin informantti valitsee nominatiivin, genetiivin tai partitiivin sijasta. 

Yhden kerran hän käyttää t-akkusatiivia partitiivin sijasta. Inkongruenssia esiintyy 

kaksi kertaa. Tanja esittää objektin yksikössä, jolloin monikko olisi ollut parempi 

ratkaisu ja kerran päinvastoin. Tanjalla esiintyy myös koodinvaihtoa. 

Haastattelutilaisuudessa hän ilmaisee objektin ruotsiksi seitsemän kertaa. Puhekielisiä 

esiintymiä, kuten esim. kyl mä osaan ruotsii (Pro ruotsia) paremmin ku suomee (Pro 

suomea) ei ole laskettu poikkeuksiksi. Informantti ilmaisee objektit ruotsii ja suomee 

pitkillä vokaaleilla. On siis kyse puhekielisestä ilmaisuista, jotka ovat tavallisia 

suomensuomalaistenkin puhekielessä. Esimerkkejä: 

 

 

Nominatiivi genetiivin sijasta:  

Tanja 1. No sillon mä pyydän jotain kaveria hoitamaan se (pro sen).  

 

 

Nominatiivi genetiivin sijasta:  

Tanja 2. Meil on voimistelua ja kuvaamataitoo ei meil muuta oo saa val- saa valita 

kuvaamataito tai musiikki (Pro kuvaamataidon tai musiikin) ja mä valitsin 

kuvaamataidon. Informantti valitsee oikean ratkaisun viimeisessä lauseessa. 

 

 

5.1.2 Informantti 2. Sanna 

Toinen informanttini, Sanna, käy haastattelun aikana lukion humanistista linjaa. 

Sanna on käynyt suomalaista luokkaa ala-asteella ja keskiasteella, ruotsalaista 

luokkaa yläasteella sekä lukiossa. Yläasteella ja lukiossa hän on saanut äidinkielen 

opetusta. Sanna asuu molempien vanhempiensa kanssa. Sanna puhuu vanhempiensa 
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kanssa useimmiten suomea, mutta veljensä kanssa myös ruotsia. Joskus he käyttävät 

sekä suomea että ruotsia samassakin puhetilanteessa. Sanna lukee suomalaisia kirjoja 

ja sanomalehtiä pari kertaa vuodessa. Suomalaisia televisio-ohjelmia hän katselee 

myös pari kertaa vuodessa. Sanna käyttää suomea harvoin kodin ja koulun 

ulkopuolella eikä seurustele muiden suomenkielisten kanssa. Sannan haastattelusta 

löydän 59 objektia ja kolme poikkeusta, joissa objekti ilmaistaan paikallissijalla 

partitiivin sijasta. Nämä kaikki ovat nk. reaktiotapauksia, jotka esitetään kappaleessa 

6.2. Kerran Sanna käyttää ruotsinkielistä sanaa objektina, joskin liittämällä siihen 

oikean sijapäätteen. Esimerkkejä:   

 

Elatiivi partitiivin sijasta:  

Sanna 1. Joo ihan hyvin piretään yhrey- yhteystä (pro yhteyttä).  

Esimerkki ei ole aivan yksiselitteinen, koska oikean muodon valitseminen edellyttää 

sitä, että puhuja hallitsee yhteys-sanan partitiivimuodon. Myös Nesser ja Janulf ovat 

esittäneet samankaltaisia esimerkkejä. Nesserin esimerkki ”pelkäsin vierasta 

ihmisistä” (Nesser 2007:48) on jo esitetty kappaleessa 1.2.3.  Janulfin esittää 

ruotsinsuomalaisen oppilaan ainekirjoituksesta esimerkin: ”Yks pojka pälkä kärmestä” 

(Janulf:1998:247). Janulfin mukaan näiden poikkeusten tausta on epäselvä (Janulf, 

1998:247). 

 

Objektina ruotsinkielinen sana, joka on taivutettu, joskin puhekielinen:  

Sanna 2. Mää käyn huddingen tota jymnaasiumii (pro jymnaasiumia), johon hän on 

liittänyt yleispuhekielisen partitiivin päätteen.   

 

   

5.1.3 Informantti 3. Unto 

 

Unto on käynyt suomalaista luokkaa ala-asteella ja keskiasteella, ruotsalaista luokkaa 

yläasteella sekä lukiossa. Hän on saanut äidinkielen opetusta yläasteella ja lukiossa. 

Unto on jättänyt lukion kesken ja on haastattelun aikana töissä varastolla. Unto puhuu 

vanhempiensa kanssa aina suomea ja arvioi oman suomen kielen taitonsa hyväksi. 

Omasta mielestään Unto ei käytä molempia, suomea ja ruotsia, samassa 

puhetilanteessa. Unto lukee suomalaisia aamu- ja viikkolehtiä kerran kuukaudessa, 
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muttei lue suomalaisia kirjoja. Unto katsoo myös suomalaisia televisio-ohjelmia ja 

kuuntelee suomalaisia radio-ohjelmia viikoittain. Untolla on suomalaisia ystäviä ja 

hän käyttää suomea myös vapaa-aikanaan. Verrattuna yllä esitytettyihin suomalaista 

luokkaa käyviin tyttöihin hän käyttää siis suomea enemmän kuin tytöt. Unton 

haastattelusta löysin 49 objektia ja kolme objektisijan poikkeusta, jolloin nominatiivin 

liikakäyttöä esiintyi kolmessa tapauksessa. Yksi poikkeus koski yksikön käyttöä 

monikon sijasta. Objekti esitettiin taivuttamattomana ruotsiksi kahdeksan kertaa (ks. 

6.3). Unto ei tee poikkeavia valintoja käyttäen sisä- tai ulkopaikallissijoja 

nominatiivin, partitiivin tai genetiivin sijasta. Esimerkki: 

 

 

Nominatiivi partitiivin sijasta:  

Unto 1. se on vaan niin et jos en mää aamulla jaksa tukkaa laittaa kuntoon että mää 

piän lippis päässä vaan (Pro lippistä). 

 

5.1.4 Informantti 4. Aki 

 

Aki on käynyt ruotsalaista luokkaa koko peruskoulun ajan. Hän ei käy haastattelun 

aikana lukiota vaan on jo töissä. Aki asuu äitinsä kanssa, ja puhuu mielestään sekä 

suomea että ruotsia sujuvasti. Keskusteluissaan Aki ja hänen äitinsä käyttävät sekä 

suomea että ruotsia. Aki lukee suomalaisia aamu- ja viikkolehtiä pari kertaa vuodessa. 

Hän katselee suomalaisia televisio-ohjelmia ja kuuntelee suomalaisia radio-ohjelmia 

päivittäin. Hän käyttää suomea asioidessaan kaupassa ja muutenkin paljon vapaa-

aikanaan, koska hän seurustelee muiden suomenkielisten kanssa vapaa-ajallaan.  

 Haastattelusta löydän 22 objektia ja ainoastaan yhden selvän poikkeuksen, 

mutta objektien esiintymien määrä oli pienempi verrattuna muihin informantteihin ja 

myös vastaukset olivat lyhempiä. Poikkeus koskee t-akkusatiivin käyttöä partitiivin 

sijasta. Esimerkki: 

  

 

t-akkusatiivi partitiivin sijasta:  

Aki 1. Haastattelija kysyy, lukeeko Aki suomalaisia lehtiä. Aki vastaa: juu jos mää 

oon suomes niin mä luen lehdet (Pro lehtiä).   
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Monikon akkusatiivi voisi olla oikea ratkaisu, jos olisi kyse rajatusta joukosta, siis 

tiettyjä lehtiä tilattiin kesämökille, jossa Aki vietti kesälomiansa. Haastattelusta käy 

kuitenkin ilmi, että on kyse lehdistä yleisessä merkityksessä, ei rajatusta joukosta, 

tietyistä lehdistä. 

 

 

5.1.5 Informantti 5. Yki 

Yki edustaa tutkimuksessani ruotsalaista luokkaa käynyttä oppilasta, joka ei ole 

saanut äidinkielenopetusta peruskoulussa. Haastattelun ajankohtana Yki käy lukion 

nelivuotista teknillistä linjaa, jolloin hän on myös opiskellut suomea puolitoista vuotta 

vapaaehtoisena aineena. Yki asuu vanhempiensa ja sisarensa kanssa Huddingessa. 

Isänsä kanssa Yki puhuu aina suomea, mutta äitinsä kanssa sekä suomea että ruotsia. 

Siskonsa kanssa Yki puhuu ruotsia. Yki ei lue suomalaisia aamu-, -päivä tai 

viikkolehtiä, eikä myöskään suomalaisia kirjoja. Yki ei kuuntele suomalaisia radio-

ohjelmia, mutta katselee suomalaisia televisio-ohjelmia pari kertaa viikossa. Ykin 

haastattelusta löytyi 48 objektia ja kolme poikkeusta. Kerran hän käyttää nominatiivia 

partitiivin sijasta ja kerran partitiivia nominatiivin sijasta. Kerran Yki esittää objektin 

valitsemalla paikallissijan yhden kerran Yki valitsee yksikön, jolloin monikko olisi 

ollut parempi ratkaisu. Esimerkkejä: 

  

 

Nominatiivi partitiivin sijasta sekä genetiivi partitiivin sijasta:  

Yki 1. Haastattelija: ”olisitteks te päästäny sinne opettajaa?”. Yki: Mitä ei olis 

päästetty opettaja sinne (Pro opettajaa).   

 

  

5.1.6 Informantti 6. Virpi 

 Virpi käy lukion humanistista linjaa ja puhuu omasta mielestään sujuvaa suomea. 

Virpi on käynyt koko peruskoulun ruotsalaista luokkaa, mutta on osallistunut 

äidinkielenopetukseen peruskoulussa. Virpi käyttää sekä suomea että ruotsia 

keskustellessaan äitinsä ja siskonsa kanssa, joskus molempia kieliä samassakin 

puhetilanteessa. Virpi lukee suomalaisia viikkolehtiä pari kertaa vuodessa. 
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Suomalaisia televisio-ohjelmia hän katselee pari kertaa vuodessa ja yhtä harvoin hän 

kuuntelee suomalaisia radio-ohjelmia. Virpi käyttää suomen kieltä ainoastaan 

kodissaan ja koulussa suomen kielen opetuksen yhteydessä.   

 Virpin haastattelusta löysin ainoastaan 24 objektia ja kolme poikkeusta. 

Kahdessa tapauksessa objekti ilmaistaan nominatiivissa, vaikka partitiivi olisi ollut 

parempi. Kerran objekti ilmaistaan genetiivissä, jolloin nominatiivi olisi oikeampi 

ratkaisu.  Esimerkki: 

 

Genetiivi nominatiivin sijasta:  

Virpi 1.  Mie olen niinku oppi nyt sillee kuulemaan että miten sen pitäs kirjoittaa  (Pro 

se). 

Katso myös 5.4 ja Kangassalo, 2002:161.  

5.1.7 Informantti 7. Emmi 

Emmi on Huddingessa asuva nuori lastenhoitaja. Hän on käynyt suomalaista luokkaa 

ala-asteella. Keskiasteella hänen suomalainen luokkansa integroitiin ruotsalaiseen 

luokkaan. Yläasteen Emmi on käynyt täysin ruotsalaista luokkaa, mutta saanut 

äidinkielen opetusta. Lukion Emmi on käynyt täysin ruotsalaista luokkaa ja ilman 

äidinkielen opetusta. Emmi asuu äitinsä kanssa eikä hänellä ole sisaruksia. Äiti ja 

Emmi puhuvat keskenään aina suomea. Emmi arvioi oman suomen kielen taitonsa 

hyväksi, ruotsin sujuvaksi. Emmi lukee suomalaisia aamulehtiä korkeintaan kerran 

kuukaudessa ja suomalaisia kirjoja pari kertaa vuodessa. Hän katselee suomalaisia 

televisio-ohjelmia viikoittain ja kuuntelee suomalaisia radio-ohjelmia kerran 

kuukaudessa. Ruotsinsuomalaisia aikakauslehtiä hän ei lue koskaan, eikä myöskään 

käytä suomea asioidessaan kaupoissa. Emmi puhuu suomea joskus työpaikallaan. 

Hänellä on myös suomalainen ystävä, jonka kanssa hän puhuu suomea. Muulloin hän 

käyttää ruotsia vapaa-ajallaan.  

Emmin haastattelusta löytyy 75 objektia ja ainoastaan kaksi poikkeusta, 

molemmat genetiivin käyttöä partitiivin sijasta. Voi kuitenkin olla mahdollista, että 

Emmi valitsee genetiivin, koska hän on katsonut Napakymppiä ja Levyraatia (huom. 

televisio-ohjelmia) ainoastaan yhden kerran kumpaakin. Olen kuitenkin tulkinnut 

haastattelun perusteella hänen tarkoittavan katsovansa Napakymppiä ja Levyraatia 
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silloin tällöin, jolloin partitiivimuoto olisi oikeampi ratkaisu. Haastattelun aikana 

Emmi ilmaisee objektin ruotsalaisella sanalla yhden kerran. Esimerkki:  

 

 

Genetiivi partitiivin sijasta:  

Emmi 1. Mm oon mä kattonu napakympin joskus ja levyraadin (Pro napakymppiä ja 

levyraatia) ja mikähän se on hynttyyt yhteen tai joku ohjelma oli ennen joskus ku 

sattuu olemaan kotona ku äiti kattoo telkkaria niin ehkä istahdan siihen sohvalle ja 

katon kans.   

   

5.2 Rektiotapauksista, jotka johtivat poikkeavan objektisijan valintaan 

”Suomen kielessä on 15 sijamuotoa, ja jokaisella on oma tehtävänsä. Lisäksi kieleen 

kuuluu, että tietyt sanat esiintyvät aina yhdessä tiettyjen sijamuotojen kanssa”. (Iisa, 

Oittinen ja Piehl, 2006:311). Informanttien Sannan ja Ykin litteroiduista 

haastatteluista löysin esimerkkejä rektiotapauksista, jolloin luultavasti ruotsin kielen 

vaikutus selittää poikkeavan objektisijan valinnan. Esimerkiksi suomen käydä jotakin, 

esim. käydä koulua, esitettiin ruotsin kielen mallin mukaisesti, vrt. gå i samma  skola 

ja ”käy samassa koulussa” (FORTIS-projekti, litteroitu haastattelu, informantti, 

Sanna), kuten alla olevista esimerkeistä tulee selville. Esimerkkejä: 

 

 

Inessiivi partitiivin sijasta:  

Sanna 3. No määhän kävin kuus vuotta suomalaises luokassa (pro suomalaista 

luokkaa).  Ruotsin prepositiot i ja på ovat luultavasti vaikuttaneet sijanvalintaan, vrt. 

När jag gick på högstadiet, Jag gick sex år i svensk klass.  

Sanna 4. No hän joka asuu kauempana käy samas koulussa (Pro samaa koulua) mut ei 

samaa linjaa. Sijan valinta voi tässäkin tapauksessa johtua ruotsin prepositioiden på 

ja i:n vaikutuksesta, vrt. Han/hon som bor längre bort går i samma skola men (går) 

inte (på) samma linje.    
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5.3 Koodinvaihtoa 

Tässä tutkimuksessa koodinvaihdolla tarkoitetaan objektin esittämistä ruotsalaisella 

sanalla liittämättä siihen sijapäätettä. Neljällä tutkimuksen seitsemästä informanteista 

esiintyi koodinvaihtoa objektin kohdalta.  Alla olevissa esimerkeissä Tanja ja Unto 

ilmaisevat objektin ruotsiksi, mutta lisäämättä lainasanaan sijapäätettä. Esimerkkejä: 

 

  

Tanja 3.  Ei ku ne lähetti semmoisii Broschyrer STS (Pro STS:än esitteitä, huom. STS 

on yhtiö, joka avustaa vaihto-oppilaita ulkomailla) ja kaikki ne ja sit mä luin niitä ja, 

sitten mää oon tehny siitä föredrag (Pro esitelmän) koulussa kertonu luokalle siitä ja 

näyttäny kuvia ja sillai. 

Unto 2. Kyllä se pitää ku mä laitan semmonen snelugg (pro sivulle kammatun 

otsatukan). 

 

5.4 Poikkeuksia nesessiivirakenteissa 

Kuten mainittu, nesessiivirakenteissa liitetään predikaatteihin A-infinitiivin 

perusmuoto, ”jolla voi olla genetiivimuotoinen subjekti ja jonka totaaliobjekti on 

nominatiivissa tai t-akkusatiivissa” (VISK § 505, § 934). Kangassalo on esittänyt 

esimerkkejä aikaisemmassa tutkimuksessaan ruotsinsuomen erikoispiirteistä, jolloin 

totaaliobjekti joskus ilmaistiin nominatiivilla genetiivin sijasta: esim. Minun pitää 

ostaa sen lipun, pro se lippu (Kangassalo, 2002:161). Omasta aineistostani löysin 

ainoastaan kaksi samankaltaista esimerkkiä:  

 

Unto 2. Kyllä se pitää ku mä laitan semmonen snelugg (pro sivulle kammatun 

otsatukan). 

 

Virpi 2. Ei se minusta mie olen niinku oppi nyt sillee  kuulemaan että miten sen (Pro 

se)  pitää kirjoittaa.   
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5.5 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Kuten mainittu, tutkimuksen kohteena oli seitsemän 45 minuutin radiohaastattelua. 

Tutkimastani materiaalista löytyi kaiken kaikkiaan 369 objektia ja 20 objektisijan 

poikkeusta. Poikkeukset lajittelin kahteen suurempaan ryhmään: sijapäätteitä 

koskeviin poikkeuksiin ja muihin objektia koskeviin poikkeuksiin, 

rektiopoikkeuksiin, yksikön ja monikon inkongruenssitapauksiin ja koodinvaihtoon, 

jolloin objekti ilmaistiin ruotsiksi. Sijapäätteistä johtuvat poikkeukset jaoin kahteen 

alaryhmään. Ensimmäiseen sijamuotojen alaryhmään sisällytin nominatiivin 

(päätteettömän akkusatiivin), partitiivin, t-akkusatiivin ja genetiivin (n-akkusatiivin) 

väliset poikkeukset informanttien puheessa. Toiseen alaryhmään lajittelin ulko- ja 

sisällispaikallissijoihin liittyvät rektiopoikkeukset. Akkusatiivin ja partitiivin 

keskinäiset poikkeukset muodostivat odotetusti suurimman ryhmän poikkeavan 

objektisijan ilmaisussa, 16 poikkeusta. Näitä poikkeuksia esiintyi kaikilla 

informanteilla paitsi Sannalla. Toinen suurempi ryhmä oli objektisijan ilmaisu 

paikallissijalla. Näitä poikkeuksia löytyi neljä, mutta vain kahdella informanteista. 

Inkongruenssia esiintyi viidellä seitsemästä informanteista. 

 Taulukosta ilmenee myös koodinvaihdot, 22 esiintymää. Koodinvaihdoksi on 

tässä tutkielmassa laskettu ne puhe-esiintymät, jolloin informantti ilmaisi objektin 

ruotsiksi, taivuttamatta tai taivutettuna suomen kielioppisääntöjen mukaisesti. 

Koodinvaihtoa esiintyi neljällä seitsemästä informanteista, joista ainoastaan 

informantti Yki erosi muista taivuttamalla objektin, mikä voidaan ymmärtää myös 

lainana. 

Nominatiivin (päätteettömän akkusatiivin), partitiivin ja t-akkusatiivin ja 

genetiivin (n-akkusatiivin) väliset poikkeukset muodostivat suurimman ryhmän, noin 

4 prosenttia kaikista löytämistäni objekteista. Muista poikkeuksista objektin kohdalta 

löytyi neljä esimerkkiä, jolloin objekti ilmaistiin paikallissijalla, allatiivilla, elatiivilla 

tai inessiivillä partitiivin sijasta. Kyseessä oli useimmiten rektio. Eniten poikkeuksia 

löytyi siis odotetusti nominatiivin liikakäytöstä. Nominatiivin liikakäyttö, partitiivin 

tai genetiivin sijasta, on ollut yleisin myös aikaisemmissa tutkimuksissa (ks. esim. 

Janulf, Nesser, Tuomela ja Kangassalo).  Laskien molemmat ryhmät yhteen, saadaan 

lopputulokseksi kaiken kaikkiaan 20 tai noin 5 % suomensuomesta poikkeavaa 

objektin ilmaisua. 
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Muita poikkeuksia olivat yksikön ja monikon inkongruenssi, 6 tapausta. Näitä 

poikkeuksia ei ole laskettu lopputulokseen, koska niiden syyt ja edellytykset ovat 

luultavasti aivan erilaiset kuin muissa esimerkeissä. Janulfin tutkimuksessa, jonka 

kohteena olivat nuoremmat koululaiset, vain 1 % tutkimukseen osallistuneista 

suomalaista luokaa käyvistä oppilaista teki virheitä puhekielisissä ilmaisuissa (Janulf, 

1998: 248). Oma tulokseni, noin 5 % suomensuomesta poikkeavaa objektisijan 

ilmaisua, voisi ehkä viitata siihen, että oppilaiden siirtyessä keski- ja yläasteella 

ruotsalaiseen luokkaan, suomen kielen taito heikkenee eikä sitä pystytä pitämään 

samalla tasolla parin viikkotunnin äidinkielen opetuksella. Toinen tärkeä tekijä on 

luultavasti jo mainittu vähäinen suomen kielen käyttö kodin ja koulun ulkopuolella, 

mikä myös selveni haastateltujen informanttien taustatiedoista. Suomen kielen käyttö 

vapaa-ajalla oli vähäistä. Ainoastaan yksi informantti käytti suomen kieltä, joskin 

harvoin, töissään. Suurin osa informanteista katselivat pääasiallisesti ruotsinkielisiä 

televisio-ohjelmia, kuuntelivat enimmäkseen ruotsalaisia radio-ohjelmia ja lukivat 

harvoin suomalaisia kirjoa tai aamu-, viikko- ja aikakauslehtiä.   

Poikkeuksia analysoidessa tuli myös esiin kiinnostava aspekti. Yki, ainoa 

peruskoulussa ruotsalaista luokkaa käynyt nuori, teki vähemmän poikkeavia valintoja 

kuin esim. suomalaista luokkaa käynyt tyttö Tanja. Selitys löytyy ehkä siitä, että Yki, 

antamiensa taustatietojen mukaan, katseli suomalaisia televisio-ohjelmia pari kertaa 

viikossa ja seurusteli mm. suomalaisissa kerhoissa muiden suomenkielisten kanssa. 

Tanja puhui suomea pääasiallisesti äidinkielenopetuksen yhteydessä ja kotona, mutta 

ei koskaan vapaa-ajallaan.  

Koodinvaihto ei sinänsä ollut tämän tutkielman aihe, mutta oli kiinnostavaa 

huomioida ne tapaukset, joissa objekti ilmaistiin ruotsiksi. Koodinvaihtoa esiintyi 

neljällä seitsemästä informanteista ja ainoastaan yksi heistä, Yki, taivutti sanat 

suomen objektisääntöjen mukaisesti.  Tanjalla, Sannalla ja Untolla, jotka ilmaisivat 

objektin ruotsiksi, koodinvaihto johti morfologiseen seuraukseen, objektisijan 

katoamiseen, ja laajentuneena ilmiönä se voisi ehkä muodostua ruotsinsuomen 

erikoispiirteeksi.  
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Taulukko 2. Poikkeusten luokittelu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikkeusten lajittelu Tanja Sanna Unto Aki Yki Virpi Emmi Summa 

Akkusatiivin ja partitiivin 

poikkeukset                 

Nominatiivi genetiiviin sijasta 3             3 

Nominatiivi partitiivin sijasta 1   3   1 2   7 

Genetiivi nominatiivin sijasta           1   1 

Genetiivi partitiivin sijasta             2 2 

Partitiivi nominatiivin sijasta         1     1 

t-akkusatiivi partitiivin sijasta 1     1       2 

Summa 5 0 3 1 2 3 2 16 

                  

Objektina paikallissija                 

Allatiivi partitiivin sijasta         1     1 

Elatiivi partitiivin sijasta   1           1 

Inessiivi partitiivin sijasta   2           2 

Summa 0 3 0 0 1 0 0 4 

                  

Summa poikkeuksia 5 3 3 1 3 3 2 20 

                  

Inkongruenssia                 

Yksikkö monikon sijasta 1 1 1 1 1 0 0 5 

Monikko yksikön sijasta 1 0 0 0 0 0   1 

Summa 2 1 1 1 1 0 0 6 

                  

Koodinvaihto 7 1 8   6     22 

  

        Objektin esiintymiä  92 59 49 22 48 24 75 369 
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6 Päätelmä 

Olen mielestäni onnistunut kartoittamaan tarkoitukseni mukaisesti poikkeavat 

objektin sijapäätteiden valinnat ja muut objektin sijan poikkeukset tutkimastani 

haastattelumateriaalista, jotka edustavat toisen polven ruotsinsuomalaisten nuorten 

puhetta vuosina 1990–1992. Nuoret edustivat kaikkia sen ajan mahdollisia suomen 

kieltä käyttäviä koulu- ja luokkamuotoja sekä erilaisia valintoja suomen kielen 

opetuksen kohdalta.  Heille oli kuitenkin yhteistä se, että kaikki olivat saaneet suomen 

kielen opetusta jossain muodossa. Kuusi seitsemästä informanteista oli käynyt koko 

ala-asteen suomenkielisenä.  

 Tulokseni, vaikkakin tutkimukseni on kvantitatiivisesti pieni, viittaavat siihen 

että oppilaitten olisi tärkeää jatkaa opintoja suomenkielisessä luokassa myös 

yläasteella ja lukiossa, jos tavoitteena on täydellisempi kaksikielisyys. Toisaalta 

informantti Yki oli tästä poikkeus.  

 Ruotsinsuomen objektisijan poikkeukset ovat syntyneet osittain ruotsin kielen 

vaikutuksesta. Omassa tutkimuksessani se ilmeni esimerkiksi nominatiivin 

liikakäytössä ja paikallissijojen käytössä objektin sijoina. En kuitenkaan löytänyt 

odotukseni mukaistesti eniten poikkeuksia ainoalta ruotsalaista luokkaa käyneeltä 

informantilta Ykiltä, mikä luultavasti johtui siitä että hän käytti suomea vapaa-

ajallaan enemmän kuin muut informantit. Siis myös opetuksen lisäksi mahdollisuus 

käyttää äidinkieltä mahdollisen monessa eri tilanteessa on tärkeä tekijä.   
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