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TIIVISTELMÄ 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen ja venäläisen nimikulttuurin 

(henkilönnimistö, nimijärjestelmä ja nimikäytäntö) kohtaamista Suomessa ja 

Venäjällä vuosina 2000−2018. Erityisesti keskitytään kaksikielisten suoma-

lais-venäläisten perheiden nimenvalintaperusteisiin, äidinkieleltään venäjän-

kielisten lasten nimivalintoihin, suomalaisten ja venäläisten nimenkantajien 

sukunimien virallisiin muutoksiin Suomessa sekä suomalaisten etunimien 

käyttöön Venäjällä. 

Tutkimuksen teoreettis-metodologisen kehyksen muodostavat sosio-ono-

mastiikka ja nimien typologinen (rakenteen)tutkimus. Laajemmassa konteks-

tissa myös kielten väliset kontaktit ovat osa tutkimuskehikkoa. Aineistoina 

ovat nimenvalintaperusteita käsittelevät kyselyt ja haastattelut, oikeusminis-

teriön nimilautakunnan asiakirjat sukunimien muutoksista, suomalaisten 

etunimien käyttöä Venäjällä käsittelevät haastattelut ja kyselyt sekä Suomessa 

syntyneiden venäjänkielisten lasten etunimet. Väitöstutkimus koostuu nel-

jästä tutkimusartikkelista sekä niiden taustaa ja löydöksiä kokoavasta yhteen-

veto-osuudesta. 

Artikkelit I, II ja III liittyvät etunimiin, artikkeli IV sukunimiin. Artikke-

lissa I käsitellään etunimiä kaksikielisissä suomalais-venäläisissä perheissä: 

nimien valintaperusteita ja itse nimivalintoja. Tarkastelu kohdistuu kaksikie-

lisissä perheissä tärkeimpinä pidettyihin nimenvalintaperusteisiin, nimittäin 

käytännöllisyysteen ja kulttuurisidonnaisuuteen. Etunimien tarkastelu jatkuu 

artikkelissa II, jossa luodaan yleiskuva Suomessa syntyneille, äidinkieleltään 

venäjänkielisille lapsille annetuista nimistä. Artikkeli III sijoittuu alueellisesti 

Venäjälle ja tarkastelee suomalaisten etunimien käyttöä ja mukautumista ve-

näjänkielisessä ympäristössä. Artikkelissa IV huomion kohteena ovat Suo-

messa tehdyt sukunimien viralliset muutokset, joissa on haluttu suomalaistaa 

venäläinen sukunimi tai päinvastoin sekä oikaista suomalaisten sukunimien 

epäkorrektit kirjoitusasut alkuperäisiin kirjoitusasuihinsa. 

Tutkimuksen yhteenveto-osuudessa esitellään yhtenäisesti tutkimuksen 

taustaa ja lähtökohtia sekä sidotaan artikkeleissa saadut tulokset yhteen. Ylei-

semmällä tasolla pohditaan sitä, mitä tapahtuu suomalaisen ja venäläisen ni-

mikulttuurin kohdatessa nimijärjestelmien näkökulmasta sekä kielivähem-

mistöjen näkökulmasta. 

Tutkimus osoittaa, että nimikulttuurien kohtaamisen myötä suomalainen 

henkilönnimistö monimuotoistuu siten, että viralliseen nimistöön tulee venä-

läisiä etu- ja sukunimiä. Lisäksi osaksi virallista nimistöä pääsee jälkimmäi-

siksi etunimiksi väestötietojärjestelmässä sijoitettavia venäläisiä patronyy-

meja, joita ei esiinny äidinkieleltään suomenkielisellä väestöllä. Myös 

etunimiin pohjautuvat venäläiset epäviralliset nimet, jotka ovat erottamaton 

osa venäläistä nimikäytäntöä, elävät suomalaisessa nimikulttuurissa. Suoma-
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laiset etunimet puolestaan rikastuttavat Venäjällä käytössä olevaa henkilönni-

mistöä, kun niistä muodostetaan venäjän kielen johtimia käyttäen venäläisen 

nimikäytännön mukaisia epävirallisia nimiä. 

 

 

Avainsanat: henkilönnimet, etunimet, sukunimet, nimistöntutkimus, sosio-

onomastiikka, kielten kohtaaminen, nimikäytännöt, venäjänkieliset 
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ABSTRACT 

This study examines the encounter between Finnish and Russian naming cul-

tures (anthroponymy, naming systems and naming practices) in Finland and 

Russia from 2000 to 2018. It specifically focuses on the criteria for selecting 

names in Finnish–Russian families, name selections for native-speaking Rus-

sian children, official surname changes in Finland for Finnish and Russian 

name bearers and the use of Finnish given names in Russia. 

Socio-onomastics and name typology (structure) make up the theoretical 

and methodological framework of the study. In a broader context, the contact 

between the two languages is also part of the research. The materials comprise 

questionnaires and interviews involving criteria for name selection, docu-

ments on surname changes from the Names Committee of the Finnish Minis-

try of Justice, interviews and questionnaires on the use of Finnish given names 

in Russia and the given names of Russian children born in Finland. This doc-

toral study is composed of four articles as well as a summary which details the 

content of the articles and their findings. 

Articles I, II and III discuss given names and article IV covers surnames. 

Article I examines given names in bilingual Finnish–Russian families and dis-

cusses the criteria for selecting a name and the actual selections. It focuses on 

the main criteria for name selection in bilingual families: practicality and cul-

tural ties. Article II continues with the investigation of given names, creating 

an overall picture of names given to native Russian-speaking children born in 

Finland. Article III covers Russia regionally and looks at the use and adapta-

tion of Finnish given names in a Russian-language environment. The focus of 

article IV is on official surname changes made in Finland, changes in which 

the name bearer wishes to Fennicise a Russian surname and vice versa. I also 

discuss cases where an erroneous Finnish surname is corrected back to its 

original spelling in Russian. 

The summary provides a uniform overview of the study, along with its 

starting points, and pulls the findings of all the articles together. On a more 

general level, it considers what happens when Finnish and Russian naming 

cultures encounter one another in terms of naming systems as well as from the 

perspective of linguistic minorities. 

The study shows that along with the encounter between naming cultures, 

Finnish anthroponymy is becoming diverse in that Russian given names and 

surnames are entering its official nomenclature. In addition, Russian patro-

nyms are being entered in the Finnish population register. These names, which 

are not found in the native Finnish-speaking population, are being counted as 

second or third given names as part of official Finnish nomenclature. Moreo-

ver, Russian unofficial names, those based on given names, an intrinsic part of 

Russian naming practice, can also be found in Finnish naming culture. As for 

Finnish given names, these are enriching the anthroponymy found in Russia, 
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as Russian derivational suffixes are being used to form unofficial names under 

Russian naming practices.  

 

Keywords: personal names, given names, surnames, onomastics, socio-ono-

mastics, language contact, naming practices, Russian speaking population 
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KIITOKSET 

Jotkut tuntemani nimistöntutkijat ovat olleet kiinnostuneita nimistä jopa lap-
suudestaan asti. Itse innostuin nimistä ja nimistöntutkimuksesta vasta suo-
men kielen opintojen maisterivaiheessa, kun tuli aika valita, mihin erikoistun 
ja mistä kirjoitan gradun. Tentin kirjatenttinä Terhi Ainialan, Minna Saarel-
man ja Paula Sjöblomin Nimistöntutkimuksen perusteet -teoksen ja innostuin 
suunnattomasti henkilönnimistä. Gradun aihetta suunnitellessani tiesin, että 
haluan kirjoittaa nimenomaan etunimistä, vaikka jossakin vaiheessa loikka-
sinkin sukunimien puolelle. Erään tuttavaperheeni muodosti suomalainen isä, 
venäläinen äiti ja heidän kolme lastaan, joilla kaikilla oli suhteellisen kansain-
väliset nimet: Camilla, Olivia ja Daniel. Minua nimittäin alkoi kiinnostaa, mil-
laisia nimiä suomalais-venäläisissä perheissä valitaan: ovatko ne suomalaisia, 
venäläisiä vai kansainvälisiä? Mitkä ovat näiden nimien valintaperusteet? 
Näin syntyi graduni aihe, jonka jatkoa tämä väitöstutkimus on. Väitöskirjaa 
tehdessäni kiinnostuin etunimien lisäksi myös sukunimistä. 

Minulla oli suuri onni saada Nimistöntutkimuksen perusteet -teoksen kaksi 
kirjoittajaa väitöskirjan ohjaajiksi. Suuren suuri kiitos pääohjaajalleni Terhi 
Ainialalle! Hänen loputon positiivinen asenteensa ja kannustuksensa on kan-
natellut minua koko väitöskirjaprosessin ajan. Terhi on antanut minun avoi-
mesti tuoda esiin ajatuksiani, ideoitani ja myös kohtaamiani vaikeuksia. Hän 
on vastannut lukuisiin kysymyksiini aina heti ja asiantuntevasti. Minna Saa-
relmaa-Paukkalaa haluan kiittää rauhallisesta ohjausotteestaan ja rakenta-
vasta palautteestaan. 

Kaisa Häkkinen on pitkäaikaisin ohjaajani, sillä hän ohjasi myös pro gradu 
-työni. Kiitän Kaisaa ensiluokkaisesta ohjauksesta ja häneltä vuosien varrella 
saamastani kannustuksesta. Kiitos asiantuntijuudestasi, kärsivällisyydestäsi, 
tuestasi ja tietysti lukuisista kullanarvoisista neuvosta ja parannusehdotuk-
sista.  

Isot kiitokset kaikille ohjaajilleni! Ilman teidän ohjaustanne väitöskirjan te-
keminen ei olisi onnistunut. Kiitos että olette jaksaneet kannustaa, ehdottaa ja 
korjata. Kiitokset tekstieni tarkasta ja toistuvasta lukemisesta. Kiitos yhteisistä 
palavereistamme, joiden jälkeen olen jatkanut työtäni aina inspiroituneena ja 
flow-tilassa. Tämä(kin) oli korvaamattoman arvokasta. 

Työni esitarkastajina ovat olleet Sirkka Paikkala ja Peeter Päll. Kiitän heitä 
selkeästä palautteesta ja perusteellisista kommenteista, joiden ansiosta väitös-
kirjan yhteenveto on parantunut huomattavasti. Sirkkaa kiitän myös työni 
vastaväittäjäksi lupautumisesta. Suurkiitokset myös artikkelieni käsikirjoituk-
sia kommentoineille nimettömille vertaisarvioijille ja julkaisujen toimittajille, 
joiden korjausehdotusten myötä tekstini ovat jalostuneet merkittävästi. 
Kimmo Svinhufvudia kiitän upeista kirjoittamiskursseista ja hänen inspiroi-
vista tieteellistä kirjoittamista käsittelevistä kirjoistaan. Kiitokset myös Anna 
Maija Luomille väitöskirjani yhteenvedon kielentarkistuksesta ja kieliasun vii-
meistelystä. Korjaamatta jääneistä virheistä vastaan itse. 

Tätä työtä ovat taloudellisesti tukeneet Suomen Kulttuurirahasto, Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura ja Alfred Kordelinin säätiö. Lämmin kiitos tuesta! 
Ilman saamaani rahoitusta väitöskirjaprosessi olisi vienyt paljon (paljon) 
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enemmän aikaa. Kiitän lämpimästi myös Helsingin yliopiston Suomalais-ug-
rilaista ja pohjoismaista osastoa sen tarjoamista työskentelyedellytyksistä. 

Monet ihmiset ovat keskustelleet kanssani tutkimuksestani ja kommen-
toineet artikkelieni käsikirjoituksia. Kiitokset Polina Banga, Tatiana Batanina, 
Kati Finne, Kaarina Hippi, Tuuli Holttinen, Suvi Kaikkonen, Denis Kuzmin, 
Hanna Lappalainen, Eveliina Liiman, Ilona Lindh, Pirjo Mikkonen, Irma Mul-
lonen, Arto Mustajoki, Jenni Nikkinen-Piraccini, Outi Patronen, Leonard 
Pearl, Fred Puss, Alexander Pustyakov, Timo Rantakaulio, Jaakko Raunamaa, 
Samuli Salminen, Saila Salonen, Niko Sandholm, Riku Savonen, Elisa Siekki-
nen, Viola de Silva, Paula Sjöblom, Sami Repo, Väinö Syrjälä, Heikki Tiilikai-
nen, Taarna Valtonen, Johanna Virkkula, Ea Wirtavuori ja Mikko T. Virtanen. 
Kiitos myös muille matkan varrella kohtaamilleni ihanille ihmisille kaikesta 
avusta ja kannustuksesta! 

Lasse Hämäläistä kiitän yhteistyöstä, jonka tuloksena syntyi artikkeli II. 
Toivon kovasti, että saamme jatkossakin tehdä tutkimusta yhdessä. Kiitos 
Lasse myös ystävyydestä ja kaikesta tuesta, jota olet antanut minulle viime 
vuosien aikana. 

Erityisen kiitoksen ansaitsee entinen puolisoni ja hyvä ystäväni Marko Es-
kola. Ilman sinua en olisi alun perinkään innostunut suomen kielestä, suoma-
laisuudesta ja Suomesta. Kiitokset avustasi ja tuestasi suomen kielen oppimi-
sen polullani yleisesti ja myös väitöskirjani teossa. Olet muuten kaikista tun-
temistani kielipoliiseista paras!  

Lopuksi haluan kiittää perhettäni. Kiitos äidilleni ja edesmenneelle isäl-
leni siitä, että he loivat kasvuympäristön, jossa arvostettiin akateemista kou-
lutusta ja tutkimusta. Kiitän äitiäni muun muassa siitä, että olen voinut luottaa 
hänen tukeensa kaikissa elämäni vaiheissa. Äitini on myös edesauttanut väi-
töskirjani syntymistä tarjoamalla lukuisia kertoja lastenhoitoapua. Poikani 
Kimmo on silmieni ilo ja elämäni valo. Kimmon ansiosta muun muassa rajan-
veto vapaa-ajan ja väitöskirjatyön välillä on ollut itsestään selvä. 
 
 
 
Helsingissä 29.1.2021 
 

Ksenia Eskola 
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1 Johdanto 

1.1 TUTKIMUKSEN AIHE JA LÄHTÖKOHDAT 

 
Suomen henkilönnimistöön on omaksuttu eri aikoina runsaasti nimiä monista 
kielistä ja kulttuureista. Ruotsin kieli on erityisasemassa pitkän yhteisen his-
torian takia ja siksi, että ruotsi oli pitkään Suomen ainoa virallinen kieli. Myös 
Venäjä on ollut Suomen kanssa moninaisessa vuorovaikutuksessa kautta ai-
kojen, minkä seurauksena venäläinen nimijärjestelmä on vaikuttanut suoma-
laisten nimistöön ja päinvastoin. Venäjänkieliset ovat olleet Suomessa vähem-
mistönä vuosisatoja, ja nykyään he muodostavat suurimman maahanmuutta-
jaryhmän. Vuoden 2018 lopulla äidinkieleltään venäjänkielisiä oli Suomessa 
yli 79 000 (Tilastokeskus 2019). Tämä väestöryhmä on tuonut mukanaan suo-
malaiseen nimijärjestelmään vierasperäisiä nimiä. 

Venäjänkieliset etu- ja sukunimet eivät ole Suomessa uusi ilmiö. Suo-
messa venäjänkielisiä etu- ja sukunimiä voi olla käytössä ainakin seuraavien 
ryhmien edustajilla: ortodoksisilla karjalaisilla ja kolttasaamelaisilla, 1800-lu-
vulta alkaen Venäjältä tulleilla venäläisillä sekä muiden kansallisuuksien 
edustajilla, lokakuun vallankumouksen jälkeen tulleilla emigranteilla, Inke-
ristä ja Virosta tulleilla, 1990-luvulta lähtien eli Neuvostoliiton hajoamisen jäl-
keen tulleilla venäläisillä sekä etnisesti muita kansallisuuksia edustavilla maa-
hanmuuttajilla (esim. ukrainalaisilla ja valkovenäläisillä).1 

Suomalaisessa ja venäläisessä henkilönnimistössä on eroja niin viralliseen 
nimeen kuuluvien etunimien määrässä ja etu- ja sukunimien rakenteessa kuin 
käytössäkin. Venäläisessä nimikulttuurissa käytetään muun muassa patronyy-
meja ja runsaasti epävirallisia lisänimiä; vakiintuneena käytäntönä on myös 
yksinimisyys eli vain yhden etunimen anto. Koska venäläinen ja suomalainen 
nimistö, nimijärjestelmä ja nimikäytäntö eroavat toisistaan selvästi, on hedel-
mällistä tutkia, millaista dialogia nämä nimikulttuurit käyvät ja miten ne vai-
kuttavat toisiinsa. 

 

1.1.1 Työn tavoitteet ja rakenne 

 

Väitöstutkimuksen fokuksessa on suomalaisuuden ja venäläisyyden kohtaa-
minen henkilönnimistössä 2000-luvulla. Artikkelien muodostamassa koko-
naisuudessa on tavoitteena kuvata, mitä tapahtuu, kun suomalainen ja venä-
läinen nimijärjestelmä ja -käytäntö kohtaavat. Kun ihmiset ja heidän kanta-
mansa nimet siirtyvät vieraskieliseen ympäristöön, mitä nimille ja niiden käy-

                                                 
1 Ks. lähdeviitteet artikkelin IV kirjallisuuskatsauksesta (Eskola K. 2015b: 83–85), koltta-

saamelaisten sukunimistä myös Närhi 1996: 44–45; suomen ortodoksisten karjalaisten nimis-
töstä mm. Nissilä 1975, 1976 tämän yhteenvedon lähdeluettelossa. 
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tölle tapahtuu? Millaisia uusia elementtejä henkilönnimijärjestelmään tuo-
daan? Muuttuuko nimikäytäntö? Miten kielivähemmistöön kuuluvien henki-
löiden nimet ilmentävät kantajiensa identiteettiä? Tutkimuskohteinani ovat 
nimenvalinta ja nimien rakenne, virallisten ja epävirallisten nimien käyttö, ni-
mien alueellinen suosionvaihtelu sekä nimien viralliset muutokset. 

Tutkimus koostuu tämän yhteenveto-osuuden lisäksi neljästä erillisestä 

osatutkimuksesta, joihin viittaan tässä tekstissä artikkeleina I, II, III ja IV. Ar-

tikkelit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, joilla on omat tavoitteensa, aineistonsa 

ja metodinsa. Kolme artikkelia liittyy etunimiin ja yksi sukunimiin. Kolmessa 

”tapahtumapaikkana” on Suomi ja yhdessä Venäjä. Nimenkantajina ovat Suo-

messa asuvat äidinkieleltään venäjänkieliset lapset, kaksikielisten perheiden 

lapset, aikuiset venäläisten ja suomalaisten sukunimien kantajat sekä Venä-

jällä asuneet syntyperäiset suomalaiset. Kaikille artikkeleille on ominaista, 

että niissä tarkastellaan, mitä tapahtuu 2000-luvulla henkilönnimille vie-

raassa kieliympäristössä, venäläisille nimille Suomessa ja päinvastoin. Taulu-

kon 1 tarkoituksena on auttaa lukijaa hahmottamaan kunkin osatutkimuksen 

roolia väitöskirjakokonaisuudessa. 

 

Taulukko 1. Väitöskirjan osatutkimukset, tutkimuskysymykset, aineistot, tutkimusmenetelmät ja julkaisut. 

 

 Artikkeli I Artikkeli II Artikkeli III Artikkeli IV 

Aihe Etunimet Etunimet Etunimet Sukunimet 

Tärkein tutkimus-

kysymys 

Millaisia nimiä ja millä 

perusteilla valitaan 

Suomessa asuvissa 

suomalais-venäläi-

sissä perheissä? 

Millaisia ovat Suo-

messa syntyneiden 

venäjänkielisten 

lasten etunimet? 

Millaisia havaintoja 

ja kokemuksia suo-

malaisilla on oman 

etunimensä käytöstä 

venäjänkielisessä 

ympäristössä? 

Millaisia ovat ve-

näläisten ja suo-

malaisten suku-

nimien muutoseh-

dotukset? 

Tutkittava ajan-

jakso 

Pääosin 2000–2012 2000–2018 Pääosin 2010–2016 2000–2013 

Teoreettis-metodo-

loginen viitekehys 

Nimistöntutkimus, 

sosio-onomastiikka, 

kansanonomastiikka, 

nimenantajien näkö-

kulma 

Nimistöntutkimus, 

korpustutkimus, 

kvantitatiivinen 

analyysi, nimien 

luokittelu, 

alueellisen vaihte-

lun analyysi 

Nimistöntutkimus, 

kansanonomastiikka 

kvalitatiivinen ana-

lyysi, sisällönana-

lyysi 

Nimistöntutkimus, 

nimien rakenteen 

analyysi 

Aineisto 189 etunimeä ja nii-

den valintaperusteet 

9 459 lapsen etuni-

met 

17 haastattelua Sukunimien 269 

muutosehdotusta 

Aineistonlähde Kysely ja haastattelut Väestörekisteri-

keskus 

(vertailuaineisto: 

Moskovan väestö-

rekisterikeskus) 

Haastattelut ja ky-

sely 

Oikeusministeriön 

nimilautakunnan 

pöytäkirjat 
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Väitöskirjani yhteenvedossa tarkoituksena on esitellä tiivistäen kaikki neljä 

osatutkimusta sekä perustella aineistoon liittyviä ja teoreettis-metodologisia 

valintoja hieman tarkemmin kuin artikkeleissa on ollut mahdollista. Lisäksi 

tarkoituksena on koota johtopäätökset yhteen ja nostaa ne yleisemmälle ta-

solle sekä pohtia artikkelien muodostaman kokonaisuuden antia. 

Käsillä olevan väitöskirjan yhteenveto jakautuu kolmeen päälukuun: joh-

danto, tulokset ja yhteenveto pohdintoineen. Luvussa 1.1.2 määrittelen keskei-

set termit ja käsitteet, luvussa 1.1.3 osoitan osuuteni yhteisartikkelin (II) laati-

misessa. Luvussa 1.2 esittelen aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta, luvussa 

1.3 aineistojani ja luvussa 1.4 käyttämiäni tutkimusmenetelmiä. Luvussa 1.5 

pohdin tutkimukseni eettisiä kysymyksiä. Luvussa 2 esittelen tutkimukseni tu-

lokset yksittäisten artikkelien osalta sekä vedän ne yhteen. Luvussa 3 pohdin 

tieteellistä ja yhteiskunnallista merkitystä sekä hahmottelen suuntaviivoja 

mahdolliselle jatkotutkimukselle. 

 

1.1.2 Keskeiset termit ja käsitteet 

 

Henkilönnimellä tarkoitetaan nimistöntutkimuksessa ihmiseen viittaavaa 
erisnimeä (Kiviniemi, Pitkänen & Zilliacus 1974: 16; ks. myös Tieteen termi-
pankki s. v. henkilönnimi). Henkilönnimiä voidaan jakaa virallisiin ja epävi-
rallisiin nimiin (Superanskaja & Suslova 2010; Bramwell 2016: 273). Viralliset 
nimet ovat viranomaisten kirjaamia ja hyväksymiä, kun epävirallisia nimiä 
taas yleensä käytetään puheessa (Van Langendonck 2007: 189; Bramwell 2016: 
mp.). Etu- ja sukunimilain mukaan Suomessa on velvoite etu- ja sukunimen 
käyttöön (etu- ja sukunimilaki 946/2017 1 § ja 4 §). Venäjällä henkilön nimeen 
kuuluu etunimi, isännimi ja sukunimi (Venäjän federaation siviililaki, 19 § 
kohta 1; Heikkilä 2016: 58). Väitöskirjassani käsiteltäviä henkilönnimiä ovat 
etunimet, sukunimet ja etunimiin pohjautuvat epäviralliset nimet. 

Etunimi on International Council of Onomastic Sciences -tutkijajärjestön 
terminologiaryhmän laatimassa nimistöntutkimuksen perustermien listassa 
määritelty nimeksi, joka annetaan ihmiselle syntymän, kasteen yhteydessä tai 
jonkin muun tärkeän tapahtuman yhteydessä (ICOSin termilista 2019 s. v. 
first name). Leibringin (2016a: 199–200) määritelmä etunimestä eurooppa-

Rooli väitöskirjan 

kokonaisuudessa 

Antaa yleiskuvan ja 

esittää esimerkit Suo-

men suomalais-venä-

läisten perheiden ni-

mivalinnoista ja ni-
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kielisten lasten etu-
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Kuvailee suomalais-

ten kokemuksia ni-

miensä käytöstä ve-

näjänkielisessä ym-

päristössä 

Antaa yleiskuvan 

haetuista sukuni-

mistä, nimenmuu-

tosmotiiveista ja 

sukunimien raken-

teesta  

Julkaisukanava ja 

-vuosi 

Sananjalka, 2015 Onoma, 

2020 

Virittäjä, 

2020 

Studia anthro-
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navica, 2015 
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laisissa henkilönnimijärjestelmissä on melko lähellä edellä mainittua määri-
telmää, mutta hän lisää muun muassa, että etunimen tehtävänä on lapsen yk-
silöinti sekä mukaanottaminen perheeseen ja paikallisyhteisöön. Eurooppa-
laisissa nimijärjestelmissä nimet kirjoitetaan siten, että etunimi tulee ennen 
sukunimeä (Leibringin mp.; ICOSin termilista 2019). Aina tämä sääntö ei kui-
tenkaan päde, sillä esimerkiksi unkarin kielessä etunimi sijoitetaan sukuni-
men jälkeen (Lawson 2016: 178). 

Vuosina 1946–2018 Suomessa voitiin antaa ihmiselle korkeintaan kolme 
etunimeä2. Tammikuusta 2019 alkaen on tullut mahdolliseksi antaa lapselle 
yhdestä neljään etunimeä (etu- ja sukunimilaki 946/2017 1 §; Väestörekisteri-
keskus 2018). 

Kun etunimiä on useampi, puhutaan ensimmäisistä ja jälkimmäisistä 
etunimistä. Tässä tutkimuksessa käytän edellä mainittujen termien rinnalla 
myös nimityksiä ensinimi ja jälkinimi niiden taloudellisuuden vuoksi. (Ainiala 
ym. 2008: 172; käsitettä ovat käyttäneet mm. Rajasuu 2013 ja Saarelma-Pauk-
kala 2017a). Jälkiniminä viittaan siis etunimiyhdistelmän toisiin ja kolmansiin 
nimiin. On kuitenkin huomattava, että nimistöntutkimuksessa termiä jälki-
nimi on käytetty myös muilla tavoin. Historiallisissa nimiaineistoissa jäl-
kinimiksi on kutsuttu muun muassa lisä- ja sukunimiä. Tästä syystä esimer-
kiksi Kiviniemi (2006: 400) käyttää ensinimi-termiä muttei jälkinimi-termiä. 
Nykynimiä tutkiessa sekoittumisen vaaraa ei nähdäkseni ole, joten jälkinimi 
sopii terminä tutkimukseeni. 

Sukunimellä tarkoitan tässä tutkimuksessa virallista periytyvää henkilön-
nimeä. Periytyvyys on sukunimen tärkeä tuntomerkki (Paikkala 2004: 64–66; 
Ainiala ym. 2008: 172; ICOSin termilista 2019 s. v. family name). 

Venäläisessä nimijärjestelmässä etunimen ja sukunimen ohella virallisiin 
henkilönnimiin kuuluu patronyymi eli johdos henkilön isän nimestä (Golo-
midova 2005: 13; Mikkonen 2002; ks. myös ICOSin termilista 2019 s. v. pat-
ronym;). 3  Nykyään venäjässä käytetyt patronyymit 4  ovat seuraavien johti-
mien avulla muodostettuja: miehillä -ovitš, -jevitš, -itš ja naisilla -ovna, -jevna, 
-itšna (Penkovski 2004: 190–191; Voutilainen 2002: 38).5 Esimerkiksi pat-
ronyymi Mihail-nimestä naisilla on Mihailovna ja miehillä Mihailovitš. Toisin 
kuin sukunimi, venäläinen patronyymi ei ole periytyvä (Penkovski 2004: 190). 
Tässä työssä käsittelen venäläisiä patronyymeja, joilla tarkoitan venäläisillä 

                                                 
2 Ennen 1.1.1946 voimaan tullutta etunimilakia (etunimilaki 1265/1945) etunimistä ei ol-

lut säädetty laissa ollenkaan. Tämän takia etunimiä saatettiin antaa montakin. 

3 Käsittelen väitöskirjassani venäläisiä mutten suomalaisia patronyymeja. Kattava kat-
saus patronyymin määrittelyyn ja niiden aiempaan tutkimukseen löytyy teoksesta Paikkala 
2004: 538–541. 

4 Vrt. suunnilleen ennen 1500-lukua patronyymit olivat olleet -ov/-jev ja -in-loppuisia, ja 
myöhemmin niistä tuli patronyymisia sukunimiä (Unbegaun 1972: 10–18). Nykyään Venäjällä 
nimet muotoa Ivanov, Petrov jne. ovat siis (patronyymisia) sukunimiä, kun taas 
Ivanovitš ja Petrovitš ovat patronyymeja. 

5 Johtimen valinta riippuu etunimen vartalosta. Sillä on väliä, loppuuko etunimen vartalo 
palataalistuneeseen tai palataalistumattomaan konsonanttiin, vokaaliin tai ns. nollapäättee-
seen (ks. Petrovski (2005 [1996]: 18). 
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patronyymijohtimilla muodostettuja isännimiä riippumatta siitä, mistä ni-
mestä, suomalaisesta tai venäläisestä miehennimestä patronyymi on muodos-
tettu.  

Venäläisessä väestörekisterissä patronyymi on oma nimikategoriansa etu-
nimen ja sukunimen lisäksi. Suomalaisessa väestörekisterissä patronyymit si-
joitetaan jälkinimien kenttään (Paikkala 2012).  

Sivuan tässä työssä etunimiin pohjautuvia epävirallisia nimiä. Tarkastelen 
näitä nimiä sen takia, että ne ovat erottamaton osa venäläistä nimikäytäntöä, 
ja niitä on muodostettu myös tutkimukseeni osallistuneille Venäjällä asuneille 
suomalaisille (artikkeli III). Karkeasti sanottuna venäläisistä etunimistä on 
mahdollista muodostaa kahdenlaisia epävirallisia nimiä. 6  Lyhytnimet ovat 
pääsääntöisesti etunimiä lyhyempiä, sillä ne muodostetaan etunimen lyhen-
netystä vartalosta (Superanskaja 2001: 88; Nemtšenko 2003: 107), ja ne ovat 
tyyliltään neutraaleja. Lempinimet taas muodostetaan erilaisilla johtimilla, ja 
ne ilmaisevat myönteistä suhtautumista nimenkantajaan (ks. Superanskaja 
1969: 132; Superanskaja & Suslova 2010). Esimerkiksi Maria-nimisen naisen 
lyhytnimi on Maša ja yksi mahdollisista lempinimistä on Mašenka. Superans-
kajan ja Suslovan mukaan lyhyt- ja lempinimiä käytetään ihmisten puhutte-
luun arkisissa ja epävirallisissa tilanteissa, esimerkiksi kotioloissa ja tuttava-
piirissä. Lyhytnimet ovat sävyltään neutraaleja, kun taas lempinimet ovat pi-
kemminkin hellitteleviä. 

Tässä tutkimuksessa keskeisiä käsitteitä ovat henkilönnimistö, nimijär-
jestelmä ja nimikäytäntö. Nähdäkseni nämä käsitteet kietoutuvat monin ta-
voin toisiinsa ja ovat osittain päällekkäisiä. Pyrin kuitenkin tekemään jonkin-
laisen rajanvedon niiden välille.  

Termejä nimijärjestelmä ja nimisysteemi on käytetty synonyymeina (esim. 
Kiviniemi, Pitkänen & Zilliacus 1974: 35; Mikkonen 2013). Tässä tutkimuk-
sessa synonyymien käytölle ei ole tarvetta, joten käytän ainoastaan nimijär-
jestelmä-termiä. Nimistöntutkimuksen terminologia -teoksessa (1974: 35) ni-
mijärjestelmä on määritelty ”joksikin nimistöksi systemaattisena kokonaisuu-
tena, esimerkiksi syntaktiselta, toiminnalliselta tms. kannalta”. Kohlheimin 
(1998: 173) mukaan nimisysteemi koostuu elementeistä (nimikategorioista), 
jotka ovat sidoksissa toisiinsa tietynlaisella rakenteellisella periaatteella. 

Tässä tutkimuksessa tarkoitan nimijärjestelmällä järjestelmää, johon 
kuuluu virallisia ja epävirallisia henkilönnimiä. Nämä nimet ovat tietynlaisissa 
suhteissa toisiinsa. Ne eivät ole tasavertaisia, vaan voivat erota toisistaan ra-
kenteeltaan, minkä lisäksi niillä on eri statukset. On esimerkiksi henkilönni-
mien eri kategorioita: etunimi, patronyymi, sukunimi; ja nimet voivat olla 
neutraaleja tai ”emotionaalisia” (ks. Van Langendonck 2007: 183–184). Ni-
millä on myös keskenään erilaiset käyttöalat: epävirallista nimeä ei käytetä tai 
ei aina voida käyttää samoissa käyttöyhteyksissä tai käyttöaloilla kuin viral-
lista nimeä.  Suomalaiseen nimijärjestelmään kuuluu etu-, suku- ja etunimeen 
pohjautuvat epäviralliset nimet, ja venäläiseen edellä mainittujen nimikatego-
rioiden lisäksi patronyymit. 

Henkilönnimistöllä (eng. anthroponymy) tarkoitetaan henkilönnimien 
tietyllä alueella, tietyssä kielessä tai tietyllä ajanjaksolla muodostamaa koko-

                                                 
6 Lisäksi on pejoratiivisia nimiä, jotka eivät kuulu käsillä olevaan tutkimukseen. 
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naisuutta (ICOSin termilista 2019; Nikonov 1989: 6). Katson henkilönnimis-
töön kuuluviksi sekä viralliset että epäviralliset henkilönnimet. Koska henki-
lönnimistö on pitkä sana, käytän sen synonyyminä nimistö-sanaa. Etunimistö 
tarkoittaa etunimien muodostamaa kokonaisuutta ja sukunimistö vastaavasti 
sukunimien muodostamaa kokonaisuutta 

Käsittelen tutkimuksessa suomalaista ja venäläistä henkilönnimistöä. 
Nämä käsitteet eivät ole yksiselitteisesti määriteltävissä, mikä on huomioitava 
tutkimuksessa. Onko esimerkiksi suomenkielinen nimi sama kuin suomalai-
nen nimi? Tulisiko suomalaiseksi nimeksi laskea suomalaisten käyttämiä ni-
miä? Entä keitä nämä suomalaiset ovat? Ovatko he Suomen kansalaisia vai 
menisivätkö suomalaisista myös esimerkiksi Suomessa pysyvällä oleskelulu-
valla asuvat muiden maiden kansalaiset? 

Lähden määrittelemään suomalaista ja venäläistä nimistöä ottaen huomi-
oon itse nimet7, enkä ota lähtökohdaksi nimenkantajien kansallisuutta tai äi-
dinkieltä.  Monikielisessä ja -kulttuurisessa Suomessa kaikkien maassa asu-
vien nimenkantajien muodostama nimistö olisi tutkimukseni tarkoitukseen 
liian väljästi määritelty. Tutkimukseni kannalta tärkeää on ero suomalainen – 
venäläinen. Tästä syystä määrittelen karkeasti suomalaiseksi etunimistöksi ne 
pääsääntöisesti 2000-luvulla käytössä olevia etunimet, jotka ovat yleisiä Suo-
messa ja mahdollisesti myös joissakin naapurimaissa, mutta eivät Venäjällä 
tai muissa Euroopan maissa. Venäläinen etunimistö puolestaan käsittää hen-
kilönnimet, jotka ovat yleisiä Venäjällä mutta eivät laajassa käytössä Suo-
messa tai Länsi-Euroopassa. Sukunimistönkään osalta ei voi yksiselitteisesti 
sanoa, mikä on venäläinen sukunimi (ks. esim. Superanskaja & Suslova 2008: 
3), mutta voisi kuitenkin nojautua nimien rakenteeseen. Esimerkiksi johtimet 
-nen, -la/-lä ovat suomalaisten sukunimien tuntomerkkejä ja vastaavasti joh-
timet -ov/-jev ja -in venäläisten. 

Käsitteitä nimikäytäntö ja nimistö tunnutaan käytettävän ainakin nimi-
lainsäädännössä usein synonyymeina (ks. esim. Kangas 1998, 2019). Paikkala 
(2012) huomauttaa, että vuoden 1986 alusta voimaan tulleessa laissa sanotaan, 
että etu- tai sukunimen on oltava muodoltaan tai kirjoitustavaltaan kotimai-
sen nimikäytännön mukainen, mutta laki ei määrittele kotimaista nimikäytän-
töä. Myös uudessa, 2019 alusta voimassa tulleessa laissa (etu- ja sukunimilaki 
946/2017) käytetään ilmaisua kotimainen nimikäytäntö määrittelemättä sitä 
tarkemmin. Paikkalan (2012) mukaan kotimainen nimikäytäntö on ”pitkän 
ajan kuluessa muotoutunut kulttuurinen kokonaisuus, etunimien ja suku-
nimien järjestelmä, tietynlainen tapa, jonka mukaisesti nimiä on Suomessa to-
tuttu käyttämään”. 

Omassa tutkimuksessani en käytä nimikäytäntö-termiä nimistön syno-
nyymina. Sisällytän nimikäytäntöön muun muassa nimellä puhuttelun eli käy-
tännön siitä, miten nimiä käytetään puhuttelussa: esimerkiksi suomalaisessa 
kulttuurissa etunimiä ja lempinimiä käytetään puhuttelussa erittäin harvoin 
ja venäläisessä kulttuurissa taas usein. Nimikäytännön käsitteen alle sijoittuu 
tutkimuksessani myös käytettävien etunimien määrä. Esimerkiksi Venäjällä 

                                                 
7 En kuitenkaan mene hyvin pitkälle nimien etymologioihin vaan katson nimiä ikään kuin 

nykyajan näkökulmasta. Esimerkiksi suomalainen nimi Aleksi ja venäläinen nimi Aleksei ovat 
molemmat peräisin kreikkankielisestä nimestä Aleksandros. Nykyajan kontekstissa Aleksi on 
kuitenkin selvästi suomalainen ja Aleksei venäläinen. 
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on yksinimisyyteen perustuva käytäntö, eli se, että ihmisillä on ortodoksisen 
perinteen mukaan harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta vain yksi etunimi. 
Suomessa taas useimmilla on vähintäänkin kaksi etunimeä (Kiviniemi 2006; 
Saarelma-Paukkala & Hämäläinen 2019: 49). Mielestäni tärkeä nimikäytän-
töön liittyvä tekijä on myös nimen sukupuolisidonnaisuus ja sukupuolineut-
raalius. Esimerkiksi Venäjällä pojannimet ja tytönnimet ovat selvästi erilaisia, 
kun taas Suomessa käytetään myös sukupuolineutraaleja nimiä. Myös nimen-
valintaperusteet voi luokitella nimikäytännön osaksi. On huomattava, että ni-
mijärjestelmät, nimistöt ja nimikäytännöt eivät ole staattisia vaan alttiita 
muutokselle. Nimijärjestelmät eivät kenties muutu yhtä nopeasti kuin niihin 
kuuluvat nimet, mutta silti muutosta tapahtuu. 

Tässä tutkimuksessa on paikoin tarvetta viitata lyhyellä tavalla henkilön-

nimistöön, nimijärjestelmään ja nimikäytäntöön. Käytän tähän tarkoitukseen 

kattoterminä käsitettä nimikulttuuri ja sen synonyymina henkilönnimikult-

tuuri. Kulttuuri on niin väljä käsite, että mielestäni se sopinee kattamaan 

kolme mainitsemani termiä. 

 

1.1.3 Väitöskirjantekijän työpanos yhteisartikkelissa 

 

Artikkeli II on yhteisartikkeli nimistöntutkija, FT Lasse Hämäläisen kanssa. 

Artikkelille on leimallista, että lopullisesta tekstistä on hyvin vaikea erottaa 

sellaisia osuuksia, jotka olisivat etupäässä vain toisen kirjoittajan laatimia. Lä-

hes kaikki työvaiheet olemme tehneet yhdessä keskustellen, kenties suurem-

massa määrin kuin akateemisissa yhteisartikkeleissa on yleensä tapana. Tä-

män on mahdollistanut ennen kaikkea yhteinen työhuone, jossa olemme voi-

neet keskustella työn sisällöistä säännöllisesti. 

Tutkimus on ideoitu ja sen toteutus suunniteltu yhdessä. Joitakin käytän-

nön työvaiheita olemme jakaneet toisen tekijän vastuulle omien erityisosaa-

misalueidemme mukaisesti. Minun vastuullani on ollut tutkimusaineiston 

kvalitatiivinen analysointi ja tulkinta, Hämäläisen vastuulla puolestaan aineis-

ton tekninen toimittaminen ja kvantitatiivinen analysointi. Minä olen laatinut 

artikkelille suomenkielisen käsikirjoitusluonnoksen, jonka pohjalta Hämäläi-

nen laati englanninkielisen artikkelitekstin. Olemme kuitenkin lukeneet ja 

kommentoineet toistemme tekstiluonnoksia säännöllisesti. Myös lopullisen 

julkaistavan tekstin yksityiskohdat on hiottu yhdessä. Kokonaistyömäärä on 

jakautunut välillämme jokseenkin tasan. 

1.2 AIEMPAA TUTKIMUSTA 

Tässä luvussa käsittelen aiempia tutkimuksia, joihin artikkelieni aiheet liitty-

vät. Luvussa 1.2.1. kerron nimistöntutkimuksesta yleisesti. Luvussa 1.2.2 kes-

kityn etunimitutkimukseen työni tärkeimpänä osa-alueena. Luvussa 1.2.3 

puolestaan kuvailen sukunimitutkimusta.  
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1.2.1 Nimistöntutkimuksesta yleisesti 

 

Nimistöä on tutkittu monipuolisesti eri maissa, eri tutkimusmenetelmillä ja 
eri tieteenaloilla yli sadan vuoden ajan. Alun perin nimistöntutkimus oli pää-
osin etymologista eli nimien alkuperän, muodon ja merkityksen selvittelyä. 
(Ainiala ym. 2008: 61–62.) Tutkittiin esimerkiksi esikristillisen ajan suoma-
laista henkilönnimistöä (mm. Forsman 1891; Stoebke 1964) sekä selvitettiin 
suomalaisen nimistön nimien historiaa ja etymologiaa (Nissilä 1962). 1900-
luvun lopulta lähtien on tutkittu nimistön typologiaa keskittyen nimien raken-
teeseen ja nimijärjestelmien kuvaukseen. Myöhemmin on alettu tarkastella ni-
miä myös sosiolingvistisesti ottaen huomioon sosiaalisen, kulttuurisen ja ti-
lanteisen kentän, jossa nimiä käytetään. (Ainiala 2016.) Tässä väitöskirjassa 
käytän sosio-onomastista ja nimien rakenteen analyysiin keskittyvää lähesty-
mistapaa. 

Kattavan kuvan nimistöntutkimuksen tähänastisesta tutkimusperinteestä 
saa käsikirjateoksista Name studies. An international handbook of onomas-
tics (Eichler ym. toim. 1995) ja Oxford Handbook of Names and Naming 
(Hough toim. 2016). Jälkimmäisessä käsikirjassa Leibring (2016a) käsittelee 
eurooppalaisia etunimistöjä ja tarjoaa laajan katsauksen eurooppalaisten ni-
mijärjestelmien kehitykseen keskittyen erityisesti niiden yhtäläisyyksiin. Ni-
mistöntutkimus ei ole ainoastaan kielitiedettä, niinpä Bramwell (2016) käsit-
telee artikkelissaan henkilönnimitutkimuksen suhdetta antropologiaan ja 
Redmonds (2016) puolestaan henkilönnimitutkimuksen suhdetta sukututki-
mukseen. Molemmat artikkelit painottuvat Ison-Britannian tutkimusperin-
teeseen. Nimistöntutkijan huomion ansaitsee myös kokoomateos Names and 
naming. People, places, perceptions and power (Kostanski & Puzey toim. 
2016), jossa kiinnostuksen kohteena on nimien ja nimenannon suhde valtaan. 
Perusteellinen hakuteos on Europäische Personennamensysteme (Brendler & 
Brendler toim.  2007), mutta sen julkaisukieli on rajoittanut mahdollisuuk-
siani hyödyntää sitä. 

Monipuolisen katsauksen pohjoismaisiin tutkimusaiheisiin tarjoaa artik-
kelikokoelma Socio-onomastics. The pragmatics of names (Ainiala & Östman 
toim. 2017). Nimistöntutkimuksen suomalaista perinnettä puolestaan esitel-
lään laajasti Nimistöntutkimuksen perusteet -teoksessa (Ainiala, Saarelma & 
Sjöblom 2008) sekä sen englanninkielisessä versiossa Names in focus. An in-
troduction to Finnish onomastics (Ainiala ym. 2012). 

Venäläisen nimistöntutkimuksen perusteos on Bondaletovin (1983) teos 
sekä sen toinen, uudistettu laitos vuodelta 2012. Bondaletov on kirjoittanut 
nimistöntutkimuksen teoreettisista kysymyksistä, tutkimusmenetelmistä sekä 
henkilönnimi- ja paikannimitutkimuksesta. Lisäksi merkittävän lisän venäläi-
seen nimistöntutkimukseen ovat tuoneet Superanskaja (1969), Nikonov (toim. 
1974) sekä Superanskaja, Staltmane, Podolskaja ja Sultanov (2009). Supe-
ranskaja (1969) käsittelee yleisesti nimien ja ennen kaikkea henkilönnimien 
äänneoppia, morfologiaa ja semantiikkaa. Nikonovin toimittamassa artikkeli-
kokoelmassa (1974) käsitellään henkilönnimien ja yhteiskunnan suhdetta. Su-
peranskajan ja kumppanien teoksessa (2009) kuvataan nimistöntutkimuksen 
teoriaa ja metodologiaa. Superanskaja ja Suslova (2005, 2010) ovat perusteel-
lisesti kuvanneet venäläisen henkilönnimistön kehitystä. Nykyään venäläi-
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sessä nimistöntutkimuksessa tehdään paljon väitöskirjatasoisia opinnäyte-
töitä, joista oman tutkimukseni kannalta relevantit mainitsen luvuissa 1.2.2 ja 
1.2.3.  

Väitöskirjassani kyse on kielten ja nimikulttuurien kohtaamisesta. Kieli-
kohtakteja henkilönnimistössä on tutkittu useasta eri näkökulmasta. On tar-
kasteltu kokonaisten henkilönnimijärjestelmien kohtaamista ja vaikutusta toi-
siinsa (esim. Saarelma-Maunumaa 2003; Walsh 2016). Myös nimijärjestelmiä, 
nimenantoperinteitä ja nimimuotia eri maissa ja yhteiskunnissa kuvailevat ja 
vertailevat tutkimukset ovat olleet yleisiä. Alford (1988) käsittelee nimikäy-
täntöjä 60 ei-teollisessa yhteiskunnassa. Caffarelli ja Gerritzen (2002) ovat 
vertailleet etunimien suosionvaihtelua 40:ssä eri maassa. Norman (2003 
[1996]) on laatinut listat 31:ssä eri kielessä käytetyistä etunimistä ja sukuni-
mistä. Lawson (2016) on tehnyt laajan katsauksen 15 henkilönnimijärjestel-
mään ympäri maailmaa. Käsillä olevan tutkimuksen kannalta relevantti on 
muun muassa italialaista ja espanjalaista nimikulttuuria venäläiseen nimi-
kulttuuriin vertaileva teos (Rylov 2006). 

Nimistöntutkimuksen alalla julkaistaan omia tieteellisiä aikakauslehtiä. 
Yhtenä julkaisukanavana on toiminut vuodesta 1952 lähtien American Name 
Societyn (ANS) julkaisema Names. A Journal of Onomastics. Lisäksi kansain-
välisenä julkaisufoorumina on toiminut vuodesta 1950 alkaen International 
Council of Onomastic Sciences (ICOS) -tutkijajärjestön julkaisema Onoma, 
jossa artikkeli II julkaistu. Pohjoismainen henkilönnimitutkimuksen julkaisu-
kanava on Studia anthroponymica Scandinavica, jossa artikkeli IV on jul-
kaistu. 

 

1.2.2 Etunimitutkimus 

 

Kansainvälisessä mittakaavassa etunimitutkimuksen kenttä on niin laaja ja 
heterogeeninen, että sitä on vaikea kuvata tiiviisti mutta kattavasti. Nostan 
tässä esiin erityisesti 2000-luvun etunimitutkimukset, joissa kohteina ovat ol-
leet nimenanto ja nimenvalintaperusteet, kielten kohtaaminen etunimistössä 
sekä nimen ja identiteetin suhde. 
Nimistöntutkijoiden kiinnostuksen kohteena ovat olleet kielivähemmistöjen 
ja etnisten vähemmistöjen sekä maahanmuuttajien henkilönnimet, muun mu-
assa etunimet. On esimerkiksi tarkasteltu Yhdysvalloissa asuvien venäläisten 
maahanmuuttajien etunimiä ja niiden mukautumista englantiin (Garagulja 
2012), Norjassa asuvien maahanmuuttajien nimenmuutoksia ja nimien mu-
kautumista norjaan (Reisæter 2012), Alankomaissa asuvien marokkolaisten ja 
turkkilaisten etunimiä (Gerritzen 2007) ja ruotsinsuomalaisten etunimivalin-
toja Ruotsissa (Frändén 2014). Suomessa on vastaavasti tutkittu suomenruot-
salaisten nimiä (Blomqvist 1993, 2002, 2006), saamelaisten nimiä (Valtonen 
2017; Nuorgam 2004) ja Suomen ortodoksien 8  nimistöä (Kettunen 2008; 

                                                 
8 Suurimmalla osalla (75 %) Helsingin Ortodoksisen Seurakunnan jäsenistä äidinkielenä 

on suomi (Helsingin Ortodoksinen Seurakunta 2019), joten heitä ei voida kutsua kielivähem-
mistöksi. He ovat kuitenkin uskontoon liittyvä vähemmistö, ja heidän etunimistönsä on hyvin 
omanlainen. 
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Kiiski 2011; Iljin 2013; Patronen 2020; ks. myös Saarelma-Paukkala 2017a: 
112–115).9 

Suomen venäjänkielisten etu- ja sukunimistön tutkimus on jäänyt vähem-
mälle huomiolle. Saarelma-Paukkala (2017a: 122) on tuonut esiin vuosien 
2000–2016 kymmenen suosituinta tytön- ja pojannimeä mutta ei varsinai-
sesti analysoinut niitä. Olen aiemmin (Eskola K. 2013) tarkastellut suomalais-
venäläisten perheiden nimenantoa ja nimien rakennetta. Käsillä oleva tutki-
mus paikkaa aukkoa Suomen venäjänkielisten nimistön tutkimuksessa. Kä-
sillä olevassa väitöskirjassa kielikontaktitilanteessa kohtaavat venäjä ja suomi. 
Omaa tutkimustani lähinnä on Neuvostoliitossa asuneiden suomalaisten etu-
nimien mukautumista venäjään käsittelevä tutkimus (Liiman 2004). Liiman 
on tarkastellut, miten suomalaisten etunimien kirjoitusasuja on muutettu ve-
näjänkielisiin asiakirjoihin kirjattaessa. 

Tutkimukset kaksi- ja monikielisten10 perheiden nimenannosta ovat yleis-
tyneet 2000-luvulla. Tutkimuskysymykset vaikuttaisivat liittyvän useimmin 
nimenvalintaan ja valittuihin nimiin sekä nimien kautta rakentuviin identi-
teetteihin. On esimerkiksi tutkittu Norjassa asuvien suomalais-norjalaisten ja 
yksikielisten suomalaisten perheiden nimenantoa (Alhaug & Saarelma 2017) 
sekä kuvattu nimenvalinnan strategioita muissa Norjassa asuvissa monikult-
tuurisissa perheissä (Reisæter 2004, 2007, 2012). Myös Ruotsissa on tarkas-
teltu monikulttuuristen perheiden nimenantoa ja sitä, miten identiteetit ra-
kentuvat lasten nimien valintaprosessissa (Aldrin 2011, 2017b). Kaksi- ja mo-
nikielisten perheiden nimenantoa on tutkittu myös Yhdysvalloissa (Sue & Tel-
les 2007) ja Isossa-Britanniassa (Edwards & Caballero 2008). 

Koska kaksi- ja monikielisissä perheissä käytetään usein samoja nimenva-
lintaperusteita kuin yksikielisissäkin perheissä, olen käyttänyt tutkimukses-
sani pohjana myös yksikielisten perheiden nimenvalintaperusteita käsitteleviä 
tutkimuksia (mm. Kiviniemi 1982, 2006). Suomessa nimenvalintaperusteita 
on tutkittu monipuolisesti, ja suvun mukaan nimeäminen nousee usein vah-
vasti esiin (esim. Järvinen 2001; Oksanen 2007; Kotilainen 2008). 

Nimenvalintaan kytkeytyy läheisesti kysymys nimien suosionvaihtelusta. 
Aiheeseen liittyviä tutkimuksia ovat esimerkiksi Kiviniemi (1982, 1993, 2001, 
2004, 2006) Vandebosch (1998), Caffarelli & Gerritzen (2002), Gerhards 
(2003), Rajasuu (2013), Saarelma-Paukkala (2017a) ja Vrubljovskaya (2017). 
Suosionvaihtelu tutkimusaiheena on relevantti käsillä olevassa väitöskirjassa, 
sillä tarkastelen artikkelissa II muun muassa etunimien alueellista vaihtelua 
ja Venäjän nimimuodin vaikutusta Suomessa syntyneiden, äidinkieleltään ve-
näjänkielisten lasten etunimiin. Monikulttuurisessa maailmassamme nimi-
muotiin saattavat vaikuttaa muun muassa nimenantajan kansallisuus, äidin-
kieli ja uskonto. Tämä näkökulma, joka on läsnä myös minun tutkimuksessani, 
on otettu huomioon esimerkiksi Virkkulan (2014) ja Aldrinin (2011) väitöskir-
joissa. 

Nimen ja identiteetin välistä suhdetta on tutkittu Euroopassa pitkään 
(esim. Alford 1988; Paikkala 2004; Hagström 2006; Aldrin 2011, 2017b; 
Bucholtz 2016; Walsh 2016; Xu 2020). Tutkimuskysymyksissä on käsitelty 
                                                 

9 Ortodoksista nimistöä on tutkinut myös Viljo Nissilä (1975, 1976, 1978: 102–121). 

10 Joissakin tutkimuksissa puhutaan kaksi- ja monikulttuurisista perheistä. Nähdäkseni 
käytännössä kaksi- ja monikieliset perheet ovat usein myös kaksi- ja monikulttuurisia ja päin-
vastoin. 
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muun muassa nimen yhteyttä etniseen identiteettiin, nimen vaihtamisen mer-
kitystä identiteetille sekä sitä, kenen identiteettejä nimivalinnoilla rakenne-
taan. Nimen ja identiteetin suhde kiinnostaa luonnollisesti myös muita kuin 
kielentutkijoita, muiden muassa filosofeja, psykologeja, antropologeja ja so-
siologeja (ks. katsaus vom Bruck ja Bodenhorn toim. 2006). Kanadassa on tut-
kittu antropologisesta näkökulmasta nuorten ja aikuisten maahanmuuttajien 
nimien vaikutusta identiteettiin, nimien käyttöä institutionaalisessa konteks-
tissa sekä nimenkantajien suhtautumista nimiensä äänteelliseen mukauttami-
seen (Pennesi 2016; Schlote 2018). Erityisen paljon tutkimuksia nimien ja 
identiteetin suhteesta on tehty psykologian alalla. Melko tuoreita töitä ovat 
esimerkiksi Longobardi (2006), Gebauer, Leary ja Neberich (2011) sekä Obasi, 
Mocarski, Holt ja Woodruff (2019). 

Eri alojen tutkijoiden kiinnostuksen kohteena ovat olleet nimiin liitettävät 
konnotaatiot ja stereotyypiat (esim. Erwin 1995; Lawson 1996; Anderson-
Clark ym. 2008). On esimerkiksi tarkasteltu ruotsinsuomalaisten etunimiin 
liitettäviä mielteitä (Mattfolk 2015) sekä tutkimus ruotsalaisten opettajien 
suhtautumisesta nimiin ja sitä kautta oppilaiden kirjoituksiin käsittelevä (Al-
drin 2017a). Conaway ja Bethune (2015) ovat puolestaan kokeellisesti tutki-
neet ohjaajien suhtautumista oppilaisiin näiden etunimien kautta verkko-op-
pimisympäristössä tapahtuvissa ohjaustilanteissa. Lisäksi on tarkasteltu suh-
tautumista sukupuolineutraaleihin etunimiin (Leibring 2016b). Venäläisessä 
nimikulttuurissa ei ole sukupuolineutraaleja etunimiä, mutta sukupuolisidon-
naisuus ja sukupuolineutraalius aiheena kytkeytyy kyllä tutkimukseeni: suo-
malais-venäläisissä perheissä vanhemmille on tärkeää, että valittu etunimi il-
maisee lapsen sukupuolen (Eskola K. 2013: 77). 

Henkilönnimiä käytetään keskusteluissa ja muissa puhetilanteissa. 
Niinpä tutkijat ovat olleet kiinnostuneita nimellä puhuttelusta ja nimien käy-
töstä henkilöviitteinä. Downing (1996) on tutkinut erisnimien käyttöä henki-
löviitteenä englanninkielisessä keskustelussa (ks. myös Schegloff 2007). Nes-
terova (1999) ja Zvjagintseva (2011) ovat puolestaan tarkastelleet venäläisten 
henkilönnimien käyttöä perheenjäsenten kesken tapahtuvassa vuorovaiku-
tuksessa. Isosävi ja Lappalainen (2015) ovat vertailleet etunimien käyttöä ja 
siihen suhtautumista Ranskan ja Suomen Starbucks-kahviloissa. 

Kielten kohtaamista henkilönnimistössä on tarkasteltu myös kääntäjän 
näkökulmasta (Jermolovitš 2001; Andreeva 2011; Zabolotnaja 2016). Oman 
tutkimukseni kannalta relevantteja ovat muiden muassa tutkimukset, joissa 
huomio kohdistuu siihen, millaisia haasteita venäläisten etunimien ja lempi-
nimien käyttö saattavat tuoda suomenkielisille puhujille ja suomi–venäjä-
kääntäjille (Vehmas-Lehto & Titova 2003; Vehmas-Thesslund 2015). 

Monissa maissa on laadittu omaan kulttuuriin kuuluvien etunimien haku-
teoksen kaltaisia nimikirjoja, joissa käsitellään nimien etymologioita. Hanks 
ja Hodges (1990) ovat toimittaneet A dictionary of first names -teoksen, josta 
on vuonna 2006 ilmestynyt uusi laitos (Hanks ym. 2006). Käytän tätä nimisa-
nakirjaa analyysin tukena artikkeleissa I ja II. Suomessa nimien etymologioita 
on kattavasti esitetty muiden muassa Tepon ja Vilkunan (toim. 1947), Vilku-
nan (1976; 2007 toim. Mikkonen) ja Lempiäisen (2004, kolmas, tarkistettu 
painos) nimisanakirjoissa. Venäläistä etunimistöä käsittelevistä nimisanakir-
joista olen hyödyntänyt Superanskajan (2005) ja Petrovskin (2005 [1996]) 
laatimia hakuteoksia. Saksassa on julkaistu huomionarvoisia, laajoja etuni-
mien etymologiaa käsitteleviä sanakirjoja (Seibicke 1996, 1998, 2000, 2003; 
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Kohlheim & Kohlheim 2007), mutta niiden julkaisukieli on rajoittanut mah-
dollisuuksiani hyödyntää niitä. 
 

1.2.3 Sukunimitutkimus 

 

Koska väitöskirjassani tutkimuskohteena ovat etupäässä etunimet, jäävät su-
kunimet henkilönnimikategoriana vähemmälle huomiolle. Käsittelen suku-
nimitutkimusta, sillä artikkelin IV aiheena ovat sukunimien viralliset muutok-
set. Lisäksi katsaus sukunimiä käsittelevistä tutkimuksista on tarpeen sen ta-
kia, että monia vanhoja etunimiä on säilynyt sukunimissä ja paikannimissä (ks. 
Paikkala 2002). Lisäksi suomalaisessa nimijärjestemässä on johtimettomia 
sukunimiä tyyppiä Lassinantti, Matinolli tai Pentti, jotka ovat kehittyneet yk-
silönnimistä ensin talonnimiksi ja sitten sukunimiksi (Paikkala 2004: 109)11. 
Tämäntyyppiset nimet saivat sukunimen statuksen vasta, kun sukunimet tuli-
vat Suomessa pakollisiksi eli 1920-luvulla. Myös venäläisessä nimijärjestel-
mässä suurin osa sukunimistä on muodostunut yksilönnimistä, joita kut-
summe nykyään etunimiksi (Unbegaun 1972: 10–18). 

Kansainvälisesti sukunimiä on tutkittu laajasti ja monipuolisesti. Nimis-
töntutkijoiden kiinnostuksen kohteina ovat olleet sukunimijärjestelmien ke-
hittyminen, sukunimien viralliset muutokset ja puheessa tapahtuvat äänteel-
liset muutokset. Koska käsittelen väitöskirjassani sukunimien muutoksia, 
työni tärkeimpiä lähteitä ovat sukunimien muutoksia käsittelevät tutkimukset. 
Unkarissa on tutkittu syntaktisia ja morfologisia muutoksia sukunimien ra-
kenteessa sekä kielensisäisiä ja kielenulkoisia nimenmuutoksiin vaikuttaneita 
tekijöitä (Farkas 2016). Virossa on tutkittu muun muassa sukunimien virolais-
tamista 1930-luvulla (Raun 2012). Ruotsissa on tarkasteltu maahanmuutta-
jien sukunimien ruotsiin mukautettuja ääntö- ja kirjoitusasuja (Frändén 2013; 
2017). Monissa sukunimitutkimuksissa on kiinnitetty huomiota sukunimen ja 
identiteetin suhteeseen, niin yksilön kuin ryhmänkin identiteetin kannalta 
(esim. Lif 2004; Paikkala 2004; Finch 2008; Frändén 2010; Laskowski 2010; 
Wikstrøm 2012; Patronen 2017). 

Artikkelissa IV tarkastelen sukunimien muutoksia Suomessa, mistä joh-
tuen suomalaista sukunimistöä käsittelevät tutkimukset ovat relevantteja työl-
leni. Suomalaisen sukunimistön kehittymistä, sukunimikäytäntöä, suku-
nimien rakennetta ja nimien muutoksia ovat Suomessa perusteellisesti tutki-
neet muiden muassa Närhi (1996), Paikkala (2004) ja Mikkonen (2013). Suo-
malaisten sukunimien etymologinen kattava kuvaus on Mikkosen ja Paikkalan 
(2000, uudistettu laitos) laatima. Outi Patronen on tarkastellut rajakarjalai-
sen sukunimistön kehittymistä ja sukunimien muutoksia 1818–1925 (2009, 
2017). Patrosen tutkimukset liittyvät tutkimusaiheeseeni siten, että rajakarja-
laisen ortodoksiväestön sukunimissä on myös venäjänkielisistä patronyy-
meistä kehittyneitä sukunimiä (ks. Patronen 2017: 188–199). Lisäksi jotkin 
artikkelissa IV käsittelemistäni sukunimistä ovat karjalaisia ja inkerinsuoma-
laisia. 

Suomessa tehdyistä tutkimuksista omaa aihettani lähinnä ovat Mirolybov-
Nurmelan (2008) ja Blomin (2003) pro gradu -tutkielmat, joissa käsitellään 

                                                 
11 Kiviniemi (1982: 51) pitää Lassinantti-tyyppisiä nimiä patronyymeinä. 
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venäläisten sukunimien muutoksia Suomessa 1900-luvun alussa. Mirolybov-
Nurmela (2008) on tutkinut venäläisten sukunimien muutoksia Suomessa 
vuosina 1920–1940 ja Blom (2003) vuosina 1919–1939. Ruotsalaisista tutki-
muksissa mainitsemisen arvoinen on Lifin (2004) väitöskirja Etelä-Ruotsissa 
asuneiden inkeriläisten etu- ja sukunimistöstä ja niiden muuttumisesta Neu-
vostoliiton aikana. Inkeriläisten sukunimet aiheena kytkeytyvät artikkeliini IV 
siten, että kyseisen vähemmistön sukunimistössä on suomenkielisten nimien 
lisäksi myös venäjänkielisiä sukunimiä. 

Venäläisestä sukunimitutkimuksesta on syytä mainita Unbegaun (1972; 
1989), Nikonov (1988, 2017) ja Ganžina (2001). Unbegaun (1972) käsittelee 
venäläisten sukunimien etymologiaa ja morfologiaa ottaen huomioon muun 
muassa ei-venäläisten sukunimien venäläistämisen sekä venäläisten suku-
nimien muutokset Venäjän ulkopuolella. Nikonovin teos (1988) ja sen 5. pai-
nos (2017) käsittelee venäläisen sukunimistön kehitystä ja sukunimien alueel-
lista vaihtelua. Ganžinan (2001) teos on sukunimisanakirja. Superanskajan ja 
Suslovan teoksessa (2008) on kuvattu venäläisen sukunimistön kehitystä. 
Tuoreen katsauksen Venäjän väestön sukunimiin tarjoavat artikkelissaan vä-
estötieteilijät Yumaguzin ja Vinnik (2019). 
 

1.3 AINEISTOT 

Tässä luvussa esittelen aineistot, joita olen käyttänyt osatutkimuksissani. 
Koska lähestyn tutkimustavoitetta eri näkökulmista, olet käyttänyt väitöskir-
jassa neljää eri aineistoa, yhtä aineistoa kutakin osatutkimusta kohden. Seu-
raavassa käyn läpi, mistä ja millä tavoin olen kunkin aineiston kerännyt tai 
hankkinut. Pohdin tässä luvussa myös aineistojen vahvuuksia ja heikkouksia. 

Artikkelin I aineisto koostuu Suomessa asuvien suomalais-venäläisten 
perheiden lasten 198 etunimestä nimenvalintaperusteineen. Suomalais-venä-
läisellä perheellä tarkoitan perhettä, jossa toinen vanhemmista on syntyperäi-
nen suomenkielinen suomalainen ja toinen äidinkielenään venäjää puhuva 
maahanmuuttaja12. Viittaan näihin perheisiin myös ilmaisulla kaksikieliset 
perheet ja kaksikulttuuriset perheet, jotka ovat tässä työssä synonyymeja. 
Olen rajannut aineiston laajemmasta, pro gradussani (Eskola K. 2013) käyttä-
mästäni aineistosta. Gradussani käsittelin kaikkiaan 184 lapsen 376 etunimeä, 
joista artikkeliin I olen valinnut 198 nimeä. Artikkeliin I valitsemani nimet 
ovat sellaisia, joiden valintaperusteena vanhemmat ovat maininneet seuraa-
vat: 1) nimen käytännöllisyys, 2) kansainvälisyys, 3) suomalaisuus tai venäläi-
syys. Olen valinnut artikkeliin nämä nimenvalintaperusteet, sillä olen halun-
nut tarkastella nimien käytännöllisyyteen ja mahdolliseen kulttuurisidonnai-
suuteen liittyviä nimenvalintaperusteita. Lisäksi olen tarkastellut erikseen sel-
laisia nimiä, joita lasten vanhemmat ovat pitäneet mahdottomina antaa lasten 
kaksikielisen (kaksikulttuurisen) taustan takia. 

                                                 
12 Maahanmuuttaja tarkoittaa Suomeen aikuisena muuttanutta henkilöä, ei esimerkiksi 

toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajaa. 
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Aineistossa nimiä on annettu 90 pojalle ja 94 tytölle. Lapsista 81 % on syn-
tynyt 2000-luvulla, 15 % 1990-luvulla ja loput 4 % ennen 1990-lukua. Tarkoi-
tuksenani on ollut kuvata etupäässä 2000-luvun tilannetta. Aineiston olen ke-
rännyt kyselylomakkein ja täydentänyt 12 haastattelulla. Kyselylomakkeita oli 
kaksi: suomen- ja venäjänkielinen. Vanhemmat ovat voineet valita käyttä-
mänsä lomakkeen. Suomenkielinen kyselylomake on esitetty väitöskirjani liit-
teessä 1. Valtaosan vastauksia olen saanut internetin kautta. Linkki kyselyyni 
on ollut usealla eri keskustelupalstalla: kaksplus.fi, vauva.fi, suomi24.fi, rus-
sian.fi ja sosiaalisessa yhteisössä vkontakte.ru13. Eniten vastauksia olen saanut 
vkontakte.ru-palvelusta. Asuin gradua kirjoittaessani Turussa, joten joitakin 
vastauksia olen saanut paperiversioina Turussa sijaitsevista suomalais-venä-
läisestä päiväkodista, koulusta ja lukiosta. Tämä puolestaan selittää osittain 
sen, että tutkimistani lapsista 30 % on asunut tutkimuksen tekohetkellä Lou-
nais-Suomessa ja 42 % on asunut Etelä-Suomessa. 

Aineistoon kuuluu yhteenlaskettuna 198 ensi- ja jälkinimeä, joista suurin 
osa on ensinimiä. Yleensä ensi- ja jälkinimiä tarkastellaan erikseen, sillä ne 
ovat funktioiltaan ja rakenteeltaan erilaisia (ks. Kiviniemi 2006: 100, 108, 
355). Artikkelissa I pituusrajoituksen ja artikkelin rakenteen takia ei ollut 
mahdollista käsitellä ensi- ja jälkinimiä erikseen. Pro gradu -tutkielmassani 
(Eskola K. 2013) olen taas tarkastellut ensi- ja jälkinimiä erikseen. 

Artikkelin I vahvuutena on sen aineiston homogeenisyys. Aineistossa on 
perheitä, joissa on selkeästi vain kaksi kulttuuria: syntyperäinen suomalainen 
ja venäläinen maahanmuuttaja. Olen jättänyt tutkimuksen ulkopuolelle muu-
taman sellaisen perheen, joissa oli jokin kolmas kieli mukana, esimerkiksi lap-
sen vanhemmalla on kaksi äidinkieltä. Aineisto on myös pitkältä aikaväliltä: 
suurin osa lapsista on syntynyt 2000-luvulla, mutta mukana on myös 1990-
luvulla ja ennen sitä syntyneitä lapsia. 

Kyselyn ja haastattelun yhdistelmä tutkimusmenetelmänä on myös etu, 

sillä täydentävät haastattelut antoivat mahdollisuuden selvittää joitakin ni-

menvalintaan liittyviä yksityiskohtia perusteellisemmin. ”Mahdottomien” ni-

mien käsittely on tuonut nimenvalintaperusteluiden tarkasteluun myös uuden 

lähestymistavan, sillä artikkelini on tietääkseni ensimmäinen tätä näkökul-

maa edustava kaksikielisten perheiden nimenantoa käsittelevä tutkimus Suo-

messa. 

On huomattava, että artikkelin I tutkimustuloksia ei voi yleistää koske-

maan kaikkia Suomessa asuvia suomalais-venäläisiä perheitä, sillä interne-

tissä julkaistulta kyselyltä ei voi odottaa, että se tavoittaisi niitä perheitä, jotka 

eivät käytä internetiä tai eivät käy sivuilla, joilla kyselytutkimus on julkaistu. 

Lisäksi kaikki kyselyn nähneetkään eivät välttämättä halunneet vastata. 
Jonkinlaisena puutteena aineistossa voidaan pitää sitä, että suurin osa 

vastanneista on äitejä. Vastaajaperheissä suurin osa äideistä on venäläisiä ja 
isistä taas suomalaisia. Tästä johtuen vastauksissa heijastuvat pääosin venä-
läisten äitien mielipiteet ja suomalaisten isien näkökulmat ovat puolestaan 
jääneet vähemmälle huomiolle. Tämä pitäisi ottaa huomioon varsinkin mah-
dottomina pidettyihin nimiin liittyvässä osuudessa, sillä on voinut käydä niin, 
että koska äidit ovat äidinkieleltään venäjänkielisiä, he ovat voineet painottaa 
                                                 

13 Nykyään vk.com. 



Johdanto 

25 

 

vastauksissaan joitakin nimenomaan venäjänkielisille puhujille tyypillisiä nä-
kökulmia nimien sopimattomuudesta (vrt. Alhaug & Saarelma 2017: 88). 

Artikkelissa II käytämme FT Lasse Hämäläisen kanssa pääaineistoa ja 
kahta vertailuaineistoa. Pääaineistomme on lähtöisin Digi- ja väestötietoviras-
tosta14, ja se sisältää perustiedot kaikista Suomessa vuosina 2000–2018 syn-
tyneistä (noin 1,1 milj. lasta). Olemme poimineet niiden lasten tiedot, joiden 
äidinkieleksi on merkitty venäjä, minkä takia puhumme äidinkieleltään ve-
näjänkielisistä lapsista15. On huomattava, että aineistossa ei ole tietoa las-
ten vanhempien äidinkielestä, kansalaisuudesta tai kansallisuudesta. Voi siis 
olla, että tutkimamme lapset ovatkin kaksikielisistä perheistä. Pääaineistos-
samme on kaikkiaan 9 459 venäjänkielisen lapsen (noin 1 % kaikista) etuni-
met, niin ensimmäiset kuin jälkimmäiset nimet. Lisäksi meillä on tiedot lasten 
kotikunnista. Lapsista 4 804 (51 %) on poikia ja 4 655 (49 %) tyttöjä. 

Artikkelissa II analyysin kohteena ovat venäjänkielisten lasten suosituim-
mat etunimet: 100 yleisintä poikien ensinimeä, 100 yleisintä tyttöjen ensini-
meä, 50 yleisintä tyttöjen jälkinimeä ja 50 yleisintä poikien jälkinimeä. 
Olemme ottaneet analyysiin ainoastaan yleisimmät nimet, sillä ei-yleisten ni-
mien määrät ovat niin pieniä, etteivät niiden erot olisi luultavasti olleet tilas-
tollisesti merkitseviä. 

Artikkelin pituusrajoituksen takia asetelmiin ei ollut mahdollista sisällyt-
tää kaikkia analysoimiamme nimiä, joten artikkelissa on esitetty ainoastaan 
25 yleisintä ensinimeä (tytöt ja pojat erikseen) sekä 10 yleisintä jälkinimeä (ty-
töt ja pojat erikseen). Tässä väitöskirjassa puolestaan esittelen asetelmat kai-
kista analysoimistamme nimistä (liitteet 2, 3, 4 ja 5). Asetelmissa on venäjän-
kielisten lasten etunimet luokiteltuna eri luokkiin: 100 yleisintä poikien ensi-
nimeä, 100 yleisintä tyttöjen ensinimeä, 50 yleisintä poikien jälkinimeä ja 50 
yleisintä tyttöjen jälkinimeä sekä näiden etunimien määrät suomenkielisillä.16 
Niin artikkelin tekstissä kuin liitteissä olevissa asetelmissa etunimistä, joilla 
on alle 10 kantajaa, on merkitty nimenkantajien tarkan määrän sijaan ”alle 10”. 
Samaa periaatetta on noudatettu nimistöntutkimuksessa yleensä sekä Digi- ja 
väestötietoviraston nimipalvelussa. Liitteissä olevista asetelmista olen myös 
poistanut näihin nimiin liittyvät prosenttiluvut, jotta nimenkantajien määrän 
laskeminen ei olisi mahdollista. Lisäksi olen aakkostanut venäjänkielisten las-
ten nimet alkukirjaimensa mukaan, joten nimien määriä ei voi päätellä nimien 
esiintymisjärjestyksestä. Suomenkielisten lasten saamien ensinimien koh-
dalla joissakin kohtaa lukee 0, mikä tarkoittaa, että nimi ei ole käytössä suo-
menkielisillä lapsilla. Jos nimen kantajien määrä on yhdestä yhdeksään, siinä 
lukee ”alle 10”. Prosenttilukujen poistamista suomenkielisten lasten kohdalla 
ei mielestäni ole tarvittu, sillä alle 10 nimenkantajien -kohdalla prosenttiluku 
on 0,00. Esimerkiksi nimeä Gleb on annettu venäjänkielisille lapsille, mutta ei 
suomenkielisille, joten siinä lukee 0 ja prosenttiluku 0,00. 

                                                 
14 Vuoteen 2019 saakka Väestörekisterikeskus. 

15 Käytän yhteenvedon tekstissä synonyyminä myös lyhyempää ilmaisua venäjänkieliset 
lapset, mutta kun vertaan näiden lasten nimivalintoja suomalais-venäläisten lasten nimiva-
lintoihin, käytän aina ilmaisua äidinkieleltään venäjänkieliset lapset. 

16 Ensinimien kohdalla on annettu tiedot myös Moskovassa annettujen nimien määrästä. 
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Lapset, joiden äidinkieleksi on merkitty väestörekisteriin venäjä, ovat 
luultavasti hyvin heterogeeninen ryhmä. Olisi perusteltua olettaa, että aineis-
tossa on ainakin seuraavan tyyppisten perheiden lapsia: molemmat vanhem-
mat ovat venäjänkielisiä, toinen vanhemmista on venäjän- ja toinen suomen-
kielinen, toinen vanhemmista on venäjän- ja toinen muun- kuin suomenkieli-
nen. On myös mahdollista, että vanhemmilla on sukujuuret useassa maassa, 
mikä puolestaan on voinut vaikuttaa nimivalintaan. Lisäksi aineistossa on to-
dennäköisesti myös Virosta muuttaneita venäjänkielisiä, joiden nimenanto 
saattaa erota Venäjän venäjänkielisten nimenannosta. 

Aineiston käsittelyä olisi helpottanut, jos meillä olisi ollut tarkemmat tie-
dot lasten vanhemmista, ainakin heidän äidinkielistään. Olisimme voineet 
siinä tapauksessa järjestää aineistoa niin, että analysoisimme erikseen nimen-
kantajia, joiden molempien vanhempien äidinkieli on venäjä. Toisessa ryh-
mässä voisivat olla ne lapset, joilla on toinen vanhempi äidinkieleltään suo-
menkielinen ja toinen venäjänkielinen. Kolmannessa ryhmässä voisivat olla 
loput lapset. Tällä tavoin luokiteltuna tämä aineisto olisi ollut vertailukelpoi-
nen artikkelin I aineiston kanssa. 

Käsittelemme nimiä, joiden kantajat ovat äidinkieleltään venäjänkielisiä. 
Aineistossamme ei välttämättä ole kaikkia Suomen venäläisten nimien 
kantajia. Esimerkiksi Suomen ortodokseilla saattaa olla venäläisiä etunimiä, 
vaikka nimenkantajien äidinkieli onkin suomi. Kun katsoo Kettusen (2008: 
liitteet) pro gradussa olevia ortodoksityttöjen nimilistoja, löytää muiden mu-
assa seuraavia venäläisiä etunimiä: Irina, Larissa, Marfa, Marina, Taisia. Or-
todoksipoikien nimilistoissa on esimerkiksi seuraavia venäläisiä nimiä: Alek-
sandr, Aleksei, Arsenii, Artemii, Gennadi, Mihail, Nikolai, Pavel, Rodion, 
Vladimir. 

Artikkelin II vahvuutena on sen pääaineisto, joka kattaa koko Suomen ja 
sisältää 9 459 lapsen etunimet. Vaikka tarkempaan tarkasteluun ovatkin vali-
koituneet vain suosituimmat nimet, on ratkaisu perusteltu. Vähemmän suo-
siota saaneet nimet eivät nähdäkseni muuttaisi tutkimustuloksia merkittävästi. 
Vahvuutena on myös kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän 
yhdistäminen. 

Artikkeli II on luonteeltaan kuvaileva, ja siinä on käytetty kieliyhteisön – 
eli kahden kieliyhteisöön kuuluvan tutkijan – näkökulmaa nimien kulttuuri-
sidonnaisuudesta. On kuitenkin huomattava, että artikkeli kuvaa nimien 
esiintymistä vain tiettynä ajankohtana, 2000-luvulla, ja nimien suosionvaih-
telu saattaa muuttaa käsitystä siitä, mihin luokkaan nimi sijoittuisi. Etuni-
mistö saattaa suosionvaihtelun vuoksi muuttua nopeasti, ja  jonkin ajan kulut-
tua tilanne saattaa olla hyvin erilainen. Esimerkiksi jos kävisi niin, että muu-
taman vuosikymmenen päästä jokin venäläiseksi luokittelemamme etunimi 
yleistyisi huomattavasti myös suomenkielisten keskuudessa, se kenties voitai-
siin mieltää ja siten myös luokitella suomalaiseksi. 

Pääaineiston lisäksi olemme käyttäneet kahta vertailuaineistoa. Vertailu-
aineistossa 1 on samat nimet (siis ne nimet, jotka on annettu venäjänkielisille) 
ja niiden lukumäärät vastaavan ikäisillä suomenkielisillä lapsilla. Tällä tavalla 
vertaamme, kuinka suosittuja Suomen venäjänkielisille annetut nimet ovat sa-
moina vuosina syntyneiden suomenkielisten lasten kesken. Vertailuaineistona 
2 olemme käyttäneet Moskovassa syntyneiden lasten etunimiä. Moskovan ni-
midatassa on kuukausittaiset luettelot sadasta yleisimmästä tytön- ja pojanni-
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mestä tammikuusta 2015 syyskuuhun 2018 (noin 440 000 lasta). Vertailuai-
neistomme on peräisin Moskovan väestörekisteristä, ja se on julkaistu avoi-
mena datana Moskovan kaupungin internetsivuilla (Moskovan kaupunki 
2019a; 2019b). Koska venäläisessä nimikäytännössä jälkinimien antaminen 
on marginaalinen ilmiö, olemme käyttäneet vertailuaineistoa 2 ainoastaan en-
sinimien vertailuun. 

Vertailuaineistossa 2 on muutamia puutteita. Ensinnäkään sen sisältämät 
tiedot eivät ala vuodesta 2000, kuten pääaineisto ja vertailuaineisto 1. Näin 
ollen vertailuaineisto 2 ei ole suoraan verrattavissa pääaineistoon. Aineistossa 
ei ole myöskään tietoa siitä, kuinka paljon lapsia Moskovassa minäkin vuonna 
on syntynyt. Tästä syystä esimerkiksi prosentuaalisten osuuksien laskeminen 
ei ole ollut mahdollista. Jos jokin Moskovassa annettu etunimi ei ole sadan 
yleisimmän nimen joukossa, se ei ole päässyt Moskovan kaupungin julkaise-
maan tilastoon eikä sen takia myöskään vertailuaineistoon. Moskovan nimi-
data ei myöskään sisällä tietoja nimenkantajien äidinkielestä. Tämä johtuu 
puolestaan siitä, ettei Moskovan kaupungin julkaisemassa tilastossa ei ole tie-
toja nimenkantajista vaan pelkät nimilistat. 

Lisäksi herää kysymys, voiko vain yhden kaupungin aineistoa käyttää ver-
tailuaineistona koko Suomea kattavalle aineistolle. Moskovan nimiaineisto ei 
tietenkään kuvaa koko Venäjän tilannetta. Mitään muuta aineistoa ei kuiten-
kaan ollut saatavilla, sillä Venäjällä ei ole olemassa Suomea vastaavaa, koko 
maan kattavaa nimitilastoa. Moskovan asukasluku on kuitenkin yli 12 miljoo-
naa (Moskovan tilastokeskus 2020), joten voisi olettaa Moskovan nimidatan 
antavan jonkinlaisen kuvan nimitrendeistä nyky-Venäjällä. 

Artikkelin III aineistona on 17 yksilöhaastattelua, joissa haastateltavina on 
venäjäntaitoisia suomalaisia. Haastattelemani suomalaiset ovat kertoneet ha-
vaintojaan nimiensä käytöstä venäjässä, joten kyseessä on raportoitu kie-
lenkäyttö. Haastattelut on tehty tätä osatutkimusta varten. Tein haastattelut 
vuosina 2016–2018, osan Venäjällä ja osan Suomessa. Haastateltavat olivat 
haastatteluhetkellä 25–75-vuotiaita, ja he ovat asuneet Venäjällä puolesta 
vuodesta 18 vuoteen. Haastatteluhetkellä haastateltavat joko asuivat Venäjällä 
tai olivat jo palanneet takaisin Suomeen. Suurin osa haastateltavista oli asunut 
Venäjällä 2010-luvulla, jotkut 1970–1980-luvuilla. Haastateltavat ovat asu-
neet erikokoisissa kaupungeissa eri puolilla Venäjää, jotkut ovat oleskelleet tai 
asuneet Venäjällä monissa kaupungeissa. Kaikki ovat akateemisesti koulutet-
tuja ja osaavat venäjää. Haastateltavien venäjän taidossa on kuitenkin eroja. 

 Suurimman osan haastateltavista olen saanut erään venäjän kieleen liitty-
vän sähköpostilistan kautta. Sähköpostitse lähettämääni tutkimuskutsukirjee-
seen vastanneet olivat siis aiheesta kiinnostuneita, kokivat soveltuvansa tutki-
mukseen osallistujaksi ja lähestyivät minua itse. En rajannut ketään pois, sillä 
kaikilla vastanneilla oli kokemusta tutkittavasta asiasta. Kriteerinäni oli kui-
tenkin, että haastateltavat olisivat asuneet Venäjällä vähintään kuusi kuu-
kautta. Kaikki tutkimukseen ilmoittautuneet täyttivät tämän kriteerin, joten 
ketään ei tarvinnut jättää pois. Kolme haastateltavaa olen saanut omien sosi-
aalisten kontaktieni kautta ja yhden haastateltavan niin sanotulla lumipallo-
otannalla (ks. esim. Hirsjärvi & Hurme 2008: 59–60), jolloin yksi haastatelta-
vista on ehdottanut minulle toista sopivaa haastateltavaa. 

Haastattelut olivat teemahaastatteluja ja kestivät puolesta tunnista kol-
meen tuntiin. Toteutin ne yksilöhaastatteluina, sillä halusin luoda kullekin 
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haastateltavalle mahdollisimman mukavan ja rennon tilaisuuden kokemus-
tensa jakamiseen. Kaikkien haastattelujen kielenä oli suomi. Nauhoitin ja lit-
teroin haastattelut sanatarkasti. Tätä tarkempaa – esimerkiksi keskustelun-
analyyttista – litterointitapaa ei mielestäni tarvittu, sillä sanatarkka litterointi 
on riittänyt hyvin tuomaan esille haastateltavien kokemukset omien nimiensä 
käytöstä Venäjällä. 

Haastateltavista seitsemän on miehiä ja kymmenen naisia. Haastatelta-
vien nimet ovat Aleksi, Anni, Arto, Elina, Heidi, Ida, Jouni, Marjut, Noora, 
Pirjo, Riku, Tarmo, Timo, Toni, Tuuli ja Tuulikki. Anni-nimen kantajia on ar-
tikkelissa kaksi, joten kutsun heitä Anni 1:ksi ja Anni 2:ksi. Haastateltavat olen 
saanut sosiaalisten kontaktieni kautta. Yksityisyyssuojan säilyttämisen takia 
en voi kertoa haastateltavista tätä enempää. Palaan yksityisyyssuojaan liitty-
viin kysymyksiin luvussa 1.5. 

Artikkelin tutkimuskysymykset täsmentyivät haastattelujen analyysivai-
heessa. Olin alun perin suunnitellut tarkastelevani useampiakin kysymyksiä, 
joita varten keskustelin haastateltavien kanssa myös sellaisista teemoista, 
jotka eivät sisälly artikkeliini. Haastattelut olivat hyvin antoisia, ja olen kiitol-
linen kaikille haastateltaville heidän ajastaan ja halustaan keskustella kans-
sani. Haastatteluissa esiin nostettuja aiheita olivat haastateltavan suhde Ve-
näjään ja venäjän kieleen, suomalaisten nimien ääntäminen venäjänkielisessä 
ympäristössä, suomalaisen ja venäläisen nimikäytännön ja puhuttelun erot, 
mahdolliset nimenkäyttöön liittyvät hankaluudet arkiasioinnissa, venäläinen 
lempinimikäytäntö sekä ihmisen etunimen ja identiteetin välinen suhde. Pää-
tin ottaa tarkastelun kohteeksi ainoastaan kutsumanimet, sillä juuri niitä käy-
tetään puhuttelussa ja ihmisiin viittaamisessa. Lisäksi haastateltavien ensim-
mäisten ja jälkimmäisten nimien tarkastelu yhdessä ei olisi ollut mahdollista 
yksityisyyssuojan takia. 

Varsinaisen aineiston eli haastatteluaineiston lisäksi käytän Facebook-yh-
teisöpalvelun kautta keräämääni tukiaineistoa, jota kutsun Facebook-aineis-
toksi. Käytän tätä aineistoa käsitellessäni tutkittujen etunimien äänteellisiä 
muutoksia (artikkelin luku 5). Aineiston olen kerännyt Minun Pietarini/Le-
ningradini -ryhmästä, jossa on yli 4 500 jäsentä17 ja jossa keskustelukielenä on 
suomi. Olen kysynyt ryhmäläisiltä, ovatko he huomanneet nimissään venäjän-
kielisten lausumina samanlaisia äänteellisiä muutoksia kuin haastateltavani. 
Sain kysymykseeni yhteensä 172 kommenttia. Niissä esiin tulleiden nimien tai 
nimenmuutosten tarkkaa määrää on kuitenkin mahdotonta ilmoittaa aineis-
ton heterogeenisyyden vuoksi. 

Artikkelia III erilaisissa seminaareissa ja konferensseissa esitellessäni olen 
toisinaan saanut palautetta, että 17 haastattelun aineisto vaikuttaa melko pie-
neltä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaan harkinnanvaraisesta näyt-
teestä, jolloin aineiston määrä on tutkimuskohtainen (Eskola & Suoranta 1998: 
61, 63). Kvalitatiivisessa haastattelututkimuksessa tarkoituksena ei ole keski-
määräisten yhteyksien tai tilastollisten säännönmukaisuuksien etsiminen, jo-
ten aineiston koko ei määräydy näihin perustuen (Hirsjärvi & Remes & Saja-
vaara 2009: 181). Aineistossani esiin tulleet näkemykset myös alkoivat toistaa 
itseään siten, ettei tutkimuskysymysten kannalta mitään uutta enää ilmaantu-

                                                 
17 Tieto 26.3.2020 tilanteen mukaan. 



Johdanto 

29 

 

nut (ks. Eskola & Suoranta 1998: 62–64). Artikkelia III varten keräämäni ai-
neisto on nähdäkseni riittävä valitun ilmiön tutkimiseksi ja asettamiini tutki-
muskysymyksiin vastaamiseksi. 

Tutkimuksen laadusta puhuttaessa tulee esiin kaksi käsitettä: reliaabelius 
ja validius. Kvantitatiivisesta tutkimuksesta peräisin olevia perinteisiä reliaa-
beliuden ja validiuden käsitteitä ei voida sellaisenaan käyttää kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa, esimerkiksi haastattelututkimuksessa (ks. Holstein & 
Gubrium 1995: 9; Hoepfl 1997; Stenbacka 2001). Tutkimuksen laatua on pys-
tyttävä kuitenkin tarkastelemaan. Haastattelututkimuksessa laadulla tarkoi-
tetaan ennen kaikkea aineiston – sen keruun ja käsittelyn – laatua (Hirsjärven  
& Hurme 2010: 184–190). Huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi siihen, onko 
koko aineisto otettu huomioon, onko tiedot litteroitu oikein, sekä siihen, että 
tulosten on heijastettava mahdollisimman totuudenmukaisesti haastatelta-
vien ajatusmaailmaa. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 188–189.) Kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa ei myöskään pyritä tilastolliseen yleistämiseen (Eskola & Suo-
ranta 1998: 61; Stenbacka 2001: 552). 
Artikkelin III aineiston olen kerännyt ja litteroinut itse, mitään lisäämättä tai 
pois jättämättä. Olen pyrkinyt kuvaamaan selkeästi koko tutkimusprosessia, 
siis aineiston hankintaa, otantaa sekä tulosten muodostumista. Olen myös 
esittänyt haastateltavien alkuperäisiä lausumia tukemaan tulosten tulkintaa. 

Haastattelututkimuksesta kyseen ollessa on tarpeen pohtia myös, miten 
haastattelijan oma rooli saattaa vaikuttaa aineistoon, tuloksiin ja havain-
toihiin. Haastatteluihin saattaa liittyä haastateltavien taipumus antaa sosiaa-
lisesti suotavia vastauksia. Haastateltavat saattavat haastattelutilanteessa pu-
hua toisin kuin jossakin toisessa tilanteessa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2009: 206, 207.) Lisäksi haastattelijan kansallisuus saattaa vaikuttaa siihen, 
miten vapaasti haastateltavat ilmaisevat ajatuksensa (ks. Mononen 2013: 42). 

Artikkelin III haastateltavat tiesivät, että äidinkieleni on venäjä, olen Ve-
näjällä syntynyt ja tunnen venäläisen nimijärjestelmän. Onko tämä tieto mah-
dollisesti voinut vaikuttaa siihen, mitä haastateltavat kertoivat esimerkiksi 
suhtautumisestaan venäläiseen nimikäytäntöön? Olisiko äidinkieleltään suo-
menkielinen ja kansallisuudeltaan suomalainen tutkija saanut kenties toisen-
laisia vastauksia? Näihin kysymyksiin en luonnollisestikaan pysty vastaa-
maan. 

Artikkelin IV aineistonlähde on Suomen oikeusministeriön nimilautakun-
nan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Vuonna 1986 perustettu nimilauta-
kunta on Suomen oikeusministeriön alainen asiantuntijaviranomainen etu- ja 
sukunimiä koskevissa asioissa. Nimilautakunnan ensisijainen tehtävä on an-
taa Digi- ja väestötietovirastolle (1.1.2020 asti maistraateille), tuomioistui-
mille sekä muille viranomaisille asiantuntijalausuntoja etu- ja sukunimilain 
soveltamista koskevissa kysymyksissä. (Kangas 1998: 173–184, 2019: 25–26; 
Nimilautakunta 2020.) 

Aineiston saamiseksi lähetin oikeusministeriöön aineistopyynnön. Kun 
aineistopyyntöni oli käsitelty ja hyväksytty, minut kutsuttiin seuraamaan ni-
milautakunnan kokousta. Tarkoituksena oli, että näkisin käytännössä, miten 
nimilautakunta käsittelee nimenmuutosehdotuksia. Kokouksen seuraaminen 
auttoi minua hahmottamaan prosessin kulkua paremmin. Haastattelin myös 
tutkimukseni tekohetkellä nimilautakunnan sihteerinä toiminutta Juhani Ke-
tomäkeä yleisesti nimilautakunnan toiminnasta ja erityisesti nimenmuutok-
siin liittyvistä asioista. Käytän Ketomäen haastattelua analyysin tukena. 
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Nimilautakunnassa nimenmuutosehdotuksen käsittely etenee seuraavalla 
tavalla: Ennen kokousta nimilautakunnan sihteeri kirjoittaa esityslistaan eh-
dotuksensa nimien puoltamiselle tai puoltamatta jättämiselle, minkä jälkeen 
nimenmuutosehdotukset käsitellään kokouksessa, josta laaditaan pöytäkirja. 
Lautakunta kokoontuu keskimäärin 6–7 kertaa vuodessa, ja se on vuosina 
2000–2013 käsitellyt 9 597 nimenmuutoshakemusta. (Ketomäki 2014.) 
Vuonna 2019 nimilautakunta vastaanotti yhteensä noin 1 100 lausuntopyyn-
töä (Nimilautakunta 2020). 

Aineisto koostuu 269 sukunimenmuutosehdotuksesta vuosilta 
2000−2013. Nimenmuuttajista18 101 (38 %) on miehiä ja 168 (62 %) naisia. 
Tapaukset, joissa nimenmuuttaja ehdottaa muutamaa sukunimivaihtoehtoa, 
olen laskenut eri tapauksiksi. Poimin kokousten esityslistoista ja pöytäkir-
joista sellaiset tapaukset, joissa on haluttu vaihtaa venäläiseksi tulkitsemani 
sukunimi suomalaiseen tai päinvastoin. Aineistona ovat kaikki tutkittavana 
ajanjaksona tehdyt muutokset näissä muutossuunnissa, paitsi ne tapaukset, 
joissa venäläinen sukunimi on suomalaistettu tai suomalainen sukunimi ve-
näläistetty avioitumisen yhteydessä. Avioitumisen yhteydessä tehdyt nimen-
muutokset käsitellään Digi- ja väestötietovirastossa (tutkimuksen tekohet-
kellä maistraateissa). 

Aineistossa ei kuitenkaan ollut tietoja nimenmuuttajien äidinkielestä tai 
syntymävaltiosta, joten jouduin tukeutumaan itse sukunimeen ja arvioimaan, 
mihin nimikulttuuriin se kuuluu. Olen käyttänyt apuna muun muassa venä-
läisten sukunimien etymologioita selvittäviä lähteitä (Unbegaun 1972; Niko-
nov 1988, 2017; Ganžina 2001). 

Olen poiminut valitsemani sukunimet merkiten muistiin nimenmuuttajan 
nykyisen sukunimen, haetun eli ehdotetun sukunimen, syntymävuoden sekä 
hakijan esittämän perusteen nimenmuutokselle. Olen myös poiminut tiedon 
siitä, onko nimilautakunta puoltanut nimenmuutosehdotusta vai ei. Analyy-
sissa ovat mukana sekä puolletut että ei-puolletut sukunimet. Ei-puollettuja 
sukunimiehdotuksia on yhteensä 10 %. Ei-puolletut nimenmuutosehdotukset 
antavat käsityksen vuosien 2000–2013 suomalaisesta sukunimikäytännöstä. 
Vuoden 2019 alussa astui voimaan uusi etu- ja sukunimilaki. Nähdäkseni uu-
den etu- ja sukunimilain vaikutus tutkimiini sukunimiin ei olisi ollut suurta, 
sillä myös uuden nimilain mukaan uudissukunimen tulee edelleen olla muo-
doltaan, sisällöltään ja kirjoitusasultaan kotimaista sukunimikäytäntöä vas-
taava. Toisaalta nykyään on olemassa Kotimaisten kielten keskuksen laatimia 
ehdotuksia suomen- ja ruotsinkielisiksi uudissukunimiksi, joita voi käyttää in-
spiraation lähteenä uutta sukunimeä pohtiessa (Ehdotuksia uusiksi suku-
nimiksi 2018). Ehdotukset varmasti helpottavat valintaa, kun nimenmuuttaja 
aikoo ottaa sukunimekseen uudisnimen. 

Nimenmuuttajien esittämät perustelut nimenmuutoksille on kirjoitettu 
kokousten esityslistoihin ja pöytäkirjoihin hyvin tiiviissä muodossa, yleensä 
yhden kahden virkkeen verran. Minulla ei ollut pääsyä alkuperäisiin nimen-

                                                 
18 Kutsun sukunimenmuutosehdotuksen jättänyttä henkilöä nimenmuuttajaksi. Nimen-

muuttaja-sanasta saattaa tulla mieleen, että ihminen on oikeasti muuttanut eli saanut uuden 
sukunimen. On kuitenkin huomattava, että koska nimilautakunnan lausunto ei ole maistraat-
tia sitova omassa päätöksenteossa (Kangas 2019: 280), emme voi olla varmoja, että kaikki 
haetut sukunimet on otettu käyttöön. 
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muutoshakemuksiin, joilla nimenmuuttajat olivat hakeneet sukunimenvaih-
toa. Ketomäen (2014) mukaan näitä asiakirjoja säilytetään maistraattien ar-
kistoissa ympäri Suomea. Niissä käyminen alkuperäisiin hakemuksiin tutus-
tumista varten olisi ollut kohtuuttoman työlästä, joten jouduin tyytymään ly-
hyiden nimenmuutosperusteluiden analysointiin. 

Aineistoista puhuttaessa on tarpeen pohtia myös niiden jatkokäyttömah-
dollisuuksia. Avoimuus on yksi tieteen ja tutkimuksen keskeisistä periaat-
teista. Tasapainon löytäminen aineiston avoimuuden ja yksityisyyden välillä 
ei kuitenkaan aina ole helppoa. 

Artikkelin I alkuperäisaineistoa eli kyselylomakkeiden vastauksia ei ole 
enää saatavilla, mutta kyselylomake löytyy käsillä olevasta väitöskirjani yh-
teenvedosta (liite 1). Lisäksi pro gradu -tutkielmastani löytyy tutkimuksessa 
esiintyneet etunimet esiintymismääreineen (Eskola K. 2013: liitteet 4, 5 6 ja 
7). Artikkelin II alkuperäisaineisto ei ole saatavilla, mutta tutkimuksessa käy-
tetyt nimet löytyvät käsillä olevan yhteenvedon liitteistä 2, 3, 4 ja 5. 

Artikkelia III varten tehdyissä haastatteluissa oli paljon henkilötietoja. Yk-

silöiviä tunnisteita ovat nimi, osoite sekä henkilötunnus, ja epäsuoria tunnis-

teita ovat esimerkiksi työpaikka, koulu, asuinpaikka, ikä tai ammatti (TENK 

2009: 10). Suomen Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston ylläpitämässä aineis-

tonhallinnan käsikirjassa todetaan, että henkilötietoja voivat olla myös kaikki 

luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot, muun muassa väitteet, mielipiteet tai 

arvoarvostelma, niin objektiiviset kuin subjektiivisetkin (Aineistonhallinnan 

käsikirja). Artikkelin III haastatteluaineistossa olikin runsaasti edellä mainit-

tuja tietoja. Kyseistä aineistoa ei olisi voitu suunnitella avoimeksi. Jos aineis-

toa olisi haluttu anonymisoida niin, etteivät haastateltavien henkilöllisyys tai 

muut henkilötiedot paljastuisi, siitä olisi jouduttu poistamaan niin paljon tie-

toja, ettei haastetteluaineisto olisi ollut käyttökelpoinen. Tämän takia artikke-

lin III aineisto ei ollut anonymisoitavissa, ja olen siksi hävittänyt aineiston tut-

kimuksen päätyttyä (ks. TENK 2009: 11). 

Artikkelin IV aineisto piti tutkimusluvassa annetun ohjeen mukaan hävit-

tää, joten alkuperäisaineisto ei ole enää saatavilla.  Tutkimuksen kulku on kui-

tenkin kuvattu itse artikkelissa (Eskola K. 2015b) ja tässä yhteenvedossa (luvut 

1.3 ja 1.4). 

Ihmistieteisiin luettavat tutkimukset eivät ole aina uudelleen toistetta-

vissa. Tästä huolimatta tiedeyhteisöllä tulee kuitenkin olla mahdollisuus tar-

vittaessa todentaa tutkimustuloksia tutkimuksessa analysoiduista aineis-

toista. (TENK 2009: 10.) Artikkeleissa käytettyjen menetelmien arviointi ja 

mahdollinen toistettavuus on nähdäkseni mahdollista tehdä artikkeleissa ja 

käsillä olevan yhteenvedon selostettujen menetelmien ja tutkimusten kulku-

jen pohjalta.
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1.4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Seuraavassa esittelen käyttämiäni tutkimusmenetelmiä. Kaikissa artikkeleissa 
hyödynnän myös kielitajuani äidinkielisenä venäjänpuhujana sekä venäläisen 
kulttuurin ja nimistön asiantuntijuuttani. 

Artikkeli I on luonteeltaan sosio-onomastinen. Sosio-onomastiikassa eli 
sosiolingvistisessa nimistöntutkimuksessa tutkitaan ennen kaikkea nimien 
käyttöä ja variaatiota sekä otetaan huomioon sosiaalinen, kulttuurinen ja ti-
lanteiden kenttä, jossa nimiä käytetään. (Ainiala & Östman 2017: 1–2, 6). Tut-
kimuskohteena sosio-onomatiikassa ovat muun muassa nimenanto ja nimen-
valintaperusteet (mt. 8–9), kuten artikkelissa I on. Käyttämäni tutkimusme-
netelmä perustuu kyselylomakkeilla ja haastatteluilla saamiini tietoihin vali-
tuista nimistä ja nimien valintaperusteista. Artikkelia varten rajasin aineistoni 
koskemaan niitä nimenvalintaperusteita, joissa nimenvalintaan on vanhem-
pien mukaan vaikuttanut nimen käytännöllisyys, suomalaisuus tai vaihtoeh-
toisesti venäläisyys ja lisäksi omana kategorianaan kansainvälisyys. On huo-
mattava, että tässä tutkimuksessa ei ollut tavoitteena määritellä nimien suo-
malaisuutta, venäläisyyttä tai kansainvälisyyttä. Kyselylomakkeessa ei ollut 
annettu valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan vanhempien piti kirjoittaa nimen-
valintaperusteista vapaamuotoisesti. En halunnut valmiiden vaihtoehtojen ra-
joittavan tai ohjaavan vastaajia. Tällä tavalla on toteuttanut kyselynsä esimer-
kiksi Eero Kiviniemi (1982, 2006), jonka nimenvalintaperusteiden luokitte-
luun ensisijaisesti suhteutan omaa luokitteluani. Kiviniemen (1982: 172) mu-
kaan nimenvalintaperusteet saattavat olla niin erikoisia, että valmiita vastaus-
vaihtoehtoja antamalla harvinaisia perusteluita ei välttämättä saa selville. Toi-
saalta tällä menetelmällä on miinuksensa, sillä jos jokin nimenvalintaperuste 
olisi päässyt unohtumaan, valmiit vaihtoehdot kenties muistuttaisivat van-
hempia nimenvalintaan vaikuttaneista tekijöistä. 

En myöskään kysynyt vanhemmilta suoraan, pitävätkö he lastensa nimiä 
kansainvälisinä, sillä alun perin graduani varten tarkoitetulla kyselyllä oli tar-
koitus saada selville kaikki – ei vain kulttuurisidonnaiset – nimenvalintape-
rusteet, joita suomalais-venäläisissä perheissä on huomioitu. Kuten luvussa 
1.3 olen jo kertonut, poimin tätä artikkelia varten vain tietyt nimenvalintape-
rusteet. 

Nimistöntutkija Paula Sjöblomin (2006: 59–61) mukaan nimiä voidaan 
tutkia kahdesta eri näkökulmasta: nimenantajan tai kieliyhteisön (ks. myös 
Hämäläinen 2020: 42–43). Kun fokuksessa on nimenantajan näkökulma, tar-
kastelun kohteena on, mikä on ollut nimenantajan motiivi kyseisen nimen va-
lintaan. Kieliyhteisön näkökulmasta taas analysoidaan, miltä nimi saattaa 
näyttää nimenantoperusteesta tietämättömien kieliyhteisön jäsenten silmissä. 
Mielestäni etunimien tapauksessa nämä kaksi näkökulmaa saattavat mennä 
päällekkäin, ovathan nimenantajat – eli lasten vanhemmat – myös osa kieliyh-
teisöä. Artikkelissa I fokuksessa on kuitenkin enemmän nimenantajien eli las-
ten vanhempien näkökulma valitsemiensa nimiin ja nimien kulttuurisidon-
naisuuteen. Esimerkiksi vanhempi saattaa olla sitä mieltä, että valittu nimi on 
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kansainvälinen, vaikka kieliyhteisön muiden jäsenten mielestä nimi ei sitä oli-
sikaan. Tätä lähestymistapaa voisi kutsua nimenantajakeskeiseksi näkö-
kulmaksi nimenvalintaperusteisiin. 

Pidän nimen käytännöllisyyttä omana kategorianaan. Nimen suomalai-
suus ja venäläisyys ovat toisaalta vastakohtia toisilleen ja toisaalta yhdessä 
niitä voidaan pitää ikään kuin vastakohtana nimen kansainvälisyydelle. Pää-
dyin tällaiseen ratkaisuun, sillä omasta mielestään suomalaisen tai venäläisen 
nimen valinneilla vanhemmilla oli tarkoituksena korostaa lapsen jompaakum-
paa kulttuurista taustaa, kun taas kansainvälisenä pitämänsä nimen valin-
neilla vanhemmilla oli eri tavoite. 

On huomattava, että aineistoni ei ole tilastollisesti edustava pienen ko-
konsa takia. Lisäksi on muistettava, että internetin kautta lähetetty kysely ei 
tavoita vanhempia, jotka eivät seuraa internetin keskustelupalstoja tai toimi 
sosiaalisessa mediassa. Kaikki tavoitetutkaan eivät välttämättä haluaa vastata 
kyselyyn. 

Artikkeli II on aineistotyypin takia pääosin kvantitatiivinen. Olemme 

käyttäneet FT Lasse Hämäläisen kanssa myös kvalitatiivista ja kuvailevaa ana-

lyysia pyrkiessämme luonnehtimaan äidinkieleltään venäjänkielisten lasten 

saamia etunimiä. Saadaksemme yleiskuvan siitä, millaisia venäjänkielisille 

annetut etunimet ovat, olemme jakaneet nimet viiteen eri kategoriaan. Nimien 

luokitukset ovat liitteissä 2, 3, 4 ja 5. 

1. Suomalaiset nimet, esimerkiksi Aleksi, Elias, Timo; Anita, Jaana, 

Maija. Nämä nimet ovat yleisiä Suomessa ja mahdollisesti myös joissa-

kin naapurimaissa, kuten Ruotsissa ja Virossa, mutta eivät Venäjällä tai 

muissa Euroopan maissa.  

2. Venäläiset nimet, esimerkiksi Aleksandr, Kirill, Nikita; Anastasia, 

Ekaterina, Polina. Nämä nimet ovat yleisiä Venäjällä ja saattavat esiin-

tyä myös joissakin muissa slaavilaisissa maissa, mutta eivät ole käy-

tössä Suomessa tai Länsi-Euroopassa. 

3. Kansainväliset nimet, esimerkiksi Alex, David, Robert; Anna, Maria, 

Sofia. Nämä nimet ovat yleisiä monessa maassa.  

4. Sekä suomalaiset että venäläiset nimet, kuten Anton; Aleksandra, 

Alisa, Alina. Nämä nimet ovat yleisiä sekä Suomessa että Venäjällä 

mutta eivät muissa maissa. 

5. Venäjän vähemmistöjen nimet, esimerkiksi Damir, Ruslan, Timur; 

Darina, Karina. Nämä nimet ovat yleisiä Venäjällä mutta vain kielivä-

hemmistöjen, esimerkiksi baškiirien ja tataarien, keskuudessa. Venä-

läiset mieltävät nämä nimet ei-venäläisiksi. 

 

Olemme tutkineet kieliyhteistön näkökulmasta (ks. Sjöblomin 2006: 59–

61), mihin nimikulttuuriin kuuluviksi nimet mieltyvät. Luomamme kategoriat 

eivät ole absoluuttisia vaan liukuvarajaisia. Jotkin nimet saattavat kuulua esi-

merkiksi kahteen kategoriaan, mutta kvantitatiivisten laskelmien yksinkertai-

suuden vuoksi olemme joutuneet tekemään rajanvedon, jossa kukin aineis-

tomme nimi kuuluu vain yhteen kategoriaan. Nimiluokkia luodessamme 
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olemme ottaneet huomioon nimien kirjoitusasun, yleisyyden eri maissa, kie-

lelliset ja kulttuuriset konnotaatiot sekä käyttäneet omaa kielitajuamme venä-

jän ja suomen natiivipuhujina. Tiedot nimien yleisyydestä Suomessa olemme 

saaneet Digi- ja väestötietoviraston nimipalvelusta sekä omasta aineistos-

tamme vuosina 2000–2018 syntyneistä suomenkielisistä lapsista (vertailuai-

neisto 1). Joidenkin nimien taustat olemme tarkistaneet Patrick Hanksin, Kate 

Hardcastlen ja Flavia Hodgesin (2006) laatimasta etunimien etymologisesta 

sanakirjasta sekä venäläisistä etunimisanakirjoista (Petrovski 2005 [1996]; 

Superanskaja 2005). 
Aineiston etunimiä analysoidessamme olemme tulkinneet kirjoitusasul-

taan erilaiset nimet eri nimiksi, sillä ne ovat eri nimiä Suomen väestörekiste-
rissä. Esimerkiksi Pia ja Piia ovat väestörekisterissä eri nimiä. Venäläisiä etu-
nimiä käsitellessä tällainen tapa saattaa vaikuttaa kenties kyseenalaiselta. Ve-
näläisiä, siis alun perin kyrillisin aakkosin kirjoitettuja nimiä saatetaan lati-
naistaa eri tavoin, joten toisinaan vain vähän toisistaan poikkeavat kirjoitus-
asut ovat todellisuudessa sama nimi. Esimerkiksi kirjoitusasuista Matvei ja 
Matvey voi olla melko varma, että kyseessä on sama nimi, samoin kirjoitus-
asuista Anastasia ja Anastasija. Vastaavasti Marija on todennäköisesti Ma-
ria-nimen ”venäläisempi” kirjoitusasu. Mistä sitten tällaisia -ija-loppuisia kir-
joitusasuja tulee? Kyrillisin kirjaimin ilmaistuna nämä nimet ovat Анастасия 
ja Мария. Nimen lopussa oleva я-kirjain vastaa venäjässä kahta äännettä: й ja 
а. Periaatteessa -ija-loppuinen kirjoitusasu (Anastasija ja Marija) vastaavat 
paremmin alkuperäistä – eli venäjänkielistä – ääntämystä. Ne ovat kuitenkin 
kansainvälisiin kirjoitusasuihin verrattuna kenties hieman omituisen näköisiä. 
Voisi olettaa, että vanhemmat eivät halunneet antaa liian erikoiselta näyttävää 
nimeä, jolloin kirjoitusasuksi on tullut Anastasia ja Maria. Voi myös olla, että 
vanhemmista tuntui luonnollisemmalta käyttää nimessä kirjoitustapaa, jossa 
yksi latinalainen kirjain vastaa yhtä kyrillistä kirjainta, jolloin я-kirjain tuli il-
maistua a-kirjaimella suomeksi: Anastasia, Maria. 

Samaksi venäläiseksi nimeksi tulkitsemiemme nimien eri kirjoitusasuja 
on aineistossa enemmänkin, esimerkiksi Andrey ja Andrei, Maxim ja Maksim, 
Daria ja Darja, Elisaveta ja Elizaveta. Ensinimien kohdalla vertailemme ai-
neistomme nimiä Moskovassa annettuihin nimiin, ja ensinimien nimilistoja 
(liitteet 1 ja 2) katsoessaan lukija huomaa, että Määrä Moskovassa -sarak-
keessa näiden nimien kohdalla lukijaa ohjataan katsomaan esimerkiksi Mak-
sim-nimen saaneiden määrää Maxim-nimestä ja Andrey-nimen saaneiden 
määrää Andrei-nimestä. Tämä on välttämätöntä, sillä kyrillisessä kirjoitus-
asussa nimet Maksim ja Maxim ilmaistaan samalla tavalla: Максим ja nimet 
Andrey ja Andrei: Андрей. 

 Kvantitatiivisen aineistomme pohjalta ei voi tehdä johtopäätöksiä etuni-

mien tai nimien kirjoitusasujen valintaperusteista, eikä se ole artikkelin II tar-

koituskaan. Edellä oleva nimien kirjoitusasuihin liittyvä selitys on kuitenkin 

tarpeen, sillä artikkelissa tarkistellaan alun perin eri kirjoitusjärjestelmiin 

kuuluvia aakkosia nimien kirjoitusasuja, ilman tietoja nimien ääntöasuista. 

Olemme kokeilleet käsikirjoituksen yhdessä versiossa yhdistää samoiksi 

tulkitsemamme nimet nimipesueiksi, mutta lopputulos eli nimien luettavuus 

asetelmissa ei ollut lukijaystävällinen. Myös kvantitatiivista analyysia varten 

tarpeellisten laskelmien prosessointi hankaloitui. Meillä ei ole tiedossa nimien 
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valintaperusteita, joten joidenkin nimien kohdalla ei myöskään ole varmuutta 

samaan nimipesueeseen kuulumisesta. Tästä syystä olemme päättäneet luo-

pua nimipesuenäkökulmasta. Artikkelin tekstissä olemme kuitenkin mainin-

neet, että esimerkiksi 20 yleisintä poikien ensinimeä sisältävässä asetelmassa 

olevat nimet Aleksander, Aleksandr ja Alexandr olisivat voineet olla samassa 

nimipesueessa. Olemme myös pohtineet, mitkä nimet olisivat päässeet 20 

yleisimmän nimen joukkoon, jos nimet olisi laskettu samaan pesueeseen kuu-

luviksi. Emme kuitenkaan artikkelin pituusrajoituksen takia voineet käydä 

kaikkia tällaisia kohtia läpi, ainoastaan ne, jotka ovat esittämissämme asetel-

missa. 
Vertailuaineistossa 2 (Moskovan nimidata) ei ole tietoa nimenkantajien 

äidinkielistä, ja koska Venäjä on monikansallinen ja -kielinen valtio, nimen-
kantajien joukossa on todennäköisesti muitakin kuin venäjää äidinkielenään 
puhuvia. Tämä selittänee sen, että suosiossa ovat myös sellaiset etunimet, joita 
tuskin on annettu venäjänkielisiksi identifioituville. Tällaisia ovat esimerkiksi 
naistennimet Karina, Madina tai Sabina eli Venäjän vähemmistöjen – esi-
merkiksi tataarien ja baškiirien – nimet. Tällaiset nimet ovat säilyttäneet oma-
leimaisuutensa, eivätkä venäläiset miellä tämän kaltaisia nimiä venäläisiksi. 

Etunimien määritteleminen tietynkielisiksi tai tiettyyn nimikulttuuriin 
kuuluviksi ei ole yksiselitteistä muun muassa sen takia, että kaikkien nimien 
alkuperästä ei ole täyttä varmuutta (Superanskaja 1969: 4). Lukijalle saattaa-
kin tulla kysymyksiä yksittäisten nimien kohdalla siitä, miksi ne on luokiteltu 
juuri siihen nimiluokkaan, mihin ne on luokiteltu. Seuraavassa käsittelen 
muutamaa tällaista ei-yksiselitteistä tapausta. Olemme esimerkiksi pitäneet 
miestennimeä Aleksandr venäläisenä nimenä, mutta naistennimeä Alek-
sandra sekä suomalaisena että venäläisenä. Aleksandra on suomenkielisillä 
lapsilla 2000-luvun 13. yleisin jälkinimi, joten luokittelu sekä venäläiseksi että 
suomalaiseksi on perusteltua. 

Katarina-nimelle olemme joutuneet miettimään sopivaa luokkaa, ja lop-

pujen lopuksi sijoitimme sen suomalaisten nimien ryhmään. Katariina on 

Suomessa yleinen nimi, mutta lyhytvokaalisena (Katarina) se on 2000-luvun 

suomenkielisten lasten aineistoissa annettu ensinimenä vain 94 kertaa (sijalla 

494) ja jälkinimenä 604 kertaa (sijalla 164). Se ei ole siis suomenkielisillä ylei-

nen nimi. Sitä ei kuitenkaan voi kutsua venäläiseksi nimeksi, toisin kuin Jeka-

terinaa (Ekaterina). Katerina ehkä menisi luokituksessamme venäläisiin ni-

miin, vaikka se on kenties pikemminkin slaavilainen kuin selvästi venäläinen 

Jekaterina (Ekaterina). Oskar-nimi on Hanksin ym. (2006) nimisanakirjan 

mukaan skandinaavinen nimi. Artikkelissamme olemme luokitelleet sen kan-

sainväliseksi nimeksi, sillä sitä ei voi mieltää venäläiseksi nimeksi. Suomessa 

se oli annettu 18 vuoden aikana ensinimeksi ainoastaan 737 kertaa, minkä ta-

kia emme ole mieltäneet sitä perinteiseksi suomalaiseksi nimeksi. 
Joidenkin nimien kohdalla olemme pitäneet x-kirjainta kansainvälisyyden 

merkkinä. Esimerkiksi Alexander-nimen olemme luokitelleet kansainvä-
liseksi ja nimet Aleksander ja Aleksandr puolestaan venäläisiksi. Maxim-ni-
men olemme sijoittaneet venäläisten nimien luokkaan, vaikka se sisältääkin x-
kirjaimen. Kirjoitusasu ei siis sinänsä suoraan johda nimen luokittelemiseen 
kansainvälisten nimien kategoriaan. Myös Hanksin,  Hardcastlen ja Hodgesin 
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(2006) mukaan Maxim on alun perin venäläinen (tai venäjänkielinen) nimi. 
He huomauttavat kuitenkin, että nimeä käytetään nykyään myös englannin-
kielisessä maailmassa. 

Edellä mainittujen nimien lisäksi etunimet Aleksander, Emil, Lukas, Os-
kar, Samuel, Filip, Anita, Katarina, Linda, Helena ja Valeria olisi voinut si-
joittaa eri kategorioihin kuin mihin ne tässä tutkimuksessa on luokiteltu. 

Kun tiedossamme on pelkästään nimen kirjoitusasu ilman tietoa ääntö-
asusta, emme voi olla varmoja, mihin kategoriaan nimi tulisi luokitella. Muun 
muassa sellaisia ääntöasuun liittyviä seikkoja kuten paino ja äänteiden mah-
dolliset palataalistumiset on mahdotonta selvittää kirjallisesta nimiaineistosta. 
Tämä puolestaan saattaa aiheuttaa nimen luokittelun ”väärään” kategoriaan. 

Ensinimien osalta olemme tarkastelleet myös alueellisia eroja nimivalin-
noissa. Käytännöllisyyden vuoksi olemme jakaneet Suomen ”suuralueisiin”. 
Etelä-Suomi tarkoittaa tässä tutkimuksessa Uuttamaata. Itä-Suomi puoles-
taan sisältää Kymenlaakson, Pohjois- ja Etelä-Karjalan, Pohjois- ja Etelä-Sa-
von sekä Kainuun. Länsi-Suomi sisältää kaikki muut Suomen alueet.19 Tällai-
nen yksinkertaistettu jako on mielestämme riittävän toimiva kansainväliselle 
yleisölle tarkoitetussa artikkelissa. Käytännöllisyyden vuoksi olemme myös ja-
kaneet Suomen kunnat kahteen kategoriaan: isoihin kaupunkeihin, joissa asu-
kasluku on 100 000 tai yli sekä pieniin kaupunkeihin, joissa asukasluku on 
alle 100 000. Artikkelin II tutkimusmenetelmää voi luonnehtia korpustutki-
mukseksi, jolla on myös sosio-onomastisia piirteitä. Alueellisten erojen tutki-
mus ei sellaisenaan ole sosio-onomasista tutkimusta. Sen sijaan alueellisiin 
eroihin liittyvien syiden pohtiminen ja niiden kytkeminen yhteiskunnalliseen 
taustaan on sosio-onomastista tutkimusta (ks. Nyström 2010: 9). Olemme 
pyrkineet aineiston rajoitukset huomioiden ottaen olettamaan, mistä alueelli-

set vaihtelut johtuvat (Eskola & Hämäläinen 2019: 212213). 

Artikkelin III näkökulma on sosio-onomastinen ja ennen kaikkea kan-

sanonomastinen (ks. Ainiala & Halonen 2011: 193194; Ainiala & Östman 

2017: 11), sillä siinä tarkastellaan nimien käyttöä ja nimenkantajien suhtautu-

mista tietynlaiseen nimikäytäntöön. Tutkimusmenetelmänä on aineistolähtöi-

nen sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi on tutkimusmenetelmä, jossa pyritään 

erilaisten sisällönluokittelujen kautta pelkistämään, analysoimaan ja tulkitse-

maan aineiston sisältöä (Tuomi & Sarajärvi 2009). Jari Eskolan (2001) jaotte-

lun mukaan sisällönanalyysia on kolmea eri tyyppiä: aineistolähtöistä, teo-

rialähtöistä ja teoriasidonnaista. Tässä tutkimuksessa olen tehnyt sisällönana-

lyysia aineistolähtöisesti. Olen ensin litteroinut nauhoittamani äänitteet ja 

käynyt litteraatit läpi etsien niistä toistuvia teemoja. Olen luonut näille tee-

moille otsikonomaisen koodisanan, esimerkiksi [puhuttelu] tai [nimen muis-

taminen]. Olen merkinnyt koodisanalla kaikki samaan teemaan kuuluvat koh-

dat. Sen jälkeen olen nostanut aineistosta esiin olennaiset teemat. 

Kyseessä on raportoitu kielenkäyttö. Haastateltavien kertomista tari-

noista ei aina ole mahdollista erottaa, milloin he kertoivat puhuttelusta ja 

                                                 
19  Alkuperäisessä luokittelussamme oli omana suuralueenaan Pohjois-Suomi, mutta 

koska siihen kuului vain vähän venäjänkielisiä, olemme päättäneet yhdistää sen Länsi-Suo-
meen. Luokittelumme vastaa jokseenkin Suomen murremaantieteellistä jaottelua, jossa Poh-
jois-Suomen murteet luokitellaan länsimurteisiin. Pohjois- ja Länsi-Suomen suuralueiden yh-
distämisestä olisi voinut kirjoittaa artikkelin tekstiin eksplisiittisemmin. 
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milloin tilanteista, joissa heihin viitattiin kolmantena osapuolena. Voi olla, 

että keskustelunanalyyttinen aineisto eli aidot keskustelutilanteet olisivat an-

taneet paremmat mahdollisuudet tutkia, miten haastateltavien nimiä on käy-

tetty puhuttelussa ja miten viittaamisessa. Artikkelissa III olennaisia ovat kui-

tenkin nimimuodot (esimerkiksi etunimi vs. lempinimi), joita haastateltavista 

on käytetty, sekä haastateltavien suhtautuminen näiden muotojen käyttöön. 

Tästä näkökulmasta puhuttelun ja viittaamisen ero ei liene tärkeää. 

Artikkelissa IV lähestymistapa on aineistotyypin vuoksi pääosin nimien 

rakenteen analyysiin keskittyvä, mutta sivuan myös nimenmuutosmotiiveja. 

Käyttämäni kvantitatiivinen menetelmä perustuu haettujen sukunimien luo-

kitteluun ja nimien rakenteen analyysiin. Ensin olen jakanut sukunimet sen 

mukaan, minkä suuntainen muutos on kyseessä: halutaanko sukunimenmuu-

tosehdotuksessa suomalaistaa sukunimi eli vaihtaa venäläinen sukunimi suo-

malaiseen vai päinvastoin. Minun piti kuitenkin luoda oma luokkansa sellaisia 

nimenmuutostapauksia varten, joissa lähtönimet (eli sukunimet, joita on ha-

luttu vaihtaa) ovat suomalaisen sukunimen kaltaisia mutta oudossa kirjoi-

tuasussa. Olin artikkelissa IV kutsunut niitä ”neuvostoasuiksi” (Soviet forms), 

mutta myöhemmin olen tullut siihen tulokseen, että termi sukunimien epä-

korrektit kirjoitusasut olisikin ollut täsmällisempi. Palaan termin käsittelyyn 

luvussa 2.5, artikkelin IV tutkimustulosten yhteydessä. Näin olleen ensimmäi-

sen tason luokittelussa on kolme luokkaa. Ensimmäisessä luokassa on venä-

läisten sukunimien suomalaistamisehdotukset (lyhyemmin suomalaistami-

set), kuten Fadjukov > Tammihaka. Toisessa luokassa on sukunimien epäkor-

rektien kirjoitusasujen oikaisemisehdotukset eli oikaisemiset, esimerkiksi 

Laidinen > Laitinen. Kolmannessa luokassa taas on suomalaisten sukunimien 

venäläistämisehdotukset eli venäläistämiset, esimerkiksi Jokela > An-

tonoff.20 

Sen jälkeen, kun olin saanut tehtyä yllä kuvaamani luokittelun, olen ryh-

mitellyt haetut sukunimet niiden rakenteen mukaan. Suomalaiset sukunimet 

on tapana jakaa kolmeen ryhmään: kantasanatyyppisiin, yhdyssanatyyppisiin 

ja johtimellisiin sukunimiin (Närhi 1996). On myös muunlaisia luokitusmal-

leja (esim. Paikkala & Paikkala 2000: 36; Mikkonen 2013). Omassa tutkimuk-

sessani olen kokenut edellä mainitun sukunimien kolmijaon käytön riittä-

väksi. Tässä tutkimuksessa en analysoi ehdotettujen venäläisten sukunimien 

rakennetta. Sukunimien rakenteen analyysin jälkeen kuvaan nimenmuutos-

motiiveja sen verran, kuin aineiston perusteella on mahdollista. 

Nimilautakunnassa sukunimiehdotuksia on joko puollettu tai ei. Artikke-

lissa käsittelen puollettuja ja ei-puollettuja sukunimiä yhtenä kokonaisuutena, 

minkä jälkeen kuvaan lyhyesti ei-puollettuja sukunimiä. Päädyin käsittele-

mään sekä puollettuja että ei-puollettuja sukunimiä yhdessä, sillä halusin tar-

                                                 
20 Suomalaisiksi tulkitsemieni sukunimien joukossa on muun muassa karjalaisia (esim. 

Jonninen, Matveinen) ja inkerinsuomalaisia (esim. Kolomainen) sukunimiä (ks. Paikkala & 
Mikkonen 2000: s. v. Jonninen, Matveinen; Patronen 2017: 224). Olen tulkinnut ne suoma-
laisiksi sukunimiksi rakenteensa vuoksi. 
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kastella kaikkia haettuja sukunimiä. Näin voi nähdä, millaisia sukunimiä ni-

menvaihtajat ovat halunneet ottaa uusiksi sukunimiksi. Ei-puollettujen suku-

nimien tarkastelu erikseen puolestaan antaa kuvan suomalaisesta nimikäytän-

nöstä, tarkkaan ottaen siitä, millaisia sukunimiä ei voida hyväksyä suku-

nimeksi. 

Sukunimien muutoksia analysoidessa olisi ollut kiinnostavaa ottaa huo-

mioon myös nimenmuuttajan etunimi. Millaisia ovat sukunimenmuutosta ha-

keneiden ihmisten etunimet? Ovatko nimenmuuttajat mahdollisesti hakeneet 

sukunimenmuutoksen yhteydessä myös etunimen muutosta? Jos nimen-

muuttaja esimerkiksi hakee venäläisen sukunimensä suomalaistamista, halu-

aako hän myös vaihtaa venäläisen etunimensä? Nimenkantajien yksityisyyden 

suojan suojelemiseksi en kuitenkaan voinut ottaa analyysiin etunimiä. 

Alun perin tavoitteenani oli selvittää ensisijaisesti nimenmuutosten mo-

tiiveja. Artikkelista IV tuli kuitenkin aineistonsa vuoksi kvantitatiivinen. Olen 

jo maininnut luvussa 1.3, että olin odottanut aineistosta tarkempia tietoja ni-

menmuutosten motiiveista. Nämä tiedot ovat kuitenkin maistraattien arkis-

toissa, ja vaikka olisinkin saanut alkuperäiset nimenmuutoshakemukset, on 

mahdollista, että viranomaisille esitetyt perustelut ja tarinat nimenmuutok-

sista eroaisivat esimerkiksi haastattelun avulla saaduista tietoista (ks. esim. 

Frändén 2010: 212). Nimenmuutosmotiiveihin keskittyvä tutkimus olisi on-

nistunut paremmin kysely- tai haastatteluaineiston turvin. Tutkimuksen fo-

kukseksi muodostui siis suomalaisiksi sukunimiksi ehdotettujen nimien ra-

kenne. 

 

1.5 TUTKIMUKSEN EETTISET KYSYMYKSET 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut humanistisen, yhteiskuntatie-
teellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet (TENK 
2009). Olen pyrkinyt noudattamaan yllä mainittujen ohjeiden avulla hyvää 
tieteellistä käytäntöä. Seuraavassa pohdin osatutkimuksissa esiintyviä eettisiä 
kysymyksiä sekä nimenkantajien anonymiteettiin liittyviä käytännön pulmia, 
joita olen tutkimuksessani kohdannut. Kaikille artikkeleille yhteistä on, että 
tutkimukseni neljä aineistoa on kerätty nimenomaan tätä väitöstutkimusta 
varten. Aineistojen keruussa ja säilytyksessä sekä artikkelien teksteissä on 
noudatettu ihmistieteitä koskevia eettisiä periaatteita. En tuo artikkelien teks-
teihin niin sanottuja suoria tunnisteita (esimerkiksi ihmisen koko nimeä) enkä 
nimenkantajan epäsuoria tunnisteita, kuten syntymäaikaa, asuinkuntaa, ikää, 
siviilisäätyä tai ammattia.  

Henkilönnimitutkimuksessa tutkimuskohteena ovat erisnimet, joiden 
perusfunktio on nimenkantajan yksilöinti. Henkilönnimiä tutkittaessa yksityi-
syyden suojan vaatimuksen täyttäminen saattaa aiheuttaa erityistä huomioi-
tavaa tutkimuksen eri vaiheissa. Olen joutunut pohtimaan eettisiä kysymyksiä 
tutkimukseni kaikissa vaiheissa: aineistopyyntöjä ja kyselylomakkeita laa-
tiessa ja esittäessä, aineiston keruussa, haastatteluissa ja artikkeleja kirjoitta-
essa.  
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Artikkelia I varten olen laatinut kyselylomakkeen (liite 1), jossa olen selit-
tänyt vastaajille eli lasten vanhemmille muun muassa tutkimuksen tarkoituk-
sen ja tuonut esiin yliopiston, jossa tutkimusta tehdään. Olen myös maininnut, 
että käsittelen vastauksia luottamuksellisesti eikä vastaajaa voi tunnistaa lo-
pullisesta työstä. Nyt jälkeenpäin ajattelen, että parempi muotoilu olisi ol-
lut ”ei vastaajia eikä lapsia voi tunnistaa”, sillä yksityisyyden suojan takaa-
minen liittyy nimenomaan nimenkantajiin eli lapsiin. Hieman epäonnistunut 
muotoilu ei nähdäkseni kuitenkaan estänyt vastaajia vastaamasta kyselyyni, 
sillä vastauksia tuli riittävästi. Kyselylomakkeessa on ollut myös kohta, jossa 
olen kysynyt, saanko siteerata vastauksia nimettöminä. Olen käyttänyt vain 
niitä lainauksia, joissa vastaajat ovat antaneet siihen luvan. Suurin osa vastaa-
jista antoi luvan siteeraamiseen. 

Olen pyytänyt kyselyyn vastanneilta ainoastaan sellaista tietoa, joka oli 
tutkimukselle välttämätöntä. En ole esimerkiksi kysynyt lasten sukunimiä, ai-
noastaan etunimiä. En esittele artikkelissa kuin kahden lapsen etunimiyhdis-
telmät (Eskola K. 2015a: 97). Koin tarpeelliseksi näiden etunimiyhdistelmien 
tuomisen tekstiin, sillä kummassakin niistä on yhdistetty suomalainen ja ve-
näläinen etunimi. En usko, että tästä aiheutuisi haittaa nimenkantajille, sillä 
en kerro näiden lasten ikää tai asuinpaikkaa. En myöskään kerro näistä lap-
sista mitään muuta tietoa, vaan vain sen, että näissä nimiyhdistelmissä van-
hemmat ovat halunneet yhdistää nimivalinnalla suomalaisuuden ja venäläi-
syyden. 

Olen täydentänyt kyselyn vastauksia 12 haastattelulla. Haastateltavat oli-
vat jo vastanneet kyselyyn aiemmin. Haastateltavani olen saanut tuttavapiiris-
täni ja venäläisen sosiaalisen median vkontakte.ru:n kautta. Koska haastatel-
tavat olivat jo vastanneet kyselyyni ja tienneet siis tutkimuksen tarkoituksesta, 
kerroin ennen haastattelua, että tavoitteenani on saada varmistusta tiettyihin 
yksityiskohtiin, ja selitin vielä kerran, että vastauksia käsitellään luottamuk-
sellisesti. Olen myös kysynyt, saanko käyttää haastatteluotteita tutkimuksen 
tekstissä, ja kaikki haastateltavat antoivat siihen suostumuksensa. 

Artikkelissa II olemme Lasse Hämäläisen kanssa aineiston luonteen 

vuoksi analysoineet etunimiä nimenantajia haastattelematta. Jos aineistossa 

nimenkantajia on vähemmän kuin 10, olemme merkinneet nimien kohdalle ”< 

10” (alle 10). Tällaisia nimiä on kuusi, ja ne ovat kaikki melko tavallisia venä-

läisiä nimiä. Tilastokeskuksen (2019) mukaan Suomessa asuu yli 79 000 ve-

näjänkielistä, ja koska emme ole maininneet nimenkantajan asuinpaikkaa tai 

mitään muutakaan tietoa, nimenkantajan yksityisyyden suojalle ei nähdäkseni 

aiheudu haittaa. Luvussa 1.3 olen kuvannut tarkasti muut nimenkantajien yk-

sityisyyden suojaan liittyvät keinot, joita olen käyttänyt väitöskirjan liitteissä, 

joten en toista niitä tässä luvussa. 

Hieman erilainen tilanne on jälkimmäisiksi nimiksi annettujen venäläi-

sillä johtimilla muodostettujen patronyymien kohdalla. Ne ovat sen verran eri-

koisia21 ja harvinaisia, että emme esitä niitä artikkelissa lainkaan. Sen sijaan 

olemme luoneet niitä muistuttavia patronyymeja, jotka esitämme artikke-

lissa. Olemme maininneet tästä alaviitteessä.  

                                                 
21 Aineiston patronyymeissa on muiden muassa sellaisia patronyymeja, jotka on muodos-

tettu suomalaisista miehennimistä käyttäen venäläisiä patronyymijohtimia. 
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Artikkeli III on osatutkimuksista tutkimuseettisesti haastavin. Eniten 

haasteita on liittynyt tutkimustulosten esittämiseen ja sen yhteydessä nimen-

kantajien yksityisyyden suojan säilyttämiseen. Tutkimusaineistona on haas-

tatteluja, jotka perustuivat vapaaehtoiseen suostumukseen. Ennen haastatte-

luja kerroin kullekin haastateltavalle, että kyseessä on akateeminen tutkimus, 

joka tulee osaksi väitöskirjaani, ja että tutkimus tehdään Helsingin yliopis-

tossa. Sanoin myös jo ennen haastatteluja, että artikkeliin tulee ainoastaan 

kutsumanimi, ei siis sukunimeä tai etunimiyhdistelmiä. Artikkelissa mainit-

sen, että olen saanut haastateltavani sosiaalisten kontaktien kautta. Tällainen 

selitys saattaa kuulostaa epämääräiseltä. Haastateltavien yksityisyyden suojan 

turvaamiseksi en kuitenkaan voi kertoa tarkemmin, mistä olen saanut haasta-

teltavani.  
Anonymiteetin vaatimus on rajoittanut sitä, mitä artikkelin lukijoille ker-

ron. Esimerkiksi monia johtopäätöksiä olen joutunut tekemään yleisellä ta-
solla mainitsematta yksityiskohtia, minkä takia saattaa vaikuttaa, että tulok-
sille ei ole perusteluita. Joissakin tapauksissa on selvä, että haastateltavan 
asuinpaikka tai työnkuva on vaikuttanut esimerkiksi siihen, että haastatelta-
vaa on kutsuttu ainoastaan tämän virallisella etunimellä eikä hänelle ollut 
muodostettu lempinimiä. En kuitenkaan ole voinut kertoa, mistä työtehtä-
västä tai asuinpaikasta on kyse. 

Alun perin minulla oli tarkoitus anonymisoida käyttämäni haastatteluot-
teet niin, etten toisi esiin, kenestä haastateltavasta on kyse. Tällainen olisi kui-
tenkin jättänyt joitakin tutkimuksen tuloksia liian epämääräisiksi. Ehkä olisi 
ollut hyvä kertoa artikkelissa jotakin jokaisesta haastateltavasta tai esittää 
jokaiselta haastateltavalta vähintään yksi haastatteluote. On käynyt kuitenkin 
niin, että yhdestä haastateltavasta en pystynyt esittämään melkeinpä lainkaan 
tietoja tai hänen puheenvuorojensa sisältöä. Tämä johtuu siitä, että hänen 
haastattelussaan tuli monessa kohdin ilmi joko hänen asuinpaikkansa Venä-
jällä tai hänen työnkuvansa. 

Artikkelin IV aineisto on peräisin Suomen oikeusministeriön nimilauta-
kunnasta. Aineiston saamiseksi olin lähettänyt oikeusministeriöön aineisto-
pyynnön, minkä jälkeen sain oikeusministeriöstä tietoluvan ja aineiston (ko-
kousten esityslistat ja pöytäkirjat) sähköisessä muodossa. Tietoluvan mukaan 
aineiston suojauksessa ja hävittämisessä on noudatettava henkilötietolakia. 
Tutkimuksen tehtyäni hävitin saamani aineiston.  

Väitöskirjani yhteenvetoa kirjoittaessani olen tullut siihen tulokseen, että 

artikkeleissa alkuperäiset lähteet olisi voinut merkitä täsmällisemmin. Esi-

merkiksi artikkelin IV sivun 86 kolmannessa ja neljännessä kappaleessa olen 

viittannut Ainialaan, Saarelmaan ja Sjöblomiin (2012). Alkuperäinen tutki-

mus sisältyy kuitenkin artikkeliin Paikkala & Paikkala (2000: 36–45). Sama 

koskee myös sivun 106 ensimmäistä kappaletta.22 Englanninkielisissä artikke-

leissa (II ja IV) Names in Focus -teokseen (Ainiala ym. 2012) viittaamisella 

olen pyrkinyt ensisijaisesti ottamaan huomioon ei-suomenkielisten lukijoiden 

                                                 
22 Mainittu tutkimus on tehty Väestörekisterikeskuksen vuoden 1998 sukunimiaineiston poh-
jalta, joten lukumäärä- ja prosenttiluvut eivät olleet enää samat vuonna 2012 (Nimistötutki-
muksen perusteet -teoksen julkaisuvuosi). 
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tarpeet. Nimistöntutkimuksen perusteen (Ainiala ym. 2008) sekä sen englan-

ninkielinen versio Names in Focus (Ainiala ym. 2012) ovat kuitenkin tieteelli-

sesti täysin päteviä yleisteoksia. 
 

2 Tulokset 
 

Seuraavassa esitän tulokset tiivistetysti artikkeleittain sekä teen lyhyen yh-

teenvedon osatutkimusten tuloksista yleisemmällä tasolla. Koska osatutki-

musten tavoitteet ja aineistot ovat keskenään erilaisia, koen käytännölliseksi 

esittää kunkin artikkelin tulokset erikseen. Artikkelit I ja II liittyvät toisiinsa 

kiinteämmin kuin muut, joten vertailen artikkeleiden tuloksia luvussa 2.3. 

Tässä luvussa artikkelien otsikot ovat tiivistettyjä, esimerkiksi artikkelin I al-

kuperäisen otsikon sijaan käytän otsikkoa Nimivalinnat suomalais-venäläi-

sissä perheissä. 

 

2.1 ARTIKKELI I: NIMIVALINNAT SUOMALAIS-VENÄLÄI-
SISSÄ PERHEISSÄ (Eskola K. 2015a) 

Artikkeli käsittelee nimivalintoja kaksikielisissä suomalais-venäläisissä per-
heissä. Ensisijainen tutkimuskysymys on ”millaisia nimiä valitaan Suomessa 
asuvissa suomalais-venäläisissä perheissä ja millä perusteilla?”. Lisäksi tavoit-
teena on analysoida, halutaanko kaksikielisissä perheissä valita kulttuuri-
sidonnainen nimi. 

Tutkimustulosten mukaan käytännöllisyys on vanhemmille hyvin tärkeä 
nimenvalintaperuste, ja sen rooli korostuu ennen kaikkea ensinimien valin-
nassa. Tämä on odotettua ja luonnollista, sillä ensinimet ovat käytössä joka-
päiväisessä elämässä. Käytännöllisinä niminä pidetään suomalais-venäläi-
sissä perheissä nimiä, jotka kummankin vanhemman on helppo kuulla, ääntää 
ja kirjoittaa. Näiden seikkojen lisäksi käytännöllisyys tarkoittaa vanhemmille 
nimen toimivuutta kummassakin kielessä ja kulttuurissa. Käytännöllisiä ovat 
nimet, jotka ovat käytössä kummankin vanhemman kielessä joko sellaisinaan 
tai ääntöasuiltaan samankaltaisina. Käytännöllisyys on tärkeä nimenvalinta-
peruste myös yksikielisissä perheissä (Kiviniemi 2006). Suomessa ja venä-
jässä käytetään eri kirjaimistoa, suomessa latinalaista ja venäjässä kyrillistä. 
Kirjoitusjärjestelmien erilaisuuden tähden myös translitteraation helppou-
teen kiinnitetään perheissä huomiota lapselle nimeä valitessa. 

Venäjässä on käytössä etunimien ohella lyhyt- ja lempinimiä. Usein suo-
malais-venäläisissä perheissä halutaan valita suomalainen nimi ja samalla säi-
lyttää yhteys venäläiseen puhuttelukäytäntöön. Silloin pyritään valitsemaan 
sellainen suomalainen nimi, josta on helppo muodostaa venäläistyyppinen 
lempinimi. Toinen vaihtoehto on valita suomalainen nimi, joka jo itsessään 
muistuttaa venäläistä lyhytnimeä, esimerkiksi nimi Liisa on äänneasultaan lä-
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hellä venäläistä Liza-lyhytnimeä, jota käytettäisiin lapsen puhuttelussa Jeliza-
veta-nimen sijaan (esimerkiksi venäläinen vanhempi ja venäläiset sukulaiset 
todennäköisesti käyttäisivät). 

Koska suomalais-venäläisten perheiden nimenannossa suomen ja venä-
jän kieli kohtaavat, saattavat tietyt nimet synnyttää toisessa kielessä epätoi-
vottuja konnotaatioita. 23  Tutkimustulosten perusteella nämä konnotaatiot 
saattavat liittyä niin virallisiin etunimiin kuin epävirallisiin nimiin eli lyhyt- ja 
lempinimiin. Esimerkki edellisestä on epäsopivana nimenä mainittu Sami, 
sillä venäjässä on käytössä pronomini sami ’itse’ (1. persoonan monikko). Esi-
merkki jälkimmäisestä taas on Viktoria-nimen venäläinen lyhytnimi (lyhyt-
muoto) Vika. Niin virallisten kuin epävirallisten nimien synnyttämiä epätoi-
vottuja konnotaatioita pyritään suomalais-venäläisissä perheissä välttämään. 
Lisäksi yritetään välttää sellaisia nimiä, joissa on suomalaisille ja venäläisille 
vaikeita äänteitä. Tässä otetaan huomioon sekä lapsen vanhemmat että suo-
men- ja venäjänkieliset sukulaiset. Kutsun tällaisia nimiä mahdottomina pi-
detyiksi nimiksi (Eskola K. 2015a: 98–100, ks. myös Eskola K. 2013: 74–83). 

Ihmiset saattavat mieltää tiedon ja kokemuksen pohjalta jotkin nimet 
tiettyyn nimikulttuuriin kuuluviksi (Alford 1988: 51–52; Hagström 2012), ja 
näiden nimien kantajia voidaan pitää esimerkiksi ei-suomalaisina. Tällä puo-
lestaan saattaa olla ei-toivottuja seuraamuksia. Esimerkiksi Larjan, Wariuk-
sen, Sundbäckin, Liebkindin, Kandolinin ja Jasinskaja-Lahden (2012: 162–
170) tutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaisen nimen kantajalla on kaksi ker-
taa paremmat mahdollisuudet päästä työhaastatteluun kuin venäläisen nimen 
kantajalla (ks. myös Bertrand & Mullainathan 2004; Cotton ym. 2007). Ni-
menvalinnalla vanhemmat voivat tukea lapsen tunnetta kuulumisesta tiettyyn 
kulttuuriin. Artikkelissani kyse on kaksikielisistä (kaksikulttuurisista) per-
heistä, joten luonnollisesti herää kysymys, halutaanko näissä perheissä koros-
taa nimivalinnalla jompaakumpaa kulttuuria. Kyselylomakkeessani ei kuiten-
kaan ollut tällaista suoraa kysymystä, vaan kysyin nimenvalintaperusteista 
avoimella kysymyksellä: ”Millä perusteilla valitsitte lapsen etunimet?”. Suo-
malaisuus tai venäläisyys sellaisinaan mainitaan nimivalintaan vaikuttaneina 
tekijöinä vain harvoin. Tästä huolimatta aineistossani on selvästi suomalaisia 
ja venäläisiä nimiä, joiden kohdalla voisi ajatella, että nimenomaan suomalai-
suus tai vastaavasti venäläisyys on ollut vanhemmille tärkeä nimenvalintape-
ruste (Eskola K. 2015a: 97). Samoin on käynyt muun muassa ruotsalaisessa 
tutkimuksessa (Aldrin 2011: 139), jossa ainoastaan 4 prosenttia vanhemmista 
on maininnut, että valitun etunimen ruotsalaisuus tai pohjoismaisuus on ollut 
heille tärkeä nimeä valitessa. Venäläisyyden epäsuorana korostamiskeinona 
voidaan pitää jälkinimeksi annettuja venäläisiä patronyymeja eli isän nimestä 
muodostettua nimijohdoksia. Ilmiö on kuitenkin marginaalinen, sillä pat-
ronyymin oli saanut vain kolme lasta 184:stä. 

Nimen kansainvälisyyden vaikutus nimivalintaan taas on mainittu useam-
min kuin nimen venäläisyys tai suomalaisuus. Kansainvälisiksi vanhemmat 
mieltävät ennen kaikkea sellaiset etunimet, jotka ovat käytössä useassa 
maassa. Vanhempien mukaan sellaiset nimet tunnistetaan helposti etunimiksi, 
ja nimet on myös helppo lausua, ei pelkästään suomen- tai venäjänkielisten, 
vaan myös muunkielisten puhujien (ks. myös Reisæter 2004: 116–117; Alhaug 

                                                 
23 Konnotaatiolla tarkoitetaan nimistöntutkimuksessa nimeen liittyviä tietosisältöjä, mie-

likuvia tai assosiaatioita (Kiviniemi ym. 1974: 21; Ainiala ym. 2008: 35). 
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& Saarelma 2017: 89). Lisäksi kansainvälisyyttä nimeen tuo vanhempien mu-
kaan muun muassa suomen kielelle epätavallinen kirjoitusasu, esimerkiksi c-
kirjaimen käyttö, kuten nimessä Camilla (vrt. suomenkielinen asu Kamilla). 
Muita kansainvälisiksi miellettyjä nimiä ovat muun muassa Alexandra, Anna, 
Emilia, Julia, Laura, Sofia; Alex, Daniel ja Kristian. 

2.2 ARTIKKELI II: SUOMESSA SYNTYNEIDEN VENÄJÄN-
KIELISTEN ETUNIMET (ESKOLA & HÄMÄLÄINEN 2019) 

 

Artikkeli käsittelee Suomessa vuosina 2000–2018 syntyneiden venäjänkielis-
ten lasten etunimiä. Ensisijainen tutkimuskysymys on ”millaisia ovat Suo-
messa syntyneiden venäjänkielisten lasten etunimet?”. 

Aineiston perusteella voidaan todeta, että äidinkieleltään venäjänkieliset 
lapset ovat saaneet suhteellisen monta eri nimeä. Tämä selittynee osittain sa-
man nimen erilaisilla translitterointiasuilla (ks. myös Garagulja 2012: 69). 
Myös yhdysnimiä on paljon. Tosin sadan yleisimmän etunimen listalle on 
päässyt vain yksi yhdysnimi, nimittäin Anna-Maria. 

Kuten luvussa 1.3. olen jo todennut, aineisto ei anna mahdollisuutta tar-
kastella, kuinka iso osa tutkimistamme lapsista on kaksikielisistä perheistä ja 
kuinka iso taas yksikielisistä, venäjänkielisistä perheistä. Aineiston perusteella 
voidaan kuitenkin sanoa, että perheissä noudatetaan pitkälti venäläistä nimi-
käytäntöä. Tämä näkyy ensinnäkin siinä, että suurin osa lapsista (65 %) on 
saanut vain yhden etunimen. Lisäksi suosituimmat etunimet – Daniel ja Sofia 
– on annettu suurelle osalle lapsista. Daniel-nimen saaneita poikia on 5,2 % ja 
Sofia-nimen saaneita tyttöjä on 6,1 %. Tämä on linjassa venäläisen nimikäy-
tännön kanssa, jossa käytössä olevien etunimien määrä on pieni eli samanimi-
syys on yleinen ilmiö. Venäläistä nimikäytäntöä tukee myös venäläisten pat-
ronyymien anto, joskin myös niiden määrä on pieni. 

Ensinimillä ja jälkinimillä on yleensä eri funktiot, ja ne ovat myös erilaisia 
rakenteeltaan (Kiviniemi 2006: 100, 108, 355). Tämä takia olemme analysoi-
neet ensi- ja jälkinimiä erikseen. Suurin osa lapsille annetuista ensinimistä on 
venäläisiä etunimiä. Kansainvälisiä nimiä annetaan myös paljon. Jos tarkas-
tellaan poikien ja tyttöjen nimiä erikseen, on poikien ensinimistä suurin osa 
venäläisiä nimiä, tyttöjen ensinimistä suurin osa on kansainvälisiä. 

Olemme myös selvittäneet, millaiset nimet puuttuvat ensinimien listoilta. 
Jotkin tyypilliset venäläiset nimet esimerkiksi Dmitri, Igor, Vladimir, Olga, 
Irina, Natalia ja Tatjana eivät ole nimilistojen kärjessä. Tämä voi viitata sii-
hen, että venäjänkielisten lasten vanhemmat eivät välttämättä halua korostaa 
lastensa venäläisyyttä antamalla heille ”perinteisiä” venäläisiä nimiä. Toi-
saalta tämäntyyppiset, perinteiset venäläiset nimet eivät ole nykyään erityisen 
suosittuja Venäjälläkään, kuten meidän vertailuaineistomme 2 (Moskovan ni-
midata) osoittaa. Paitsi että venäjänkielisillä yllä mainitun kaltaiset nimet ei-
vät ole suosiossa, heillä eivät ole laajasti käytössä myöskään aineistomme suo-
menkielisillä lapsilla suositut nimet, kuten esimerkiksi Eetu, Onni, Veeti tai 
Aino, Ella ja Venla. Tämä voi tarkoittaa sitä, että venäjänkielisten lasten van-
hemmat eivät halua antaa lapsilleen sellaisia nimiä, jotka olisivat venäläisessä 
kulttuurissa vieraita tai tuntemattomia. 
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Jälkinimien listat näyttävät odotetusti erilaisilta kuin ensinimien listat. 
Suurin osa jälkinimiksi annetuista nimistä on kansainvälisiä, ja myös suoma-
laisten nimien osuus on suuri. Jos tarkastellaan poikien ja tyttöjen jälkinimiä 
erikseen, on suurin osa poikien jälkinimistä suomalaisia, kun taas suurin osa 
tyttöjen nimistä on kansainvälisiä. Jälkinimiksi annetaan myös venäläisiä pat-
ronyymeja, jolla tarkoitamme venäläisillä suffikseilla muodostettuja pat-
ronyymeja. Artikkelin pituusrajoituksen takia näitä patronyymeja on voitu 
tarkastella vain yleisellä tasolla. Haluankin tässä tuoda esiin muutaman mie-
lenkiintoisen seikan aineistomme lapsille annetuista patronyymeista. Venäläi-
siä patronyymeja on muodostettu niin venäläisistä kuin suomalaisista ja myös 
muihin nimikulttuureihin kuuluvista miestennimistä. Pojille annettujen pat-
ronyymien päätteet ovat sekä suomenkielisessä että englanninkielisessä trans-
litterointiasussa. Suomenkielisenä translitterointiasuna voidaan pitää suffik-
seja -vits, -vitsh (esimerkiksi Vladimirovits tai Vladimirovitsh) ja englannin-
kielisessä translitterointiasuna suffiksia -ich (Vladimirovich). Tytöille anne-
tuissa patronyymeissa tällaista jakoa ei ole, sillä tyttöjen patronyymit loppuvat 
aina suffiksiin -vna (esimerkiksi Vladimirovna). Kuten olen jo todennut lu-
vussa 1.5, nimenkantajien henkilöllisyyden suojaamiseksi edellä mainitut ja 
myöskään artikkelissa esiintyvät patronyymit eivät ole todellisia, aineistos-
samme esiintyviä patronyymeja. Patronyymityyppejä havainnollistamaan 
olemme luoneet todellisia patronyymeja muistuttavia patronyymeja. 

Tarkastelun kohteena ovat olleet myös ensinimien alueelliset erot. Alueel-
liset erot näyttävät olevan maltillisia. Eniten venäläisiä nimiä annetaan Etelä- 
ja Itä-Suomessa, mikä on linjassa sen kanssa, millä Suomen alueilla venäjän-
kieliset asuvat (ks. Tilastokeskus 2020; Varjonen, Zamiatin & Rinas 2017: 11–
13). Jos tarkastellaan poikien ja tyttöjen nimiä erikseen, havaitaan, että venä-
läisiä nimiä annetaan pojille erityisesti Itä-Suomessa ja pienissä kaupungeissa, 
kun taas tytöille Etelä-Suomessa ja isoissa kaupungeissa. Voidaan olettaa, että 
Länsi- ja Pohjois-Suomessa sekä maaseudulla, missä venäjänkielisen väestön 
osuus on pieni, venäjänkielisillä on suurempi tarve integroitua suomalaiseen 
yhteiskuntaan ainakin nimivalintojen kautta. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että Suomessa syntyneet venäjänkie-
liset lapset saavat niin suomalaisia kuin venäläisiä ja kansainvälisiäkin nimiä. 
Poikien ensinimistä suurin osa on venäläisiä, kun taas tyttöjen ensinimet ovat 
suurimmaksi osaksi kansainvälisiä. Jälkinimissä suomalaisia nimiä on paljon 
enemmän kuin venäläisiä. Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että ve-
näläisellä nimikäytännöllä on suomalaista nimikäytäntöä suurempi vaikutus 
Suomessa syntyneiden venäjänkielisten lasten nimivalintoihin. Suomessa 
syntyneet venäjänkieliset lapset ovat myös heterogeeninen kokonaisuus. 
Näyttää siltä, että osalla heistä on haluttu säilyttää venäläinen identiteetti va-
litsemalla venäläinen nimi, joidenkin kohdalla taas näkyy halu integroitua 
suomalaiseen kulttuuriin (vrt. Garagulja 2012: 63). Tosin ilman nimenvalin-
taperusteiden analyysia ajatus jää oletuksen tasolle. 
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2.3 ARTIKKELIEN I JA II TULOSTEN VERTAILU 

Väitöskirjakokonaisuudessa artikkelit I ja II ovat lähempänä toisiaan kuin 
muut artikkelit. Artikkelien I ja II aineistot, tutkimuskohteet ja tutkimusme-
netelmät eroavat kuitenkin toisistaan selvästi, minkä takia tulokset eivät ole 
suoraan verrattavissa toisiinsa. Vaikka aineistot on esitelty luvussa 1.3 ja tut-
kimusmenetelmät luvussa 1.4, on aiheellista käydä nämä erot läpi ennen kuin 
artikkelien tuloksia voi verrata toisiinsa. Artikkelien I ja II suoranainen ver-
tailu on hyödyllistä lukijalle. 

Ensinnäkin aineistot ovat erilaisia. Artikkelin I aineisto ulottuu vuoteen 

2012. Osa aineiston nimenkantajista eli vuosina 2000–2012 syntyneistä lap-

sista, joiden äidinkieleksi on merkitty väestörekisterissä venäjä, on todennä-

köisesti mukana myös artikkelissa II. Artikkelin I aineisto on artikkelin II ai-

neistoa homogeenisempi. Edellisessä toinen vanhemmista on syntyperäinen 

suomalainen ja toinen on Suomeen muuttanut venäjänkielinen. Jälkimmäi-

sessä taas lasten vanhempien äidinkielistä ei ole tietoa, mutta oletettavasti 

siinä on sekä perheitä, joissa molemmat vanhemmat ovat venäjänkielisiä, että 

perheitä, joissa toinen vanhemmista on venäjänkielinen ja toinen muunkieli-

nen. Toisekseen artikkelit eroavat myös tutkimuskohteiltaan: artikkelissa I 

tutkimuksen ensisijaisena kohteena ovat nimenvalintaperusteet, kun taas ar-

tikkelissa II tutkimuksen kohteena ovat itse etunimet. Lisäksi artikkelissa I on 

nimenantajien näkökulma annetuihin nimiin, kun artikkelissa II nimiä analy-

soidaan kieliyhteisön näkökulmasta. 
Kun vertaillaan artikkeleiden I ja II tuloksia, huomataan, että Suomessa 

asuvien suomalais-venäläisten eli kaksikielisten lasten ja äidinkieleltään venä-
jänkielisten lasten nimivalinnoissa on eroja. Tulosten vertailun keskeinen ha-
vainto liittyy yksinimisyyteen eli ilmiöön, jossa ihmisellä on vain yksi etunimi. 
Artikkelissa I eli suomalais-venäläisissä perheissä suurimmalla osalla lapsista 
(70 %) on kaksi etunimeä, kun taas äidinkieleltään venäjänkielisillä lapsilla on 
pääsääntöisesti (65 %) vain yksi etunimi. Artikkelin I aineistossa yksinimisyys 
on siis yleisempää kuin suomalaisilla lapsilla, mutta harvinaisempaa kuin äi-
dinkieleltään venäjänkielisillä lapsilla. Yksinimisten suomenkielisten lasten 
osuus on pysynyt samansuuruisena (2 %) myös vuosina 2000–2018, kuten ar-
tikkelin II vertailuaineistosta 1 käy ilmi (Eskola & Hämäläinen 2019: 209; ks. 
myös Saarelma-Paukkala & Hämäläinen 2019: 49). Taulukko 2 havainnollis-
taa eroja etunimien määrässä suomalais-venäläisten perheiden, venäjänkielis-
ten ja suomenkielisten välillä. 

 

 
Taulukko 2. Etunimien määrät suomalais-venäläisissä perheissä sekä venäjänkielisillä ja 
suomenkielisillä. 
 

 Artikkeli I Artikkeli II Artikkeli II (vertailuaineisto 1) 

 Suomalais- 

venäläiset lapset 

Venäjänkieliset lapset Suomenkieliset lapset 

Yksinimisiä 13 % 65 % 2 % 

Kaksinimisiä 70 % 29 % 52 % 

Kolminimisiä 17 % 6 % 46 % 
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Artikkelien I ja II nimien silmiinpistävin yhtäläisyys, joka on samalla sel-
vin ero suomenkielisiin lapsiin, on venäläisen nimikäytännön mukaisten eli 
venäläisten suffiksien avulla muodostettujen patronyymien anto jälkinimiksi. 
Patronyymien anto on kuitenkin marginaalinen ilmiö niin suomalais-venäläi-
sillä lapsilla kuin äidinkieleltään venäjänkielisilläkin. Suomalais-venäläisistä 
lapsista vain kolme lasta 184:stä on saanut patronyymit. Jos tarkastellaan äi-
dinkieleltään venäjänkielisten jälkinimiä, huomataan, että sadan yleisimmän 
jälkinimen listalla sekä tytöillä että pojilla on vain neljä patronyymia. 

Nimenvalintaperusteiden vertailu suomalais-venäläisillä ja äidinkielel-
tään venäjänkielisillä lapsilla ei ole mahdollista, sillä artikkelin II aineistossa 
ei ole nimenvalintaperusteita. Artikkelissa I nimiä ei ole myöskään luokiteltu 
eri kategorioihin, kuten artikkelissa II. Näyttää kuitenkin siltä, että suomalais-
venäläisissä perheissä (artikkeli I) suomalaisen nimijärjestelmän ja nimikäy-
tännön vaikutus tuntuu olevan isompi kuin venäjänkielisten (artikkeli II) ni-
mivalinnoissa. 
 

 

2.4 ARTIKKELI III: SUOMALAISTEN ETUNIMIEN KÄYTTÖ 
VENÄJÄSSÄ (ESKOLA K. 2020) 

Artikkeli perustuu haastatteluaineistoon ja Facebookissa kerättyyn kyselyai-
neistoon. Tarkastelun kohteena on etunimien käyttö vieraskielisessä ympäris-
tössä. Ensisijainen tutkimuskysymys on ”millaisia havaintoja ja kokemuksia 
suomalaisilla on oman etunimensä käytöstä venäjänkielisessä ympäristössä?”. 

Haastateltavien havaitsemat ja haastatteluissa esiin tuomat asiat voidaan 
jakaa kolmeen ryhmään: Ensimmäisessä ryhmässä on havaintoja äänteelli-
sistä muutoksista. Toisessa ryhmässä on havaintoja siitä, millä muilla nimillä 
kuin haastateltavien virallisilla etunimillä heitä on kutsuttu. Kolmannessa 
ryhmässä on yllä mainittuihin ilmiöihin liittyviä haastateltavien asenteita. 

Äänteellisiä muutoksia koskevia havaintoja Venäjällä asuneet suomalaiset 
ovat tehneet, kun heidän venäjänkieliset keskustelukumppaninsa ovat lausu-
neet heidän etunimiään. Haastateltavien ja Facebook-kyselyyni vastanneiden 
havaitsemat äänteelliset muutokset ovat seuraavanlaisia: Jotkin suomessa pa-
lataalistumattomat konsonantit ovat saattaneet palataalistua, kuten l nimissä 
Anneli ja Liisa sekä n nimessä Anni. Palataalistumisen lisäksi nimessä on saat-
tanut venäläisten lausumana tapahtua degeminoituminen tai geminoitumi-
nen. Edellisessä alkuperäinen geminaatta on lausuttu yksinäiskonsonanttina 
ja jälkimmäisessä päinvastoin. Esimerkiksi edellä mainitussa nimessä Anni-
nimessä n-konsonanttia lausutaan paitsi palataalistuneena myös degeminoi-
tuneena: An’i. Vastaavia tapauksia degeminoitumisesta ovat esimerkiksi Antti 
> Anti ja Pirkko > Pirko. Geminoitumista on tapahtunut esimerkiksi nimessä 
Esa > Essa. Sekä haastattelu- ja Facebook-aineistossa on tuotu esille myös vo-
kaalien kestoon ja diftongien lausumiseen liittyviä havaintoja. Nimien pitkät 
vokaalit on saatettu ääntää lyhyinä tai päinvastoin (Nora pro Noora; Rita pro  
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Riitta). Nimiin sisältyvät diftongit, kuten ou nimessä Jouni, ovat muuttuneet 
yhdeksi vokaaliksi: Joni. Joskus äänne on saattanut muuttua joksikin toiseksi 
äänteeksi, esimerkiksi Heiri pro Heidi. Lisäksi nimiä on lausuttu paino ensim-
mäisen tavun sijaan toisella. 

Toisessa ryhmässä on haastateltavien havaintoja siitä, millä muilla nimillä 
kuin heidän omilla etunimillään heitä on kutsuttu. Toisinaan heitä on kutsuttu 
etunimiensä venäläisillä vastineilla, esimerkiksi Aleksei pro Aleksi, Anna24 pro 
Anni. Lisäksi heitä on kutsuttu venäjässä jo valmiiksi käytössä olevilla lyhyt-
nimillä, esimerkiksi Ljoša pro Aleksi, Anja pro Anni. Lyhytnimet ovat venäläi-
sen nimikäytännön mukaisia etunimien lyhennettyjä asuja, joita käytetään pu-
huttelussa ja ihmisiin viittaamisessa. Jonkin verran haastateltaville on muo-
dostettu myös lempinimiä, sillä lempinimien käyttö kuuluu vahvasti venäläi-
seen nimikäytäntöön. Näiden käyttäjinä ovat haastateltavien kollegat ja ystä-
vät. Esimerkkejä muodostetuista lempinimistä ovat Heiditška (< Heidi), Ri-
kuša (< Riku) ja Tontšik (< Toni). 

Kolmanteen ryhmään on koottu haastateltavien suhtautumista ilmaisevat 
pohdinnat siitä, miten haastateltavat suhtautuvat toisaalta nimiensä ”mukau-
tettuihin” ääntöasuihin (ryhmä 1 ylempänä) ja toisaalta nimistään muodostet-
tuihin lyhyt- ja lempinimiin (ryhmä 2). Analyysi osoittaa, että tutkimukseen 
osallistuneet suomalaiset pitävät luonnollisena sitä, että vieraassa kielessä ni-
miä lausutaan kyseisen vieraan kielen mukaisesti. He eivät pidä tällaisia ään-
teellisiä eroja häiritsevinä. Lempinimien käyttöön haastateltavat suhtautuvat 
positiivisesti ja näkevät niiden käytön merkkinä hyväksymisestä venäläiseen 
yhteisöön. 

2.5 ARTIKKELI IV: SUKUNIMIEN MUUTOKSET (ESKOLA 
K. 2015B) 

Artikkelin aiheena ovat sukunimien viralliset muutokset. Tarkastelun koh-
teena ovat venäläisten sukunimien suomalaistamisehdotukset ja suomalaisten 
sukunimien venäläistämisehdotukset. Ensisijainen tutkimuskysymys on ”mil-
laisia ovat venäläisten ja suomalaisten sukunimien muutosehdotukset?”. 

Sukunimien muutosehdotuksista on muodostunut kolme nimenmuutos-
suuntaa. Ensimmäisessä ryhmässä ovat venäläisten sukunimien suomalaista-
miset (52 % kaikista tapauksista), toisessa ”neuvostoasujen” oikaisemiset 
(21 %) ja kolmannessa suomalaisten sukunimien venäläistämiset (27 %). Ve-
näläisten sukunimien suomalaistaminen on ilmiönä melkein kaksi kertaa ylei-
sempi kuin suomalaisten sukunimien venäläistäminen. Rakenteeltaan suurin 
osa (67 %) ehdotetuista suomalaisista sukunimistä on johdoksia, joissa puo-
lestaan yleisimmät johtimet ovat -nen ja -la/-lä. Toiseksi isoin ryhmä on kan-
tasanatyyppiset sukunimet (21 %) ja kolmantena ovat yhdyssanatyyppiset su-
kunimet (12 %). Nimenmuutostapoina ovat äänteellinen mukauttaminen, 
kääntäminen tai kokonaan uuden sukunimen ottaminen. 

Seuraavassa käsittelen sukunimien muutosehdotuksia nimenmuutos-
suunnan mukaan. 

                                                 
24 Anna on toki kansainvälinen nimi, mutta se on niin yleinen Venäjällä, että venäläiset 

ovat luultavasti mieltäneet sen venäläiseksi nimeksi, ja heidän mielestään se on sopinut par-
haiten ”korvaamaan” suomalaista, heille tuntematonta Anni-nimeä. 
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1. Venäläisten sukunimien suomalaistamiset. Venäläisiä sukunimiä 
suomalaistaessaan nimenmuuttajat ovat usein halunneet säilyttää yhteyden 
vanhaan sukunimeensä. Se voi tapahtua joko mukauttamalla nykyistä sukuni-
meä äänteellisesti niin, että nykyisen sukunimen alkuosa säilyy, tai kääntä-
mällä sukunimi suomeksi. 

Suomalaistamisehdotuksissa äänteellisiä mukaelmia on 18 %. Äänteellistä 
mukauttamista on käytetty aineistossani vähemmän kuin esimerkiksi 1900-
luvun alkupuolella Suomessa tehdyissä sukunimien muutoksissa (vrt. Närhi 
1996; Blom 2003; Mirolybov-Nurmela 2008). Nähdäkseni tämä voi selittää 
sillä, että 1900-luvun alkupuolella nimenmuutoksia sai tehdä vapaammin 
kuin nykyään, minkä vuoksi silloin oli enemmän mahdollisuutta nimien ään-
teelliseen mukauttamiseen. Tämän lisäksi aineistoni monessa nimenmuutos-
ehdotuksessa nimenmuuttaja hakee niin sanottua palaamista esivanhemman 
sukunimeen, jolloin äänteellinen mukailu ei ole mahdollista. 

Aineistossani on 13 käännöstä, joista kaikki ovat osittaisia käännöksiä. 
Kokonaisten käännösten puuttuminen selittynee suomen ja venäjän sanan-
muodostuksen eroista (vrt. Jääskeläinen 1995; Mirolybov-Nurmela 2008). 
Venäjän kielessä on, toisin kuin suomessa, sangen vähän kantasanatyyppisiä 
sukunimiä. Monet venäläisistä sukunimistä ovat johtimellisia ja eritoten pat-
ronyymisia, joten niitä voi olla vaikea tai jopa mahdoton kääntää suomeen. 

Kokonaan uuden, vanhasta nimestä riippumattoman sukunimen ottami-
nen on venäläisten sukunimien suomalaistamisessa suosituin tapa, jonka 
osuus (73 %) on suurempi kuin aiemmissa tutkimuksissa (vrt. Blom 2003; Mi-
rolybov-Nurmela 2008). Nimenmuuttajat ovat ehdottaneet muun muassa se-
manttisesti läpinäkyviä sukunimiä: Aureusva, Ilvesmaa, Kartanen25, Kiiras-
maa, Korpeala, Laventeli, Lasinen, Piioja ja Piinoja, Poljento, Siniläinen, 
Poudanmaa, Riuttaluoto, Satakieli, Satulampi, Uusilahti.26 
 
2. Sukunimien epäkorrektien kirjoitusasujen oikaisemiset. Aineis-
tossani on myös tapauksia, joissa on haluttu oikaista sukunimen kirjoitusasu 
alkuperäiseen muotoonsa, kuten muun muassa Laidinen > Laitinen ja Neme-
lyaynen > Niemeläinen. Nämä ovat melkein aina entisestä Neuvostoliitosta 
Suomeen palanneiden henkilöiden sukunimiä (Ketomäki 2014; ks. myös Kan-
gas 1998: 123–124, 136 sukunimistä Korbelainen ja Laidinen). Tässä aineis-
toni ryhmässä haetuista sukunimistä johtimellisia ovat 82 % ja kantasanoja 
18 %. Yhdyssanatyyppisiä sukunimiä ei tässä ryhmässä esiinny. 

Artikkelissa IV kutsuin näitä muotoja ”neuvostoasuiksi” (Soviet forms), 

mutta jälkeenpäin olen tullut siihen tulokseen, että käyttämäni käsite ei vali-

tettavasti täsmällisesti kuvaa sitä, mitä tällaiset nimet ovat. Vaikka kyseisten 

sukunimien kantajat ovatkin todennäköisesti syntyneet Neuvostoliitossa (ni-

milautakunnan asiakirjoissa oli useimmiten merkintä ”venäläissyntyinen ha-

                                                 
25 Mahdollisesti sanasta kartta, karttaa tai kartano. 

26 Kaikki nämä sukunimet ovat uudisnimiä. Uudisnimellä tarkoitan nimenmuuttajan luo-
maa sukunimeä. Uudisnimiä ei siis ollut aiemmin väestörekisterissä. Venäläisten sukunimien 
suomalaistamistapauksista 47 % on uudisnimiä. 
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kija”), heidän sukunimiensä kirjoitusasussa ei kuitenkaan ole kyse Neuvosto-

liiton yhteiskuntajärjestelmän tai aikakauden vaikutuksesta nimien kirjoitus-

asuun. Parempi termi olisikin sukunimien epäkorrektit kirjoitusasut tai lyhy-

emmin sanottuna epäkorrektit asut. 

Olen joutunut pohtimaan, olisiko perustellumpi puhua venäjän kielen vai-

kutuksesta nimen kirjoitusasuun ja käyttää termiä nimien venäläistetyt kir-

joitusasut. Esimerkiksi nimistöntutkija Saulo Kepsu (2018: 252, 453) puhuu 

venäläistetyistä nimiasuista vaikkei varsinaisesti määrittele niitä.27 Venäjän 

kielen foneettisessa järjestelmässä ei ole pitkiä vokaaleja, geminaattoja eikä 

äänteitä ä, ö ja y. Tästä syystä osa nimistä on voinut vääristyä, kun nimen kir-

joitusasu on palautettu venäjästä suomeen (ks. esim. Kahla toim. 1988: v; Kan-

gas 2019: 198).28 

Aineiston sukunimien kirjoitusasuissa kyse on kuitenkin laajemmasta il-

miöstä kuin pelkästään venäjän kielen vaikutuksesta nimien kirjotusasuun. 

Pikemminkin kyse on Neuvostoliitossa tai Venäjällä käytössä olleista trans-

litterointikaavoista ja niiden tuomasta variaatiosta nimien kirjoitusasui-

hin. 

Venäjältä ja entisestä Neuvostoliitosta muuttaneilla saattaa sama nimi olla 

translitteroituna eri tavoin. Neuvostoliitossa ja Venäjällä eri aikakausina käy-

tettiin nimien translitteroinnissa niin sanottuihin ulkopasseihin29 eri translit-

terointikaavoja, muun muassa ranskalaista ja myöhemmin englannin kielen 

mukaista translitterointikaavaa (ks. Jänis 2006: 74; Kielitoimiston nimiopas 

2008: 245). Esimerkiksi aineistossani oleva sukunimi Mioukhkiouria on to-

dennäköisesti syntynyt niin, että alkuperäinen sukunimi Myhkyrä oli ensin 

siirretty kyrilliseen kirjaimistoon muodossa Мюхкюря (tämä kyrillisin kirjai-

min kirjoitettu sukunimi oli mainittu nimilautakunnan pöytäkirjassa). Sen jäl-

keen nimi oli todennäköisesti latinalaistettu ranskalaisen kaavan mukaan kir-

joitusasuun Mioukhkiouria. 

Lisäksi osassa näistä kirjoitusasuista saattaa olla kyse vanhoista ortogra-

fioista, joita esiintyy jo aiemmissa ruotsinkielisissä asiakirjoissa ja jotka ovat 

säilyneet myös nimiä kyrilliseen kirjaimistoon siirrettäessä. Edellä mainituista 

syistä johtuen epäkorrektit kirjoitusasut on nähdäkseni sopivampi termi kuin 

venäläistetyt kirjoitusasut. 
 
3. Suomalaisten sukunimien venäläistämiset. Suurin osa suomalaisten 
sukunimien tilalle ehdotetuista sukunimistä on ff-loppuisia, esimerkiksi Kiri-

                                                 
27 Kepsun tutkimus (2018) käsittelee kylännimien kirjoitusasua, mutta nähdäkseni ilmiö 

on lähellä tutkimaani ilmiötä. 

28 Venäjänkielisten nimien siirrekirjainnuksesta eri kielissä, muun muassa suomessa, ks. 
esim. Kielitoimiston [Kielilautakunnan] tiedonantoja, vastauksia ja suosituksia 1958; Närhi 
1987; Harviainen & Kahla 2003; Paikkala 2003; Beloozerov 2014. 

29 Neuvostoliitossa oli ja Venäjällä on edelleen kaksi passia: toinen on maan sisällä käyttöä 
varten, jossa nimet on kirjoitettu kyrillisisin kirjaimin, ja toinen passi on ulkomaanmatkoja 
varten, ja siihen etunimi ja sukunimi on kirjoitettu latinalaisin kirjaimin. 
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loff, Matvejeff. Jotkin aineistoni sukunimet sisältävät w-kirjaimen, esimer-
kiksi Twerin, Sidorow, kun taas nykyään näiden sukunimien latinalaisessa 
kirjoitusasussa käytetään v-kirjainta (Tverin, Sidorov). Tämäntyyppiset suku-
nimet ovat niin sanotun vanhan ranskalais- ja saksalaisperäisen ääntämystä 
myötäilevän translitterointikaavan mukaisia nimiä. Tällainen kirjoitusasu on 
luonnollinen, kun halutaan ottaa esivanhemman sukunimi, joka oli ollut 
tuossa muodossa. 

Nimenmuutosmotiivit, kuten olen luvussa 2.2 todennut, eivät käy aineis-
tosta hyvin ilmi. Jonkinlaisia suuntaviivoja on kuitenkin havaittavissa. Tyypil-
listä on, että nimenmuutosmotiivit ovat erilaisia eri nimenmuutossuunnissa. 
Sukunimien muutoksiin vaikuttavat niin kielensisäiset kuin -ulkoisetkin syyt 
(ks. esim. Farkas 2016). Aineistoni perusteella venäläisten sukunimien suo-
malaistamisessa kielensisäiset syyt ovat sukunimen vaikea ääntö- tai kirjoitus-
tapa, ja motiivina silloin on nimestä luopuminen. Kielenulkoiset syyt taas liit-
tyvät haluun integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Muun muassa Suomen 
kansalaisuuden saaminen koetaan uuden, suomalaisen identiteetin omaksu-
misena, minkä yhteydessä halutaan suomalaistaa sukunimi. ”Neuvostoasujen” 
oikaisemisessa yksi ainoa nimenmuutosmotiivi on se, että hakijat haluavat 
korjata sukunimensä epäkorrektin kirjoitusasun takaisin alkuperäiseen muo-
toon. Suomalaisten sukunimien venäläistämisessä hakijat haluavat pääosin 
ottaa esivanhempansa sukunimen tai ottaa takaisin heillä aiemmin olleen ve-
näläisen sukunimen. 

Nimilautakunta ei puoltanut 10:tä prosenttia nimenmuutosehdotuksista 
(ks. yhteenvedon liite 6). Nimilautakunnan antamista perusteluista nimen-
muutosehdotuksen puoltamatta jättämiselle nousee aineistossani kolme ryh-
mää.30 Ensimmäisessä ryhmässä nimen muoto tai kirjoitustapa on ollut Suo-
men nimikäytännön vastainen, esimerkiksi Kyllenen, Lehistönen, Malsonen 
tai Väisonen. Toisessa ryhmässä ovat tapaukset, joissa nimenmuuttajan eh-
dottaman sukunimen merkitys on sopimaton, esimerkiksi Pulmanen. Kol-
mannessa ryhmässä taas ovat nimet, jotka ovat jo käytössä etunimenä, suku-
nimenä tai yrityksen nimenä, esimerkiksi Kristalli. Suomalaisten sukunimien 
venäläistämisessä yleisin syy nimiehdotuksen puoltamatta jättämiselle on, 
ettei hakijalla ole sukulaisuutta todistavaa asiakirjaa. 

Saamani aineiston rajoitukset en osaa ehdottaa parannuksia huomioiden 

itse tutkimukseen. On aiheellista kuitenkin mainita muutama tekemäni huo-

limattomuusvirhe, jotka olen tekstistäni löytänyt. Artikkelin abstraktissa lu-

kee ”296 nimenmuutosehdotusta” (Eskola K. 2015b: 79), vaikka oikea luku on 

269. Artikkelissa olen käyttänyt sukunimien merkintätapaa, jossa sukunimen 

perässä oleva nollamerkki (0) tarkoittaa, että kyseessä on uudisnimi eli nimen-

muuttajan ehdottama nimi, joka ei ole ollut väestörekisterissä. Artikkelin si-

vulla 98, taulukossa 3, Laventeli-sukunimen jälkeen ei lue nollaa, vaikka ky-

seessä on uudisnimi. Artikkelin muissa kohdissa (s. 93 ja 97) nolla Laventeli-

sukunimen yhteydessä on. Lisäksi sukunimissä Ailinen, Milanen ja Minninen 

artikkelin sivulla 98 nollat jäivät merkitsemättä. Sivulla 97, jolla kyseiset su-

kunimet mainitaan ensimmäisen kerran, nollat ovat paikoillaan. 

                                                 
30 Näiden kolmen ryhmän lisäksi on yksi tapaus, jossa lapselle on haettu eri nimeä kuin 

kummallakaan vanhemmalla. 
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2.6 YHTEENVETOA JA POHDINTAA 

 

Olen edellä esitellyt väitöstutkimukseni tulokset yksittäisten artikkelien 
osalta. Lopuksi teen yhteenvedon yleisemmällä tasolla artikkelien keskeisistä 
havainnoista ja niiden merkityksestä. 

Tutkimukseni tavoitteena on ollut tutkia, mitä tapahtuu, kun kaksi eri-
laista nimikulttuuria kohtaa. Olen tarkastellut tätä kohtaamista erityisesti etu-
nimien näkökulmasta ja yhden artikkelin verran sukunimiin keskittyen. ”Koh-
teena” tai ”tapahtumapaikkana” on ollut pääosin Suomi, ja ”osallistujina” äi-
dinkieleltään venäjänkielisten lasten nimet, kaksikielisten suomalais-venä-
läisten lasten nimet nimenvalintaperusteineen sekä suomalaisten ja venäläis-
ten sukunimien kantajat. Lisäksi olen selvittänyt suomalaisten etunimien ja 
niistä muodostettujen lempinimien käyttöä vieraskielisessä ympäristössä, Ve-
näjällä. 

Nimijärjestelmien ja nimikäytäntöjen kohtaamista voi analysoida ainakin 
kahdesta eri näkökulmasta. Toisaalta voi katsoa, mitä tapahtuu kohtaaville ni-
mikulttuureille, tässä tapauksessa suomalaiselle ja venäläiselle, kun niihin tu-
lee nimiä vieraasta nimikulttuurista. Toisaalta voi myös pohtia nimien kohtaa-
mista kieli- ja kulttuurivähemmistöjen näkökulmasta. 

Nimistöt, nimijärjestelmät ja nimikäytännöt ovat jatkuvassa muutoksessa 
(ks. esim. Paikkala 2004: 609; Smolnikov 2005: 33; Ainiala & Östman 2017: 
9). Suomalainen nimijärjestelmä ja nimikäytäntö eivät ole poikkeus. Kun etu- 
tai sukunimi on hyväksytty Suomen väestötietojärjestelmään, siitä tulee osa 
virallista kotimaista nimistöä (Paikkala 2012; Kangas 2019: 57, 83). Kankaan 
(mt. 62) mukaan Suomessa käytössä oleva etunimistö rikastuu vuosittain yli 
tuhannella uudisetunimellä. Kielten ja kulttuurien kohtaamisen myötä henki-
lönnimien kokonaismäärä kasvaa ja nimistö monimuotoistuu (Paikkala 2012; 
Hanks & Parkin 2016: 221). Millainen vaikutus suomalaiseen nimistöön ja ni-
mijärjestelmään on venäläisellä nimikulttuurilla? Käsillä olevassa väitöskir-
jassa esitetty kuvaus venäläisen ja suomalaisen nimikulttuurin kohtaamisesta 
osoittaa, että venäläisten etunimien ja sukunimien lisäksi suomalaiseen nimis-
töön tulee suomalaisessa nimijärjestelmässä jälkinimiksi sijoittuvia venäläisiä 
patronyymejä.  

Virallisten henkilönnimien lisäksi myös etunimiin pohjautuvat venäläiset 
epäviralliset nimet eli lyhyt- ja lempinimet elävät suomalaisessa nimikulttuu-
rissa. Venäläisiin lyhytnimiin Suomessa liittyy mielenkiintoinen ilmiö: Jotkin 
suomalaiseen nykyetunimistöön ja suomenkieliseen nimipäiväkalenteriin 
kuuluvista nimistä ovat alkuaan venäläisiä lyhytnimiä. Tällaisia ovat esimer-
kiksi jo kauan suomenkielisessä nimipäiväkalenterissa olleet venäläiset lyhyt-
nimet tai venäläisperäiset naisennimet Katja ja Tanja. Lisäksi vuonna 2015 
kalenteriin otettiin naisennimi Nadja ja vuonna 2020 miehennimi Petja. Ni-
men suomenkieliseen kalenteriin pääsy tarkoittaa sitä, että sitä annetaan 
myös suomenkielisille lapsille ja kyseinen nimi on yleinen.31 

                                                 
31 Esimerkiksi vuoden 2020 nimipäiväuudistuksessa kriteerinä kalenteriin pääsylle oli, 

että nimi esiintyy ensimmäisenä etunimenä vähintään 500 suomenkielisellä Suomen kansa-
laisella maaliskuun 2018 tilanteen mukaan (Nimipäivätiedote 29.08.2018).  
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On otettava huomioon, että koska väestörekisteriin voi ilmoittaa äidinkie-
lekseen vain yhden kielen, ylempänä mainittuja nimiä saaneista, äidinkielel-
tään suomenkielistä nimenkantaji saattaa olla myös kaksikielisiä (suomi–ve-
näjä) lapsia. Esimerkiksi pro graduni (Eskola K. 2013: liite 6) aineistossa suo-
malais-venäläisten perheiden nimenannosta nimi Katja on annettu yhdelle ty-
tölle, samoin nimi Tanja. Graduni aineistossa on 184 lasta, joten olisi perus-
teltua olettaa, että todellisuudessa lyhytnimien määrä kaksikielisillä on isompi.  

Suomessa syntyneiden, äidinkieleltään venäjänkielisten lasten kohdalla 
tilanne on toisin. Aineistoni (artikkeli II) osoittaa, että venäjänkielisten ni-
menvalinnassa ei suosita lyhytnimiä. Esimerkiksi nimi Katja tytöille on an-
nettu vuosina 2000–2018 vain 15 kertaa ja jälkinimeksi alle 10 kertaa. Tanja 
on annettu ensi- ja jälkinimiksi yhteenlaskettuna alle kymmenelle, samoin 
Nadja. Petja-nimeä ei annettu venäjänkielisille pojille kertaakaan, kun taas 
suomenkielisistä lapsista tämän nimen ovat saaneet ensinimekseen 246 ja jäl-
kinimekseen 32 poikaa. Lyhytnimien antamisen epäsuosio Suomen venäjän-
kielisille selittynee sillä, että Venäjällä lyhytnimien anto virallisiksi etunimiksi 
on epätavallista (Vrubljovskaya 2017: 348), ja tämä käytäntö heijastuu myös 
Suomessa syntyneiden venäjänkielisten nimivalintoihin. 

Näyttää siis siltä, että kaksikielisissä perheissä venäläisten lyhytnimien 
anto virallisiksi nimiksi tuntuu mahdolliselta, kun taas äidinkieleltään venä-
jänkielisten lasten vanhemmat noudattavat nimenannossa mieluummin venä-
läistä käytäntöä. 

Toisin kuin lyhytnimet, lempinimet eivät nähdäkseni tule osaksi virallista 
suomalaista nimistöä vaan elävät suomalaisessa nimikulttuurissa ”epäviralli-
sesti”, esimerkiksi osana puhuttua venäjää. Jekaterina-nimistä tyttöä saate-
taan puhutella kotona lempinimillä Katen’ka, Katjuša tai Katjunja, mutta 
nämä nimet eivät tule osaksi virallista suomalaista etunimistöä.32 Koska Suo-
messa asuvilla kaksikielisillä ja äidinkieleltään venäjänkielisillä lapsilla on yh-
teys Venäjään, ja he todennäköisesti käyvät Venäjällä ja mahdollisesti tulevat 
joskus asumaan Venäjällä, lempinimi virallisena etunimenä ei olisi käypä 
vaihtoehto.33 

                                                 
32 Digi- ja väestötietoviraston nimipalvelusta näkee, että esimerkiksi nimi Katenka on an-

nettu Suomessa ainoastaan alle 5 henkilölle* vuosina 1960–1979. (Palataalistumisen merkit-
seminen väestörekisteriin ei ole mahdollista, joten tarkistin muodon, jossa n on palataalistu-
maton.) Katjusa on annettu alle 17 naiselle ja alle 10 miehelle vuosina 1940–1989, sen jälkeen 
ei lainkaan. Nämä ovat vain yksittäisiä esimerkkejä, joten venäläisten lempinimien antaminen 
Suomessa vaatii tutkimusta. 

* Harvinaisen nimen kantajan sukupuoli on yksityisyyden suojan piirin kuuluva tieto. Jos 
nimiä on annettu tiettynä vuosikymmenenä alle viisi,”alle 5”-merkintä tehdään nimipalveluun 
molemmille sukupuolille. (Kangas 2019: 37.) 

33 Tutkimusaiheenani ei ole nimikäytäntö Venäjällä, joten olen päättänyt ilmaista seuraa-
vat ajatukset mahdollisimman ytimekkäästi alaviitteessä. Vaikka Venäjän lainsäädännössä 
vanhempia ei kielletä antamasta etunimeksi lyhyt- tai lempinimeä lapselleen, tällainen käy-
täntö on tietääkseni marginaalista. Tärkein syy siihen lienee patronyymin muodostus ja 
käyttö. Etunimestä on muodostettava patronyymi, joka kuuluu virallisten henkilönnimien ka-
tegoriaan. Patronyymia muodostettaessa tulee väistämättä ongelma, jos patronyymi – siis vi-
rallinen nimi – pitää muodostaa epävirallisesta nimestä. Se olisi venäläisen nimikäytännön 
vastaista. Lisäksi patronyymia käytetään etunimeen yhdistettynä puhuttelussa virallisissa ti-
lanteissa (ks. esim Suprun 2015: 90), jolloin puhutteluilmaisun molemmat nimielementit eli 
etunimi ja patronyymi ovat virallisia nimiä. Puhutteluilmaisu, jossa patronyymiin yhdistyy 
etunimeksi annettu epävirallinen nimi olisi venäläisen puhuttelu- ja nimikäytännön vastaista. 
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Venäläisestä nimikulttuurista tulevat nimet vaikuttavat suomalaiseen ni-
mistöön, mutta myös tulevat venäläiset nimet, tai nimikategoria, johon ne 
kuuluvat, saattavat muuttua. Ylempänä olen kuvannut, miten venäläiset lyhyt-
nimet toisinaan muuttuvat suomalaisessa nimijärjestelmässä virallisiksi etu-
nimiksi. Toinen esimerkki ovat venäläiset patronyymit, jotka ovat venäläisessä 
nimijärjestelmässä oma kategoriansa. Suomalaiseen nimijärjestelmään pääs-
tyään ne ikään kuin muuttuvat jälkimmäisiksi etunimiksi.34 Tämä on kiinnos-
tava ilmiö, sillä venäläisten patronyymien voidaan kenties katsoa olevan lä-
hempänä sukunimiä kuin etunimiä. Venäläiset patronyymiset sukunimet – 
jotka muodostavat suurimman osan venäläisistä sukunimistä – syntyivätkin 
alun perin patronyymeista (Ganžina 2001: 6; Superanskaja & Suslova 2010: 
178–179). Myös suomalaiset patronyymit – kuten esimerkiksi Matinpoika ja 
Mikontytär – sijoittuvat Suomen väestörekisterissä jälkimmäisiksi etuni-
miksi. Sirkka Paikkalan (2012) mukaan patronyymeja ei voida kuitenkaan 
luonteensa vuoksi pitää varsinaisina etuniminä, sillä niitä ei käytetä kutsuma-
nimenä eikä niitä voi antaa ensinimiksi. Paikkala onkin tuonut esille, että pat-
ronyymeja varten tarvittaisiin rekistereihin oma kenttä. 

On huomattava, että venäläisten henkilönnimien tulo suomalaiseen nimi-
järjestelmään 2000-luvulla ei ole uusi ilmiö, sillä suomalaiseen etunimistöön 
on omaksuttu aiemminkin nimiä Venäjältä (Saarelma-Paukkala 2017b). Saa-
relma-Paukkalan aineistossa vuoden 2017 huhtikuussa elossa olleiden Suo-
men kansalaisten tuhannen suosituimman naisten- ja miestennimen joukosta 
löytyy venäläisten suosimia nimiä, joilla on yli 500 nimenkantajaa. Tällaisia 
ovat esimerkiksi naistennimet Anastasia, Ekaterina, Natalia, Svetlana ja Ta-
tiana sekä miestennimet Andrei ja Ilja. Venäläiset nimet ovat kuitenkin uu-
dempi ilmiö, jos vertaillaan niitä esimerkiksi jo kristinuskon mukana Suo-
meen tulleisiin nimiin.  

 Seuraava kysymys on, mitä tapahtuu nimikulttuurien kohtaamisen myötä 
kielivähemmistöjen nimistölle. Tässä tutkimuksessa on ollut tarkasteltavana 
kolme Suomessa asuvaa eri vähemmistöä: 1) venäjänkieliset lapset, joiden 
vanhempien äidinkielestä ei ollut tarkkaa tietoa, 2) suomalais-venäläisten per-
heiden lapset, 3) venäläisten sukunimien kantajat, joiden äidinkielestä ja syn-
nyinmaasta ei ollut tarkkaan tietoa. Lisäksi on tarkasteltu Venäjällä asuneita 
suomalaisia etunimineen. 

Venäjänkielisten etunimikäytäntö Suomessa tuntuu noudattavan suu-
ressa määrin Venäjällä tyypillistä nimikäytäntöä. Ennen kaikkea tämä ilmenee 
yksinimisyydessä. Yksinimisyys tarkoittaa tässä tutkimuksessa vain yhden 
etunimen antoa. Yksinimisyys on venäläisen nimikäytännön vahva tunnus-
merkki, joka on läsnä myös Suomessa äidinkieleltään venäjänkielisillä lapsilla. 
Yksinimisyys on ilmeisimpiä eroja suomenkielisten lasten nimiin verrattuna. 

                                                 
On kuitenkin yksittäisiä esimerkkejä siitä, että epävirallisia nimiä toisinaan annetaan Venä-
jällä virallisiksi etunimiksi, mutta tapauksia on tosiaan vain ani harvoja. 

34 Tietääkseni venäläinen patronyymi pääsee väestörekisteriin vain siinä tapauksessa, jos 
nimi on annettu jälkinimeksi Suomessa syntyneelle lapselle. Jos taas ihminen muuttaa Venä-
jältä Suomeen, kyseisen henkilön patronyymia ei kirjata Suomen väestötietojärjestelmään. 
Venäjän kansalaisten ulkomaalaispasseihin patronyymi merkitään ainoastaan kyrillisin kir-
jaimin (Voutilainen 2002: 38; tieto pitää paikkansa myös vuonna 2020). Suomen viranomais-
ten käsiteltäväksi ja väestörekisteriin vietäväksi jäävät siis latinalaisin kirjaimin kirjoitetut 
etunimi ja sukunimi. 
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Tämän eron voidaan kuitenkin sanoa olevan ikään kuin ”piilossa”, sillä joka-
päiväisessä elämässä henkilön yksinimisyys ei tule esille. 

Äidinkieleltään venäjänkielisten lasten vanhemmat seuraavat oletetta-
vasti Venäjällä vallitsevaa nimimuotia ja antavat lapsilleen sellaisia venäläisiä 
nimiä, jotka ovat muodissa Venäjällä. Esimerkiksi etunimiä, jotka yleensä 
mieltyvät selvästi venäläisiksi – kuten Igor, Vladimir tai Olga, Tatjana, – on 
annettu aineistossa vähän. Tällaiset nimet eivät ole nykyään kovinkaan suosit-
tuja Venäjällä. Sen sijaan Venäjällä suositaan tällä hetkellä toisaalta uusvan-
hoja, esimerkiksi slaavilaisia etunimiä ja toisaalta kansainvälisiä nimiä. Tämä 
trendi on havaittavissa myös Suomessa syntyneiden venäjänkielisten nimiva-
linnoissa. Lisäksi Suomessa syntyneille venäjänkielisille annetaan luonnolli-
sesti myös suomalaisia etunimiä. 

Alueellisesti venäläisiä nimiä annetaan venäjänkielisille lapsille etupäässä 
niillä Suomen alueilla, joilla asuu paljon venäjänkielisiä, eli Etelä- ja Itä-Suo-
messa. Niillä Suomen alueilla, joilla asuu vain vähän venäjänkielisiä eli Länsi- 
ja Pohjois-Suomessa puolestaan suositaan suomalaisia nimiä. Tämä lienee 
merkki integroitumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Vieraaseen nimikult-
tuuriin kuuluvan nimen anto lapselle osoittanee, että nimenantajat haluavat 
rakentaa lapsilleen nimestä heijastuvan suomalaisen identiteetin.  

Suomalais-venäläisissä perheissä yksinimisyys on huomattavasti harvi-
naisempaa kuin venäjänkielisillä lapsilla. Venäläistä nimikulttuuria ylläpide-
tään kuitenkin antamalla venäläisiä – eli venäläisten johtimien avulla muo-
dostettuja – patronyymeja, niin suomalais-venäläisissä kuin äidinkieleltään 
venäjänkielisten lasten perheissä, vaikka tämä ilmiö onkin marginaalinen 
kummassakin tutkittavassa ryhmässä. Huomattavimpia venäjänkielisten ja 
suomalais-venäläisten lasten etunimiä yhdistäviä piirteitä – ja samalla ilmei-
sin ero suomenkielisiin lapsiin – ovat yksinimisyys ja venäläisten johtimien 
avulla muodostettujen patronyymien anto jälkinimiksi. Nimenvalintaperus-
teiden osalta tutkimukseni keskeinen havainto on, että kaksikielisissä suoma-
lais-venäläisissä perheissä suositaan käytännöllisiä nimivalintoja. Valitut etu-
nimet mieltyvät pääosin suomalaisiksi nimiksi, mutta myös kansainvälisiä ni-
miä suositaan. Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että venäläisyyttä 
kaksikielisissä perheissä ei haluta tuoda esiin nimivalintojen kautta. Tähän lie-
nee vaikuttanut kielteinen suhtautuminen venäläisiin Suomessa (ks. esim. Ja-
sinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002: 25; Raittila 2004; Jaakkola 2009; 
Larja ym. 2012; Nshom 2017).  

Eräänlaisena haluttomuutena ilmentää venäläistä identiteettiä voidaan 
pitää myös venäläisten sukunimien suomalaistamista. Venäläisen sukunimen 
myötä heijastuvaa venäläisyyttä pidetään – varsinkin jos nimenkantaja ei ole 
venäläinen – jonkinlaisena haittana suomalaisessa yhteiskunnassa. Venäläisiä 
sukunimiä suomalaistetaan käytännön seikkojen takia (kuten jos sukunimessä 
on vaikeita äänteitä tai äänneyhdistelmiä) ja myös suomalaiseen yhteiskun-
taan sulautumista ajatellen. Mitä omakielisestä sukunimestä luopuminen tar-
koittaa kieli- ja kulttuurivähemmistön näkökulmasta? Vaikka sukunimi on 
vain osa yksilön identiteettiä, omakielisestä nimestä luopumista voitaneen pi-
tää luopumisena omasta etnisestä identiteetistä. Toisaalta tämä voidaan 
nähdä jonkinlaisena pyrkimyksenä integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Samalla tavalla kuin venäläiset nimet Suomessa tulevat osaksi kotimaista 
nimistöä, myös Venäjälle muuttaneiden suomalaisten mukanaan tuomat ni-
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met pääsevät osaksi venäläistä nimikulttuuria. Venäjänkielisessä ympäris-
tössä suomalaisista etunimistä saatetaan tehdä venäläisen nimikäytännön 
mukaisia lyhyt- ja lempinimiä, jolloin ne elävät puhutussa venäjässä. 
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3 Tutkimuksen vaikuttavuus ja tulevaisuuden 
näkymät 
 
Tässä luvussa pohdin tutkimukseni tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikutta-
vuutta sekä hahmottelen suuntaviivoja mahdolliselle jatkotutkimukselle. 

Tutkimuksessani olen käyttänyt eri aineistoja ja tutkimusmenetelmiä, jo-

ten venäläisen ja suomalaisen nimistön kohtaamista on kuvattu eri näkökul-

mista. Kokonaisuutena tutkimuksessa annetaan kattava katsaus 2000-luvun 

suomalaisesta nimikäytännöstä venäläisten nimien osalta. Tutkittava ajan-

jakso on pitkä ja 2000-luvun yleinen kansainvälistyminen huomioon ottaen 

ajankohtainen. Suomen tilanteen lisäksi tutkimuksessa on huomioitu ikään 

kuin peilinä suomalaisten etunimien käyttö Venäjällä. Nämä kaksi lähestymis-

tapaa täydentävät toisiaan. 

Tutkimus tuottaa aiempaa tarkempaa tietoa kieli- ja kulttuurivähemmis-

töjen nimenannosta, nimivalinnoista ja nimien käytöstä suomenkielisessä ym-

päristössä sekä venäläisten nimien vaikutuksesta suomalaiseen nimistöön. 

Tutkimusta voidaan käyttää vertailukohtana vastaavanlaisille tutkimuksille, 

joissa käsitellään valtaväestön ja kielivähemmistöjen nimistöjen kohtaamista. 

Tutkimuksen aihe on paitsi ajankohtainen Suomessa myös merkittävä 

kansainvälisesti, sillä nykymaailmassa globaalit muuttoliikkeet vilkastuvat vil-

kastumistaan: ihmisiä muuttaa maasta toiseen enemmän ja useammin kuin 

ennen. Ihmisten mukana muuttavat myös henkilönnimet, joten henkilönni-

mijärjestelmät ja -käytännöt kohtaavat. Nimet ovat tärkeä osa ihmisten iden-

titeettiä, ja siksi eri kulttuureita edustavien nimien kohtaamisesta saattaa syn-

tyä samantapaisia kysymyksiä ja ongelmia kuin monikulttuurisessa kohtaami-

sessa ja vuorovaikutuksessa yleensäkin. Nimi saattaa nostaa pintaan piileviä 

asenteita, niin myönteisiä kuin kielteisiäkin. 

Henkilönnimet ovat osa kulttuuria, joten tutkimukseni nimistöjen, nimi-

järjestelmien ja nimikäytäntöjen kohtaamisesta Suomessa antaa osaltaan ku-

vauksen myös 2000-luvun suomalaisesta kulttuurista. Tämän vuoksi erilaisiin 

kulttuureihin kuuluvien nimien rinnakkaiselo sekä toisistaan poikkeavien ni-

mikäytäntöjen välisen vuoropuhelun tieteellinen tutkiminen on tärkeää ja ar-

vokasta. Väitöskirjastani voi olla hyötyä paitsi tutkimusyhteisölle myös venä-

läisten maahanmuuttajien parissa työskenteleville, esimerkiksi viranomaisille 

ja opettajille. 

Tutkimus kattaa kuitenkin vain pienen osan suomalaisen ja venäläisen ni-

mikulttuurin kohtaamisesta. Seuraavaksi esittelen joitakin ajatuksia siitä, 

mitä tällä kentällä olisi tarkoituksenmukaista tutkia. 

Olisi mielenkiintoista tutkia venäjänkielisille annettuja nimiä myös ni-

menantajien näkökulmasta. Nimenantajia eli vanhempia haastattelematta on 

mahdotonta vastata moniin kysymyksiin (ks. myös Alhaug & Saarelma 2017: 

88). Kiinnostava olisi esimerkiksi kysymys siitä, aikovatko venäjänkielisten 
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lasten perheet asua Suomessa pysyvästi vai onko heillä aikeita muuttaa Venä-

jälle, sillä tämä on voinut vaikuttaa nimivalintoihin. Lisäksi olisi hyödyllistä 

selvittää seuraavat kysymykset: Kuinka paljon vanhemmat ovat miettineet va-

litsemiensa nimien kulttuurista taustaa? Miten hyvin valittu nimi ilmaisee hei-

dän omaa tai heidän lastensa identiteettiä? Miten he ovat valinneet nimen kir-

joitusasun, jos on ollut useampi vaihtoehto? Miten nimenanto eroaa yksikieli-

sissä venäläisissä perheissä suomalais-venäläisten perheiden nimenannosta? 

Edellä mainittujen kysymysten tutkiminen antaisi paremman kuvan esimer-

kiksi mahdollisesta pyrkimyksestä integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan, 

tai sitten päinvastoin säilyttää oma vähemmistökulttuuri valtakulttuurin 

maassa. Tutkimuksessani on viitteitä integroitumisesta Suomeen, mutta ne 

ovat vain oletusten tasolla. 

Artikkelin III haastatteluaineistossa on tietoa muun muassa sitä, millaisia 

kokemuksia syntyperäisillä suomalaisilla on venäläisen nimipuhuttelun run-

saudesta. Haastateltavat ovat kertoneet siitä, millaista on olla puhuteltavana 

ja puhuttelijana Venäjällä sekä miten he suhtautuvat venäläisen puhuttelukäy-

täntöön, jonka mukaan nimiä käytetään paljon enemmän kuin suomen kie-

lessä. Suomessa nimellä puhuttelu tilanteissa, joissa keskustelukumppanin 

huomio on jo herätetty, on harvinaista (Hakulinen ym. 2004 § 1077). Venä-

jässä taas nimellä puhuttelua käytetään ikään kuin fraasin lisukkeena, ja ni-

men käyttö puhuttelussa osoittaa kohteliaisuutta puhuteltavaa kohtaan. Artik-

kelin pituusrajoituksen takia en pystynyt käsittelemään tätä ilmiötä, vaikka al-

kuperäiseen käsikirjoitukseen se sisältyikin. Koska nimipuhuttelukäytännöt 

suomessa ja venäjässä eroavat toisistaan selvästi, olisi avartavaa perehtyä tä-

hän kysymykseen. Jos olisin aloittanut tutkimuksen suunnittelun nyt, olisin 

todennäköisesti jättänyt kokonaan pois äänteellisten muutosten käsittelyn ja 

sen sijaan käsittelisin nimipuhuttelua.  

Henkilönnimien käyttöön venäjänkielisessä puhuttelussa liittyy läheisesti 

myös pronominaalinen puhuttelu eli sinuttelu ja teitittely. Valinta sinuttelun 

ja teitittelyn välillä tulee esiin joko suoraan puhuttelupronominien kautta tai 

epäsuorasti eli verbin persoonamuodon kautta. Pronominaalinen puhuttelu 

yhdistettynä etunimeen voisikin olla kiinnostava jatkotutkimuksen kohde. 

Haastatteluaineistostani löytyy jonkin verran haastateltavien pohdintoja suo-

malaisen ja venäläisen sinuttelun ja teitittelyn eroista. Materiaali ei kuiten-

kaan riittäisi itsenäiseen tutkimukseen, vaan sitä varten olisi hyvä tehdä eril-

linen haastattelututkimus, joka keskittyy nimenomaan pronominaalisen pu-

huttelun eroihin. 

 Artikkeli IV on tutkimus, joka antaa yleiskuvan Suomen 2000-luvun su-

kunimien suomalaistamisesta ja venäläistämisestä. Venäläisten sukunimien 

muutoksia on kuitenkin mahdollista tutkia myös laajemmin keskittyen siihen, 

mihin muihin kuin suomalaisiin sukunimiin venäläisiä sukunimiä on haluttu 

vaihtaa. Nimilautakunnan kokousten esityslistoista ja pöytäkirjoista käy ilmi, 

että venäläisiä sukunimiä on haluttu vaihtaa esimerkiksi myös ruotsalaisiin, 

saksalaisiin sekä toisiin venäläisiin sukunimiin.  
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Artikkelissa IV olen lähestynyt sukunimien muutoksia nimien rakenteesta 

käsin. En ole pystynyt kattavasti vastaamaan kysymykseen sukunimien muu-

tosten takana olevista motiiveista. Sukunimien muutoksia ja niiden kautta 

mahdollisen identiteetin muutoksia koskevalle kvalitatiiviselle tutkimukselle 

on tarvetta. Tämä kysymys on kiinnostava sosio-onomastisesta näkökulmasta, 

mutta se on antoisa myös esimerkiksi sosiaali- ja kulttuuriantropologian sekä 

sosiaalipsykologian näkökulmasta ja kaikilla muillakin tieteenaloilla, kun tut-

kitaan ihmisen identiteettiä. 

Nimen vaihtaminen tuo mukanaan ”minän” muutoksen (Alford 1988: 86; 

Garagulja 2012: 62). Sukunimen vaihto on tärkeä muutos ihmisen identitee-

tissä, mutta tätä vielä isompana identiteettimuutoksena voidaan pitää kutsu-

manimen virallista muutosta. Nimilautakunnan pöytäkirjoissa onkin ollut 

etunimenmuutosehdotuksia (Eskola K. 2015b: 81). Tosin etunimien muutos-

ten tutkimuksessa mielenkiintoisinta olisi keskittyä nimenmuutosmotiiveihin, 

joten kysely- tai haastattelututkimus palvelisi tätä tarkoitusta paremmin kuin 

nimilautakunnan aineisto. Jos halutaan kuitenkin tehdä kvantitatiivinen tut-

kimus etunimien muutoksista, siis ilman nimenmuutosmotiivien tutkimista, 

suositeltavaa olisi pyrkiä saamaan aineisto Digi- ja väestötietovirastosta, sillä 

suurin osa etunimien muutoksista tehdään Suomessa pelkällä ilmoituksella. 

Nimilautakunnalta taas pyydetään asiantuntijalausuntoa niissä tapauksissa, 

joissa haetaan nimeä, jonka hyväksyttävyys väestörekisteriin on epäselvää 

(Paikkala 2012; Kangas 2019: 28). 

Suomessa tuli 1.1.2019 voimaan uusi etu- ja sukunimilaki. Suomea koske-

vien artikkelieni aineistot oli kerätty ennen sitä. Uusi etu- ja sukunimilaki an-

taa aiempaa enemmän valinnanvapautta, sillä etunimien enimmäismäärä 

nousi kolmesta neljään. Lisäksi etunimeksi voi nykyään valita muun muassa 

sellaisen nimen, joka ei vastaa perinteistä suomalaista nimikäytäntöä, mutta 

joka on vakiintuneesti Suomessa käytössä. Hakijan kieleen ja kulttuuriin liit-

tyvä kotimaisen nimikäytännön eli suppeampi vaatimus koskee enää suku-

nimiä. Lisäksi sukunimeksi on mahdollista nyt ottaa sukunimiyhdistelmä. 

(Etu- ja sukunimilaki 946/2017; Nimilainsäädännön uudistaminen 2017; Vä-

estörekisterikeskus 2018; Paikkala 2019.) 

Olisi kiinnostavaa tutkia, miten uusi nimilaki tulee vaikuttamaan venäläis-

ten ja suomalais-venäläisten perheiden nimenantoon. Pidän kuitenkin epäto-

dennäköisenä, että venäläisissä ja suomalais-venäläisissä perheissä neljän 

etunimen antaminen tulisi yleiseksi käytännöksi ainakaan lähivuosina. Kuten 

käsillä olevan yhteenvedon taulukosta 2 (luku 2.3) käy ilmi, kolmen etunimen 

anto on suomalais-venäläisissä perheissä ja venäjänkielisillä lapsilla paljon 

harvinaisempi ilmiö kuin suomenkielisillä lapsilla. Myös pro gradua (ja artik-

kelia I) varten tekemissäni haastatteluissa kävi ilmi, että suomalais-venäläi-

sissä perheissä venäläiset vanhemmat pitävät kolmen etunimen antoa hieman 

turhana. 

Toinen uuden nimilain etunimiä koskeva tärkeä kohta – eli sellaisen ni-

men anto, joka ei ole perinteinen suomalainen mutta Suomessa vakiintuneesti 

käytössä – ei myöskään oletettavasti vaikuttaisi kovinkaan paljon venäläisten 
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tai suomalais-venäläisten perheiden nimenantoon. Ainakaan graduani varten 

tehdyssä kyselyssä ja haastatteluissa ei tullut esiin sellaista, että jonkin nimen 

hyväksyttävyys väestörekisteriin olisi ollut epäselvä ja vaatinut jatkoselvitte-

lyjä. Tähän lienee vaikuttanut se, että venäläinen henkilönnimistö on tullut 

Suomessa tutuksi. Aihe tarvinnee kuitenkin lisäselvittelyä. 
 



Lähteet 

60 

 

Lähteet 
 

Aineistonhallinnan käsikirja [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteelli-
nen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. https://www.fsd.tuni.fi/fi/palve-
lut/aineistonhallinta/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi. Viitattu 
11.11.2020. 

Ainiala, Terhi – Halonen, Mia 2011: Somalialaistaustaiset nuoret nimistön-
käyttäjinä Itä-Helsingissä. – Virittäjä 115 s. 193–220. 

Ainiala, Terhi – Saarelma, Minna – Sjöblom, Paula 2008: Nimistöntutkimuk-
sen perusteet. Tietolipas 221. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Ainiala, Terhi – Saarelma, Minna – Sjöblom, Paula 2012: Names in Focus. An 
Introduction to Finnish Onomastics. Helsinki: Finnish Literature Society. 

Ainiala, Terhi – Östman, Jan-Ola 2017: Introduction: Socio-onomastics and 
pragmatics. – Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman (toim.), Socio-onomastics. 
The pragmatics of names s. 1–18. Amsterdam: John Benjamins Publish-
ing Company. 

Ainiala, Terhi 2016: Names in Society. – Carole Hough (toim.), The Oxford 
Handbook of Names and Naming s. 371–381. Oxford: Oxford University 
Press. 

Aldrin, Emilia 2011: Namnval som social handling. Val av förnamn och sam-
tal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009. Namn och Sam-
hälle 24. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Uppsala. 
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:402591/FULLTEXT01.pdf. 
Viitattu 11.4.2020. 

Aldrin, Emilia 2017a: Assessing Names? Effects of Name-Based Stereotypes 
on Teachers’ Evaluations of Pupils’ Texts. – Names s. 3–14. 

Aldrin, Emilia 2017b: Creating identities through the choice of first names. – 
Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman (toim.), Socio-onomastics. The pragmat-
ics of names s. 45–68. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

Alford, Richard D. 1988: Naming and Identity: A Cross-Cultural Study of 
Personal Naming Practices. New Haven: HRAF Press. 

Alhaug, Gulbrand – Saarelma, Minna 2017: Naming of children in Finnish and 
Finnish-Norwegian families in Norway. – Terhi Ainiala & Jan-Ola Östman 
(toim.), Socio-onomastics. The pragmatics of names s. 70–91. Amster-
dam: John Benjamins Publishing Company. 

Anderson-Clark, Tracy – Green, Raymond – Henley, Tracy 2008: The Rela-
tionship Between First Names and Teacher Expectations for Achievement 
Motivation. –Journal of Language and Social Psychology 27 s. 94–99. 

https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi
https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/aineistonhallinta/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:402591/FULLTEXT01.pdf


Lähteet 

61 

 

Andreeva, K. A. 2011 = Андреева, К. А. 2011: Русское личное имя в комму-
никативно-прагматическом аспекте. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук. Москва: Государ-
ственный институт русского языка имени А. С. Пушкина. 

Beloozerov V. N. 2014 = Белоозеров В. Н. 2014: Латинский алфавит для 
русских слов. Проблемы современного образования 2. 
http://pmedu.ru/res/2014_2_11.pdf. Viitattu 14.11.2020. 

Bertrand, Marianne – Mullainathan, Sendhil 2004: Are Emily and Greg More 
Employable than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor Mar-
ket Discrimination. – The American Economic Review 94(4) s. 991–1013. 

Blom, Maria, 2003: Från Bobrov till Poro. Ryska namnbyten i Nylands län 
åren 1919−1939. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, historia. 

Blomqvist, Marianne 1993: Personnamnsboken. Loimaa: Finn Lectura. 

Blomqvist, Marianne 2002: Dagens namn. Espoo: Schildt. 

Blomqvist, Marianne 2006: Vad heter finlandssvenskarna? Skrifter utgivna 
av Svenska folkskolans vänner, Volym 177. Helsingfors: Svenska folksko-
lans vänner. 

Bondaletov, V. D. 1983 = Бондалетов, В. Д. 1983: Русская ономастика. 
Москва: Просвещение. 

Bondaletov, V. D. 2012 = Бондалетов, В. Д. 2012: Русская ономастика. 2-е 
издание, дополненное. Москва: URSS. 

Borg, Kaj 1995: Dopnamn och namngivning i Gamlakarleby 1657–1928. 
Lisensiaatintutkielma. Filologiska institutionen vid Åbo universitet, 
nordisk filologi. 

Bramwell, Ellen S. 2016: Personal Names and Anthropology. – Carole Hough 
(toim.), The Oxford Handbook of Names and Naming s. 263–278 Oxford: 
Oxford University Press. 

Brendler, Andrea – Brendler, Silvio (toim.) 2007: Europäische Personenna-
mensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Anläss-
lich der 65. Geburtstage von Rosa Kohlheim und Volker Kohlheim. Lehr- 
und Handbücher zur Onomastik. Band 2. Hamburg: Baar-Verlag. 

Bucholtz, Mary 2016: On being called out of one’s name: Indexical bleaching 
as a technique of deracialization. – H. Samy Alim, John R. Rickford & 
Arnetha F. Ball (toim.), Raciolinguistics: How language shapes our 
ideas about race s. 273–289. New York: Oxford University Press. 
https://escholarship.org/uc/item/76c724ng. Viitattu 24.4.2020. 

Caffarelli, Enzo – Gerritzen, Doreen 2002: Frequenze onomastiche. I prenomi 
più frequenti nel mondo alla fine del secondo millennio. – Rivista 
Italiana di Onomastica VIII(2) s. 631–709. 

http://pmedu.ru/res/2014_2_11.pdf
https://escholarship.org/uc/item/76c724ng


Lähteet 

62 

 

Conaway, Wendy – Bethune, Sonja 2015: Implicit Bias and First Name Stere-
otypes: What Are the Implications for Online Instruction? Online Learn-
ing s. 162–178. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1067526.pdf. Viitattu 
8.5.2020. 

Cotton, John – O’Neill, Bonnie– Griffin, Andrea 2007: The “Name Game”. Af-
fective and Hiring Reactions to First Names. – Journal of Managerial 
Psychology 23(1) s. 18–39. 

Downing, Pamela A. 1996: Proper names as referential option in English con-
versation. – Barbara Fox (toim.), Studies in anaphora s. 95–143. Amster-
dam: Benjamins. 

Edwards, Rosalind – Caballero, Chamion 2008: What’s in a Name? An Explo-
ration of the Significance of Personal Naming of “mixed” Children for Par-
ents from Different Racial, Ethnic and Faith Backgrounds. – The Socio-
logical Review 56 s. 39–60. 

Ehdotuksia uusiksi sukunimiksi (vastaava toimittaja Sirkka Paikkala) 2018: 
Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 59. Helsinki: Kotimaisten 
kielten keskus. https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/ehdotuk-
sia_uusiksi_sukunimiksi. Viitattu 24.4.2020. 

Eichler, Ernst – Hilty, Gerold – Löffler, Heinrich – Steger, Hugo – Zgusta, 
Ladislav (toim.) 1995: Namenforschung. Ein internationales Handbuch 
zur Onomastik. Name studies. An international handbook of onomastics. 
Les noms propres. Manuel international d’onomastique. Berlin: Walter 
de Gruyter. 

Erwin, Philip 1995: A Review of the Effects of Personal Name Stereotypes. –
Representative Research in Social Psychology 20 s. 41–52. 

Eskola, Jari 2001: Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat. Laadullisen tutki-
muksen analyysi vaihe vaiheelta. – Aaltola, Juhani & Valli, Raine (toim.), 
Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle 
tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin s. 133–157. 
Jyväskylä: PS-kustannus. 

Eskola, Jari – Suoranta, Juha 1998: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 
Tampere: Vastapaino. 

Eskola, Ksenia 2013: Suomalais-venäläisten lasten etunimet: valintaperusteet 
ja rakenne. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, suomen ja sen sukukiel-
ten maisteriohjelma. https://www.utupub.fi/handle/10024/92134. Vii-
tattu 26.2.2020. 

Eskola, Ksenia 2015a: Kansainvälinen, suomalainen vai venäläinen? Nimiva-
linnat Suomen 2000-luvun suomalais-venäläisissä perheissä. – Sanan-
jalka 57 s. 86−105. https://doi.org/10.30673/sja.86738. Viitattu 1.5.2020. 

Eskola, Ksenia 2015b: Fennicising Russian surnames and Russifying Finnish 
surnames in Finland 2000–2013. Studia anthroponymica Scandinavica 
33 s. 79−110. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1067526.pdf
https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/ehdotuksia_uusiksi_sukunimiksi
https://www.kotus.fi/julkaisut/nimijulkaisut/ehdotuksia_uusiksi_sukunimiksi
https://www.utupub.fi/handle/10024/92134
https://doi.org/10.30673/sja.86738


Lähteet 

63 

 

http://gustavadolfsakademien.se/files/download/documents/SAS_2015
.pdf. Viitattu 20.5.2020. 

Eskola, Ksenia – Hämäläinen, Lasse 2019: Given names of Russian-speaking 
children born in Finland between 2000–2018. – Onoma 54 s. 197–217. 
https://doi.org/10.34158/ONOMA.54/2019/11. Viitattu 24.9.2020. 

Etunimilaki 1265/1945. https://www.genealogia.fi/nimet/nimi1265s.htm. 
Viitattu 28.10.2020. 

Etu- ja sukunimilaki 946/2017. https://www.finlex.fi/fi/laki/al-
kup/2017/20170946. Viitattu 14.4.2020. 

Farkas, Tamás 2016: The Typology of Changes in the History of Hungarian 
Surnames. – Carole Hough & Daria Izdebska (toim.), Names and Their 
Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Ono-
mastic Sciences, Glasgow, 25-29 August 2014. Volume 3: Anthropono-
mastics s. 55–64. Glasgow: University of Glasgow. 
https://www.gla.ac.uk/media/Media_576597_smxx.pdf. Viitattu 
8.5.2020. 

Finch, Janet 2008: Naming Names. Kinship, Individuality and Personal 
Names. – Sociology 42 s. 709–725. 

Forsman, A. V. 1891: Pakanuudenaikainen nimistö: johdanto. Tutkimuksia 
Suomen kansan persoonallisen nimistön alalla. I. Suomi. Kirjoituksia 
isänmaallisista aineista. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Frändén, Märit 2010: ”Att blotta vem jag är”. Släktnamnsskick och släkt-
namnsbyten hos samer i Sverige 1920–2009. Uppsala: Uppsala Univer-
sitet. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:355278/FULL-
TEXT01.pdf. Viitattu 11.4.2020. 

Frändén, Märit 2013: Nittio och ett år av namninvandring: Något om Sveriges 
invandrade efternamn. – Studia anthroponymica Scandinavica 31 s. 31–
41. http://www.diva-por-
tal.org/smash/get/diva2:744471/FULLTEXT01.pdf. Viitattu 9.5.2020. 
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Kandolin, Irja & Jasinskaja-Lahti, Inga 2012: Discrimination in the Fin-
nish Labor Market. An Overview and a Field Experiment on Recruitment. 
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Liitteet 
Liite 1. Artikkelin I kyselylomake.35 

                                                 
35 Koska artikkelini pohjautuu pro gradu -tutkielmaani, kyselylomakkeessa luonnollisesti 

puhutaan pro gradu -työstä. 
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Liite 2. Suomessa syntyneiden venäjänkielisten poikien 100 yleisintä ensim-

mäistä etunimeä (liittyy artikkelin II nimien luokitteluun).  

 

Nimiluokkien selitykset: 

Luokka 1: suomalainen nimi  

Luokka 2: venäläinen nimi 

Luokka 3: kansainvälinen nimi  

Luokka 4: sekä suomalainen että venäläinen nimi 

Luokka 5: Venäjän vähemmistöjen nimi 
 

 Etunimi Nimi-

luokka 

Määrä % Määrä suomen-

kielisillä 

% Määrä Moskovassa 

1 Daniel 3 251 5,2 3 738 0,76 1 008 

2 Nikita 2 125 2,6 40 0,01 5 015 

3 Anton 4 108 2,2 2 876 0,59 1 105 

4 Mark 3 95 2,0 55 0,01 5 000 

5 Alexander 3 89 1,9 464 0,09 ks. Aleksandr 

6 Maksim 2 89 1,9 55 0,01 10 606 

7 Leo 1 76 1,6 5 004 1,0 - 

8 Aleksi 1 71 1,5 6 915 1,4 - 

9 Daniil 2 69 1,4 20 0,00 9 552 

10 Mikael 1 68 1,4 4 015 0,82 - 

11 Aleksandr 2 67 1,4 10 0,00 12 286 

12 Maxim 2 66 1,4 79 0,02 ks. Maksim 

13 Ivan 2 65 1,4 26 0,01 9 195 

14 Denis 2 58 1,2 19 0,00 2 123 

15 Alex 3 55 1,1 2 144 0,44 - 

16 Timur 5 54 1,1 17 0,00 2 577 

17 Matvei 2 53 1,1 13 0,00 5 446 

18 Erik 3 51 1,1 604 0,12 - 

19 Kristian 1 51 1,1 950 0,19 - 

20 Kirill 2 48 1,0 14 0,00 5 893 

21 Martin 3 48 1,0 164 0,03 - 

22 Timofei 2 45 0,94 alle 10 0,00 5 160 

23 Artur 3 44 0,92 72 0,01 974 

24 Miron 2 41 0,85 15 0,00 2 041 

25 Robert 3 41 0,85 536 0,11 770 

26 David 3 40 0,83 92 0,02 2 132 

27 Elias 1 39 0,81 7 336 1,5 - 

28 Ilja 2 39 0,81 284 0,06 5 479 

29 Markus 1 38 0,79 1 967 0,40 - 

30 Mihail 2 38 0,79 11 0,00 10 373 

31 Timo 1 37 0,77 421 0,09 - 

32 Jan 1 35 0,73 384 0,08 401 



Liitteet 

81 

 

33 Max 3 33 0,69 1 843 0,38 - 

34 Emil 1 32 0,67 2 841 0,58 373 

35 Niklas 1 32 0,67 3 984 0,81 - 

36 Andrei 2 31 0,65 30 0,01 5 821 

37 Lukas 1 30 0,62 1 280 0,26 - 

38 Stefan 3 30 0,62 69 0,01 - 

39 Aleksei 2 29 0,60 26 0,01 4 966 

40 Artem 2 28 0,58 alle 10 0,00 ks. Artjom 

41 Lev 2 27 0,56 alle 10 0,00 4 317 

42 Niko 1 26 0,54 4 460 0,91 - 

43 Roman 2 26 0,54 alle 10 0,00 4 821 

44 
Aleksan-

der 

2 25 0,52 71 0,01 ks. Aleksandr 

45 Pavel 2 24 0,50 alle 10 0,00 2 677 

46 Artjom 2 23 0,48 alle 10 0,00 10 338 

47 Nikolai 2 23 0,48 95 0,02 2 834 

48 Nikolas 3 23 0,48 446 0,09 - 

49 Oliver 3 23 0,48 4 175 0,85 - 

50 Jaroslav 2 22 0,46 alle 10 0,00 1 852 

51 Mikhail 2 21 0,44 alle 10 0,00 ks. Mihail 

52 Aleks 3 20 0,42 33 0,01 - 

53 Vladimir 2 20 0,42 alle 10 0,00 4 627 

54 Vladislav 2 20 0,42 alle 10 0,00 2 768 

55 
Aleksan-

teri 

1 19 0,40 399 0,08 - 

56 Egor 2 19 0,40 alle 10 0,00 ks. Jegor 

57 Gleb 2 19 0,40 0 0,00 2 438 

58 Matias 1 19 0,40 5 221 1,1 - 

59 Samuel 1 19 0,40 2 963 0,60 - 

60 Viktor 2 19 0,40 178 0,04 1 504 

61 Adrian 3 18 0,37 75 0,02 21 

62 Danil 2 17 0,35 16 0,00 ks. Daniil 

63 Lauri 1 16 0,33 5 850 1,2 - 

64 Leon 3 16 0,33 443 0,09 281 

65 Alexandr 2 15 0,31 10 0,00 ks. Aleksandr 

66 Luka 1 15 0,31 2 597 0,53 778 

67 Sebastian 3 15 0,31 912 0,19 - 

68 Arseni 2 14 0,29 alle 10 0,00 2 590 

69 Kevin 3 14 0,29 274 0,06 - 

70 Oskar 3 14 0,29 737 0,15 alle 10 

71 Patrik 3 14 0,29 1 473 0,30   

72 Sergei 2 14 0,29 alle 10 0,00 3 314 

73 
Konstan-

tin 

2 13 0,27 24 0,00 3 424 

74 Matvey 2 13 0,27 alle 10 0,00 ks. Matvei 



Liitteet 

82 

 

75 Nicolas 3 13 0,27 263 0,05 - 

76 Adam 3 12 0,25 318 0,06 920 

77 Damir 5 12 0,25 alle 10 0,00 659 

78 Filip 2 12 0,25 112 0,02 ks. Filipp 

79 Jegor 2 12 0,25 alle 10 0,00 5 579 

80 Miroslav 2 12 0,25 alle 10 0,00 639 

81 Ruslan 5 12 0,25 0 0,00 1 458 

82 Savva 2 12 0,25 alle 10 0,00 626 

83 Stepan 2 12 0,25 alle 10 0,00 3 107 

84 Tomas 3 12 0,25 962 0,20 - 

85 Andrey 2 11 0,23 alle 10 0,00 ks. Andrei 

86 Christian 3 11 0,23 313 0,06 - 

87 Michael 3 11 0,23 102 0,02 - 

88 Platon 2 11 0,23 alle 10 0,00 1 748 

89 Roni 1 11 0,23 2 726 0,56 - 

90 Vadim 2 11 0,23 alle 10 0,00 868 

91 Arthur 3 10 0,21 85 0,02 ks. Artur 

92 Benjamin 3 10 0,21 1 683 0,34 - 

93 Dmitri 2 10 0,21 alle 10 0,00 7 960 

94 Dominik 3 10 0,21 35 0,01 - 

95 Eemil 1 10 0,21 2 985 0,61 - 

96 Filipp 2 10 0,21 alle 10 0,00 708 

97 Igor 2 10 0,21 alle 10 0,00 1 291 

98 Marko 1 10 0,21 228 0,05 - 

99 Oskari 1 10 0,21 3 716 0,76 - 

100 Victor 3 10 0,21 94 0,02 ks. Viktor 
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Liite 3. Suomessa syntyneiden venäjänkielisten tyttöjen 100 yleisintä ensim-

mäistä etunimeä (liittyy artikkelin II nimien luokitteluun). 

 

Nimiluokkien selitykset: 

Luokka 1: suomalainen nimi  

Luokka 2: venäläinen nimi 

Luokka 3: kansainvälinen nimi  

Luokka 4: sekä suomalainen että venäläinen nimi 

Luokka 5: Venäjän vähemmistöjen nimi 
  

Etunimi Nimi-

luokka 

Määrä % Määrä suomen-

kielisillä 

% Määrä Moskovassa 

1 Sofia 3 285 6,1 6 077 1,3 6 983 

2 Alisa 4 159 3,4 2 726 0,58 8 172 

3 Anna 3 142 3,1 3 052 0,65 11 253 

4 Maria 3 135 2,9 1 614 0,34 9 812 

5 Emilia 3 127 2,7 6 033 1,3 1 177 

6 Anastasia 2 97 2,1 103 0,02 8 597 

7 Milana 2 89 1,9 201 0,04 4 094 

8 Eva 3 82 1,8 402 0,09 5 016 

9 Elina 1 72 1,5 1 977 0,42 850 

10 Diana 3 71 1,5 174 0,04 1 908 

11 Alina 4 67 1,4 1 947 0,42 2 238 

12 Julia 3 66 1,4 3 961 0,85 1 843 

13 Aleksandra 4 62 1,3 363 0,08 7 002 

14 Polina 2 57 1,2 alle 10 0,00 7 803 

15 Veronika 2 54 1,2 53 0,01 4 844 

16 Kristina 2 53 1,1 70 0,01 2 174 

17 Laura 3 53 1,1 3 513 0,75 - 

18 Olivia 3 52 1,1 3 601 0,77 519 

19 Darja 2 47 1,0 alle 10 0,00 6 875 

20 Arina 2 45 0,97 alle 10 0,00 5 593 

21 Elizaveta 2 40 0,86 alle 10 0,00 7 369 

22 Ekaterina 2 39 0,84 alle 10 0,00 6 465 

23 Alexandra 3 33 0,71 448 0,10 ks. Aleksandra 

24 Vera 2 33 0,71 481 0,10 2 870 

25 Emma 3 32 0,69 7 366 1,6 156 

26 Nicole 3 32 0,69 65 0,01 761 

27 Evelina 1 31 0,67 108 0,02 248 

28 Erika 3 30 0,64 1 135 0,24 - 

29 Anita 1 29 0,62 64 0,01 - 

30 Jaana 1 29 0,62 95 0,02 - 

31 Ksenia 2 29 0,62 26 0,01 5 787 

32 Kira 2 28 0,60 348 0,07 3 079 

33 Valeria 2 26 0,56 59 0,01 4 176 
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34 Karina 5 25 0,54 16 0,00 446 

35 Kristiina 1 25 0,54 297 0,06 - 

36 Victoria 3 24 0,52 201 0,04 8 738 

37 Viktoria 2 24 0,52 47 0,01 ks. Victoria 

38 Margarita 2 23 0,49 alle 10 0,00 2 680 

39 Mia 3 23 0,49 435 0,09 477 

40 Mira 1 23 0,49 834 0,18 283 

41 Anna-Maria 1 22 0,47 57 0,01 - 

42 Eveliina 1 21 0,45 1 762 0,38 - 

43 Amelia 3 20 0,43 393 0,08 652 

44 Daniela 3 20 0,43 319 0,07 14 

45 Eeva 1 20 0,43 816 0,17 - 

46 Ilona 1 20 0,43 2 376 0,51 - 

47 Milena 2 20 0,43 363 0,08 705 

48 Anastasija 2 18 0,39 alle 10 0,00 ks. Anastasia 

49 Elena 2 18 0,39 551 0,12 1 096 

50 Maija 1 18 0,39 1 685 0,36 1 193 

51 Angelina 2 17 0,37 64 0,01 1 397 

52 Mila 3 17 0,37 1 988 0,42 307 

53 Sonja 1 17 0,37 1 878 0,40 - 

54 Varvara 2 17 0,37 alle 10 0,00 6 557 

55 Vasilisa 2 17 0,37 alle 10 0,00 4 992 

56 Marija 2 16 0,34 alle 10 0,00 ks. Maria 

57 Nika 2 16 0,34 19 0,00 1 052 

58 Stefania 3 16 0,34 alle 10 0,00 1 237 

59 Agata 2 15 0,32 alle 10 0,00 895 

60 Ariana 3 15 0,32 34 0,01 470 

61 Katja 1 15 0,32 212 0,05 - 

62 Liisa 1 15 0,32 660 0,14 - 

63 Marianna 2 15 0,32 108 0,02 363 

64 Milla 1 15 0,32 3 782 0,81 - 

65 Nelli 1 15 0,32 2 497 0,53 37 

66 Taisia 2 15 0,32 alle 10 0,00 2 724 

67 Adelina 3 14 0,30 132 0,03 945 

68 Karolina 3 14 0,30 59 0,01 341 

69 Katarina 1 14 0,30 94 0,02 - 

70 Linda 1 14 0,30 1 065 0,23 - 

71 Melissa 3 14 0,30 628 0,13 90 

72 Amalia 3 13 0,28 498 0,11 241 

73 Daria 2 13 0,28 12 0,00 ks. Darja 

74 Darina 5 13 0,28 alle 10 0,00 834 

75 Katariina 1 13 0,28 870 0,19 - 

76 Marika 1 13 0,28 224 0,05 - 

77 Veera 1 13 0,28 5 123 1,09 - 
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78 Ksenija 2 12 0,26 alle 10 0,00 ks. Ksenia 

79 Olga 2 12 0,26 504 0,11 1 966 

80 Elisaveta 2 11 0,24 alle 10 0,00 ks. Elizaveta 

81 Isabella 3 11 0,24 802 0,17 15 

82 Jana 2 11 0,24 alle 10 0,00 1 294 

83 Jasmin 3 11 0,24 2 058 0,44 15 

84 Nina 4 11 0,24 440 0,09 704 

85 Sandra 3 11 0,24 597 0,13 - 

86 Sofja 2 11 0,24 alle 10 0,00 ks. Sofia 

87 Annika 1 10 0,21 1 263 0,27 - 

88 Irina 2 10 0,21 156 0,03 1 100 

89 Juliana 3 10 0,21 82 0,02 70 

90 Katerina 2 10 0,21 12 0,00 alle 10 

91 Marina 2 10 0,21 31 0,01 760 

92 Sofija 2 10 0,21 alle 10 0,00 ks. Sofia 

93 Elisabet 3 alle 10 / 83 0,02 - 

94 Erica 3 alle 10 / 310 0,07 - 

95 Kamilla 3 alle 10 / 94 0,02 794 

96 Lidia 2 alle 10 / 101 0,02 538 

97 Marja 1 alle 10 / 93 0,02 - 

98 Pauliina 1 alle 10 / 348 0,07 - 

99 Serafima 2 alle 10 / alle 10 0,00 450 

100 Vanessa 3 alle 10 / 1 046 0,22 - 
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Liite 4. Suomessa syntyneiden venäjänkielisten poikien 50 yleisintä jälkim-

mäistä etunimeä (liittyy artikkelin II nimien luokitteluun). 

 

Nimiluokkien selitykset: 

Luokka 1: suomalainen nimi  

Luokka 2: venäläinen nimi 

Luokka 3: kansainvälinen nimi  

Luokka 4: sekä suomalainen että venäläinen nimi 

Luokka 5: Venäjän vähemmistöjen nimi 

 

  Etunimi Nimi-

luokka 

Määrä % Määrä suomen-

kielisillä 

% 

1 Mikael 1 96 2,0 23 846 4,9 

2 Kristian 1 71 1,5 12 780 2,6 

3 Daniel 3 65 1,4 3 557 0,72 

4 Alexander 3 59 1,2 3 274 0,67 

5 Aleksi 1 45 0,9 752 0,15 

6 Elias 1 38 0,8 8 596 1,8 

7 Oliver 3 32 0,7 8 261 1,7 

8 Aleksandr 2 24 0,5 48 0,01 

9 Matias 1 23 0,5 17 420 3,6 

10 Leo 1 22 0,5 2 093 0,43 

11 Aleksanteri 1 21 0,4 6 534 1,3 

12 Gabriel 3 21 0,4 1 377 0,28 

13 Aleksander 2 19 0,4 1 289 0,26 

14 Olavi 1 18 0,4 20 985 4,3 

15 Santeri 1 18 0,4 3 479 0,71 

16 Sebastian 3 17 0,4 3 533 0,72 

17 Niklas 1 16 0,3 722 0,15 

18 Nikolas 3 16 0,3 494 0,10 

19 Ilmari 1 14 0,3 15 050 3,1 

20 Johannes 1 14 0,3 26 458 5,4 

21 Juhani 1 14 0,3 33 006 6,7 

22 Christian 3 12 0,2 1 756 0,36 

23 David 3 12 0,2 120 0,02 

24 Emil 1 12 0,2 5 556 1,1 

25 Niko 1 12 0,2 617 0,13 

26 Samuel 1 12 0,2 6 292 1,3 

27 Daniil 2 11 0,2 alle 10 0,00 

28 Martin 3 11 0,2 312 0,06 

29 Nikolai 2 11 0,2 1 590 0,32 

30 Vladimir 2 11 0,2 21 0,00 

31 Lauri 1 10 0,2 3 631 0,74 

32 Markus 1 10 0,2 3 550 0,72 

33 Stefan 3 10 0,2 66 0,01 
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34 Viktor 2 10 0,2 455 0,09 

35 Adrian 3 alle 10 / 163 0,03 

36 Aleksei 2 alle 10 / 146 0,03 

37 Alex 3 alle 10 / 999 0,20 

38 Alexandr 2 alle 10 / 18 0,00 

39 Andreevich 2 alle 10 / 0 0,00 

40 Antero 1 alle 10 / 13 815 2,8 

41 Benjamin 3 alle 10 / 4 371 0,89 

42 Dominik 3 alle 10 / 20 0,00 

43 Leon 3 alle 10 / 191 0,04 

44 Lukas 1 alle 10 / 286 0,06 

45 Matti 1 alle 10 / 5 390 1,1 

46 Nikita 2 alle 10 / alle 10 0,00 

47 Onni 1 alle 10 / 10 317 2,1 

48 Robert 3 alle 10 / 839 0,17 

49 Timo 1 alle 10 / 924 0,19 

50 Toivo 1 alle 10 / 4 442 0,91 
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Liite 5. Suomessa syntyneiden venäjänkielisten tyttöjen 50 yleisintä jälkim-

mäistä etunimeä (liittyy artikkelin II nimien luokitteluun). 

 

Nimiluokkien selitykset: 

Luokka 1: suomalainen nimi  

Luokka 2: venäläinen nimi 

Luokka 3: kansainvälinen nimi  

Luokka 4: sekä suomalainen että venäläinen nimi 

Luokka 5: Venäjän vähemmistöjen nimi 

 

 
  Etunimi Nimi-

luokka 

Määrä % Määrä suo-

menkielisillä 

% 

1 Maria 3 132 2,7 39 953 8,5 

2 Sofia 3 104 2,2 25 100 5,4 

3 Aleksandra 4 57 1,2 8 571 1,8 

4 Emilia 3 55 1,1 25 275 5,4 

5 Alexandra 3 42 0,87 5 562 1,2 

6 Victoria 3 38 0,79 663 0,14 

7 Anastasia 2 36 0,75 733 0,16 

8 Anna 3 32 0,67 5 713 1,2 

9 Olivia 3 32 0,67 11 920 2,5 

10 Katariina 1 29 0,60 10 562 2,3 

11 Viktoria 2 27 0,56 341 0,07 

12 Eveliina 1 21 0,44 8 928 1,9 

13 Kristiina 1 21 0,44 9 196 2,0 

14 Elisabet 3 18 0,37 4 120 0,88 

15 Katarina 1 18 0,37 604 0,13 

16 Liisa 1 17 0,35 2 638 0,56 

17 Daniela 3 16 0,33 495 0,11 

18 Laura 3 16 0,33 1 019 0,22 

19 Nicole 3 16 0,33 128 0,03 

20 Julia 3 15 0,31 5 376 1,1 

21 Karoliina 1 15 0,31 6 866 1,5 

22 Angelina 2 14 0,29 211 0,05 

23 Diana 3 12 0,25 109 0,02 

24 Eeva 1 12 0,25 1 653 0,35 

25 Elisabeth 3 12 0,25 3 596 0,77 

26 Elizabeth 3 12 0,25 233 0,05 

27 Helena 1 11 0,23 7 714 1,6 

28 Kristina 2 11 0,23 698 0,15 

29 Helmi 1 10 0,21 6 753 1,4 

30 Elisa 1 10 0,21 2 139 0,46 

31 Mari 1 10 0,21 1 002 0,21 

32 Mikaela 1 10 0,21 1 827 0,39 
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33 Stefania 3 10 0,21 alle 10 0,00 

34 Alisa 4 alle 10 / 2 810 0,60 

35 Amalia 3 alle 10 / 2 950 0,63 

36 Amanda 3 alle 10 / 10 478 2,2 

37 Anneli 1 alle 10 / 4 387 0,94 

38 Ekaterina 2 alle 10 / 14 0,00 

39 Elina 1 alle 10 / 7 393 1,6 

40 Erika 3 alle 10 / 1 938 0,41 

41 Eva 3 alle 10 / 568 0,12 

42 Isabella 3 alle 10 / 2 566 0,55 

43 Juliana 3 alle 10 / 271 0,06 

44 Kaarina 1 alle 10 / 5 681 1,2 

45 Katriina 1 alle 10 / 2 638 0,56 

46 Marija 2 alle 10 / 30 0,01 

47 Marika 1 alle 10 / 1 119 0,24 

48 Paula 3 alle 10 / 184 0,04 

49 Valentina 2 alle 10 / 231 0,05 

50 Valeria 2 alle 10 / 109 0,02 
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Liite 6. Ei-puolletut sukunimenmuutokset (liittyy artikkeliin IV). 

 
 Haettu suku-

nimi 
Syy sukunimiehdotuksen puoltamatta jättämiselle 

1 Kansalainen muoto 

2 Kozinsky muoto 

3 Kulinen muoto 

4 Lehistönen muoto 

5 Malsonen muoto 

6 Marshal (2 kpl) muoto 

7 Monronen muoto 

8 Newski muoto 

9 Nikolaijeff muoto 

10 Pulmanen muoto 

11 Torniolainen muoto  

12 Väisonen kirjoitustapa 

13 Wainikka kirjoitustapa 

   
suku-
nimenä 

etuni-
menä 

yrityksen 
nimenä 

14 Anikijew (2 kpl) nimi on jo käytössä +     

15 Arvinen nimi on jo käytössä +     

16 Joutsen nimi on jo käytössä +     

17 Kristalli nimi on jo käytössä   + + 

18 Nevamaa nimi on jo käytössä +     

19 Nevski nimi on jo käytössä +     

20 Petrov nimi on jo käytössä +     

21 Privaloff nimi on jo käytössä +     

22 Suvituuli nimi on jo käytössä    +   

23 Tuulenvire nimi on jo käytössä +     

24 Siimes 
lapselle on haettu eri 
nimeä kuin kummalla-
kaan vanhemmalla 

      

 

 

 



1. Johdanto

Lisääntyvän globaalistumisen ja ihmisten liikkuvuuden myötä Suomi monikielistyy ja 
monikulttuuristuu. Monikulttuuristumisen vuoksi myös henkilönnimistö on jatkuvassa 
muutostilassa. Muista kielistä ja kulttuureista tulevat tai niiden kautta välittyvät henki-
lönnimet – ja etenkin etunimet – lainautuvat helposti kielestä toiseen. Tässä artikkelissa 
tarkoituksena on selvittää, millaisia nimiä pidetään suomalais-venäläisissä perheissä käy-
tännöllisinä ja miten käytännöllisyys ilmenee. Suositaanko Suomessa asuvissa suomalais-
venäläisissä perheissä vanhempien suomalaisiksi, venäläisiksi vai kansainvälisiksi mieltä-
miä nimiä? Halutaanko rakentaa lapselle venäläistä identiteettiä valitsemalla venäläinen 
etunimi? Lisäksi tarkastelen, millaisia etunimiä pidetään mahdottomina antaa ja mitkä 
ovat syitä tiettyjen nimien epäsuosioon.1

Maahanmuuttajien määrä Suomessa on ollut kasvussa 1980-luvulta lähtien ja erityi-
sesti 1990-luvulta alkaen, jolloin Suomeen alkoi saapua turvapaikanhakijoita. Suomessa 
puhutaan virallisten kielten lisäksi 136:ta eri kieltä, joista puhutuin on venäjä2. (Jaak-
kola 2009, 16–17.) Sellaisten perheiden määrä, joissa toisen vanhemman äidinkieli on 
muu kuin suomi, on nousussa kansainvälistymisen myötä. Tilastokeskuksen (SVT 2013) 
mukaan vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 9 700 suomalais-venäläistä perhettä, joista 85 
prosentissa on suomenkielinen mies ja venäjänkielinen nainen. Suomenkielisen naisen ja 
venäjänkielisen miehen liitot ovat harvinaisia, vaikka niiden määrä onkin nelinkertaistu-
nut vuoteen 1990 verrattuna.

Artikkelin aluksi esittelen aineistoani sekä kaksi- ja monikulttuuristen perhei-
den nimenantoa ja nimien suhdetta identiteettiin sekä eroja suomalaisen ja venäläisen 

1  Artikkeli pohjautuu pro gradu -tutkielmaani (Eskola 2013), jossa tutkin suomalais-venäläisten las-
ten nimenvalintaperusteita ja nimien rakennetta.
2  Vuoden 2014 lopulla venäjänkielisten määrä Suomessa oli 69 614 (SVT 2015).
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nimijärjestelmän välillä. Sen jälkeen kuvaan tutkimieni perheiden valitsemiin nimiin liit-
tyvät käytännölliset näkökohdat ja tarkastelen, mitä nimen käytännöllisyys vanhemmille 
merkitsee. Tämän jälkeen esittelen vanhempien kansainvälisiksi, suomalaisiksi ja venäläi-
siksi mieltämiä ja sen perusteella valitsemia nimiä. Lopuksi kokoan havaintoni yhteen ja 
esittelen tekeillä olevaa väitöskirjaani. 

Tutkimusaineistoni on kerätty lasten vanhemmilta kyselylomakkeilla ja haastatte-
luilla kesällä 2012. Kyselylomakkeessa kysyin tiedot lasten etunimistä ja niiden valin-
taperusteista sekä lasten syntymävuodet ja asuinpaikat. Sain vastaukset Internetin kes-
kustelupalstoilla (kaksplus.fi, vauva.fi, suomi24.fi, russian.fi, vkontakte.ru) jakamallani 
kyselylomakkeella sekä omilta tuttaviltani. Vastaajista 42 % asuu Etelä-Suomessa, 30 % 
Lounais-Suomessa ja loput 28 % muualla Suomessa. Kyselytutkimuksella saamiani tietoja 
täydensin 12 haastattelulla. Kyselyyn ja haastattelukysymyksiin sai vastata joko suomeksi 
tai venäjäksi. Jätin kysymykset nimenvalintaperusteista ja mahdottomina pidetyistä 
nimistä avoimiksi, jotta vanhemmat paneutuisivat vastaamiseen ja pohtimiseen. Äideistä 
158 (86 %) on venäläisiä ja 26 (14 %) suomalaisia, ja vastaavasti isistä 158 on suomalai-
sia ja 26 venäläisiä. Äidit olivat aiheestani kiinnostuneempia kuin isät, joten vastauksissa 
näkyvätkin etupäässä äitien mielipiteet.

Käsillä olevan tutkimuksen aineistona on 184 lapsen yhteensä 198 etunimeä (ensim-
mäiset, toiset ja kolmannet nimet)3 sekä vanhempien kertomat perustelut nimivalinnoille. 
Lapset, joista 90 on poikia ja 94 tyttöjä, ovat syntyneet Suomessa asuviin perheisiin, 
joissa toisen vanhemman äidinkieli on suomi ja toisen venäjä. Lapsista 81 % on synty-
nyt 2000-luvulla, 15 % 1990-luvulla ja loput 4 % ennen 1990-lukua. Kaikista saamistani 
nimenvalintaperusteista olen valikoinut tarkasteltavaksi ne, joissa vanhemmat ovat miel-
täneet etunimet käytännöllisiksi, kansainvälisiksi, suomalaisiksi tai venäläisiksi, ja näiden 
ominaisuuksien perusteella ovat valinneet nimet lapsilleen. Esittelen nimenvalintape-
rusteet yleisyysjärjestyksessä yleisimmästä harvinaisimpaan. Valitsin tutkimustani var-
ten kyseiset perusteet, sillä kaksikulttuuristen perheiden nimenantoa tarkasteltaessa on 
hedelmällistä keskittyä valittujen nimien käytännöllisyyteen ja kulttuurisidonnaisuuteen. 
Ruotsalainen nimistöntutkija Emilia Aldrin (2009, 89–92) on havainnut, että monikieli-
sissä perheissä nimen käytännöllisiä näkökohtia mietitään nimeä valitessa huomattavasti 
enemmän kuin täysin yksikielisissä perheissä. Lisäksi on tärkeä tarkastella sitä, millaisia 
nimiä suomalais-venäläisissä perheissä ei suosita ja miksi. Käytän tässä tutkimuksessa 
myös omaa venäjän kielen natiivipuhujan kielitajuani.

Suomalaista etunimistöä ja etunimien valintaa on laajimmin tutkinut Suomessa Eero 
Kiviniemi (1982, 1993, 2006). Hän on keskittynyt selvittämään etunimistön rakennetta, 
nimenvalintaan vaikuttavia tekijöitä sekä nimien suosionvaihtelua viimeisen reilun sadan 
vuoden ajalta. Minna Nurminen (2014) on tutkinut etunimiä ja nimenvalintaperus-
teita Suomessa asuvissa monikielisissä perheissä. Vastaavanlaisia tutkimuksia on tehty 

3  Kaiken kaikkiaan aineiston 184 lapsella on 376 etunimeä, mutta tässä artikkelissa käsittelen ainoas-
taan ne nimet, jotka informanttini eli lasten vanhemmat ovat mieltäneet käytännöllisiksi, kansainvälisik-
si, suomalaisiksi tai venäläisiksi.
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muuallakin, esim. Emilia Aldrinin (2009, 2011) tutkimukset Ruotsin monikulttuuristen 
perheiden nimenannosta ja nimi-identiteetistä, Guro Reisæterin (2004, 2007, 2012) tutki-
mukset Norjassa asuvien monikulttuuristen lasten nimivalinnoista sekä Gulbrand Alhau-
gin ja Minna Saarelman (2009) tutkimus Norjassa asuvien suomalaisten ja suomalais-
norjalaisten perheiden nimenannosta.

2. Etunimien valinta monikulttuurisissa perheissä

Nimi on tärkeä osa nimenkantajan identiteettiä ja persoonaa. Henkilönnimestä voi saada 
vihjeitä kantajan kielellisestä ja etnisestä taustasta, uskonnosta, ikäryhmästä, sukupuo-
lesta sekä sosiaaliryhmästä. Täysin varma näistä ominaisuuksista ei voi kuitenkaan olla. 
(Alford 1988, 52; Tikkala 2007, 450–452.) Nimen paljastavien ominaisuuksien perusteella 
yksilö saatetaan luokitella tiettyä etnistä ja sosiaalista taustaa edustavaksi ja siten häneen 
saatetaan suhtautua tietyllä tavalla. Kiviniemi (1982, 14) toteaa, että nimien semanttiseen 
sisältöön liittyvät sekä kielelliset assosiaatiot, kuten nimien äänne- ja rakenteelliset piir-
teet sekä kirjoitusasu, ovat usein tietyssä kieliympäristössä samanlaisia. Voidaan olettaa, 
että Ivan-niminen henkilö leimautuu helposti venäläiseksi, Giovanni italialaiseksi ja Juan 
vaikkapa espanjalaiseksi. Valitsemalla tietynkieliseksi leimautunut tai tiettyyn nimikult-
tuuriin liittyvä nimiasu voidaan siis vaikuttaa lapsen etnisen ja kulttuuriseen identiteetin 
rakentumiseen. Monikulttuurisissa perheissä vanhemmat joutuvatkin pohtimaan, millai-
sen identiteetin he lapsilleen haluavat: kummankin kulttuurin, vain toisen kulttuurin vai 
kansainvälisen.

Minna Nurmisen (2014, 88–90, 94) tutkimustulokset osoittavat, että nimen tai sen 
kieleen kuuluvan nimiasun valitseminen pelkästään toisen vanhemman kielestä tai ei 
kummankaan vanhemman kielestä ovat strategioina harvinaisia. Tavallisempia ovatkin 
Guro Reisæterin (2004, 120–123; 2007, 282–286; 2012, 229) tutkimuksissa esille nous-
seet ns. kompromissistrategiat, joista tärkeimmät ovat seuraavat kolme: 1. Nimi tai nimi-
asu, joka on käytössä sekä perheen asuinmaassa että toisen vanhemman kulttuurissa, 2. 
Monissa maissa yleinen nimi tai nimiasu, 3. Nimiyhdistelmä, jossa on nimiä tai nimiasuja 
kummankin vanhemman kielestä tai kulttuurista. Kompromissinimenä voi olla myös sel-
lainen neutraaliksi katsottava nimi tai nimiasu, joka ei ole yleinen kummankaan van-
hemman maassa tai kummankin vanhemman kulttuureista tulleiden etu- ja sukunimen 
yhdistelmä (Alhaug & Saarelma 2009, 102). 

Valitessaan nimeä lapselle suomalais-venäläisen perheen vanhempien on syytä ottaa 
huomioon suomalaisen ja venäläisen nimijärjestelmän erilaisuus sekä suomen ja venäjän 
kielen erot, kuten sanojen leksikaalinen merkitys, sanapaino ja äänteiden erot. Venäjä on 
monikansallinen maa, minkä vuoksi siellä on muitakin kuin venäläiseen kieleen liitty-
viä nimikulttuureja. Viitatessani Venäjällä vallitsevaan nimikulttuuriin tai nimiperintee-
seen tarkoitan nimenomaan Venäjän venäläisille vakiintuneita nimiä ja nimiasuja enkä 
esim. Venäjän tataareille. Olen mm. karsinut pois yhden kyselylomakkeen, jossa Venä-
jällä syntyneen vanhemman äidinkieli on venäjän lisäksi myös tataarin kieli, sillä uskon 
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vanhemman kansallisuuden vaikuttaneen nimenvalintaan. Erilaisista nimien äänne- tai 
kirjoitusasuista puhuessani käytän termiä nimiasu. Esimerkiksi Vasilisa on venäjän kie-
lessä käytetty nimiasu kreikan Basiliuksesta.

Suomessa virallisiin nimiin kuuluu nykylain mukaan etunimi (enintään kolme) ja 
sukunimi, kun Venäjällä taas virallinen nimi koostuu etunimestä, patronyymista ja suku-
nimestä. Venäjällä nimenantoa säätelevä laki4 ei ole yhtä yksityiskohtainen kuin Suomessa. 
Esimerkiksi laissa ei ole määritelty, kuinka monta etunimeä lapsi voi saada.5 Patronyy-
mista laissa sanotaan, että patronyymi on muodostettava isän nimestä, mikäli nimenkan-
tajan kansallisessa nimiperinteessä käytetään patronyymeja. Venäjän kielessä patronyymi 
eli isännimijohdos (ven. otčestvo) muodostetaan lapsen isän nimestä: esim. nimessä Ser-
gei Viktorovitš Lavrov patronyymi on Viktorovitš ’Viktorin poika’. Venäjän kielessä lähes 
jokaisella virallisella nimellä on lempinimimuoto, jota käytetään perhe- ja tuttavapiirissä, 
sillä virallisella nimellä kutsuminen tuntuu liian muodolliselta. Ortodoksisen tradition 
takia Venäjällä on vallinnut pitkään käytäntönä yksinimisyys, kun taas Suomessa voidaan 
antaa kaksi tai kolme etunimeä.

Tutkimissani perheissä – samoin kuin yksikielisissä suomalaisissa perheissä (Mikko-
nen 2005, 20) ja myös Nurmisella (2014, 74) – suurimmalla osalla lapsista on kaksi nimeä. 
Omassa aineistossani 13 % lapsista on kuitenkin saanut vain yhden etunimen, kun Nurmi-
sella taas vastaava luku on 4,6 % (mts. 74) ja suomalaisilla 2 % (Kiviniemi 2006, 72). Nur-
misen tutkimuksessa (mts. 47) on 31 eri kieltä, joten tutkimuksen informantteina toimi-
neiden vanhempien kulttuureissa on mahdollisesti tapana antaa useampi kuin yksi nimi.

Suomi ja venäjä kuuluvat eri kieliperheisiin ja eroavat toisistaan melko paljon äänne-
rakenteeltaan, sanastoltaan sekä lauseopin tasolla. Venäjän kielen erisnimellä voi olla suo-
messa appellatiivinen pari ja päinvastoin, minkä takia jotkin nimet tai nimiasut eivät sovi 
käytettäväksi suomalais-venäläisissä perheissä. Esimerkiksi Jarmo-nimellä on venäjässä 
appellatiivinen pari jarmo ’ies’, ja venäjän kielessä tavanomaisella naisennimellä Marina 
on suomessa appellatiivinen pari marina ’mariseminen; mariseva ääni’ (KS s.v. marina). 
Tämäntyyppisiä aineistossani esiin tulleita tapauksia käsittelen kohdassa 4.3. Lisäksi 
suomen ja venäjän äännejärjestelmät eroavat toisistaan paljon. Suomessa on kahdeksan 
vokaalia (a, e, i, o, u, y, ä ja ö), venäjässä kuusi (a, e, i, y, o ja u). Konsonantteja suomessa 
on 13, kun venäjässä niitä on laskutavasta riippuen 33:sta 37:ään, joskin konsonanttikir-
jaimia on vain 21. Suomesta puuttuvat esim. konsonantit š, ž, tš ja štš, kuten sukunimissä 
Puškin, Žirinovski, Tšehov ja Jaštšin. (Nikunlassi 2010.) Näitä konsonantteja käytetään kui-
tenkin venäjänkielisten lempi- ja puhuttelunimissä, ei virallisissa etunimissä.

Useimmiten valittu nimi seuraa meitä läpi elämämme. Yleensä totumme ja kiinnym-
me nimeemme niin paljon, että emme mielellämme vaihtaisi sitä (Masanti 2010, 122). 

4  Federaľnyj zakon ot 15.11.1997 # 143-FZ (red. ot 31.12.2014) ”Ob aktah graždanskogo sostojanija” 
(ven. ”Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 31.12.2014) ”Об актах гражданского 
состояния”), pykälä 18 (Viitattu 21.6.2015).
5  Käytännössä suurimmalla osalla Venäjän kansalaisista on yksi etunimi, mikä johtuu mm. siitä, että 
yhdestä nimestä on helpompi muodostaa patronyymi kuin useammasta etunimestä.
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Nimenvalintaa on siis syytä pohtia tarkasti. Suomalais-venäläisissä perheissä vanhempien 
on yhdessä mietittävä, antavatko he lapselleen yhden vai useamman nimen, ottavatko he 
patronyymin osaksi virallista nimeä ja haluavatko he helposti lempinimeksi muutettavan 
nimen. Heidän on myös pohdittava, miten valittu nimi toimii kummassakin kielessä ja 
kulttuurissa. Perheissä, joissa nimen pitää soveltua kahteen eri kieleen eli kummankin 
vanhemman äidinkieleen ja mahdollisesti toimia myös muissa kielissä, käytännöllisillä 
seikoilla on tavallista tärkeämpi rooli nimenvalinnassa. Tämän takia yksityiskohtien pun-
nitsemisella on nimenvalinnassa suurempi rooli kuin yksikielisissä perheissä. 

3. Käytännölliset nimivalinnat

Tutkimukseni informantit eli lasten vanhemmat ovat maininneet käytännölliset seikat 
yhden tai useamman nimen valintaperusteena 55 prosentilla lapsista. Käytännölliset nä-
kökohdat ovat luonnollisesti tärkeämpiä ensimmäisissä kuin jälkimmäisissä (eli toisissa 
tai kolmansissa) nimissä. Käytännöllisyyden perusteella valituista 109 nimestä ensimmäi-
siä nimiä on 89 ja jälkimmäisiä 20. Usein nimenomaan ensimmäiset nimet ovat kutsuma-
nimiä, ja tässä tutkimuksessa näin on 98 prosentilla lapsista. 

Käytännöllisyys näkyy nimivalinnoissa monella eri tavalla. Puhuessaan käytän-
nöllisyydestä nimen ominaisuutena vanhemmat ovat viitanneet tavallisesti siihen, että 
usein nimen halutaan olevan joko yhteinen vanhempien kielille tai ainakin äänteellisesti 
samankaltainen kummassakin kielessä. Eri kirjoitusasuisista mutta samaa alkuperää ole-
vista nimistä puhuessaan vanhemmat ovat käyttäneet mm. luonnehdintoja ”nimet muis-
tuttavat toisiaan” ja ”nimet ovat äänteellisesti lähellä toisiaan”. Vanhempien mukaan käy-
tännöllisen nimen tulee olla myös helppo kuulla, ääntää ja kirjoittaa. Lisäksi nimen pitäisi 
kuulostaa hyvältä eikä sen tulisi synnyttää epämiellyttäviä assosiaatioita kummassakaan 
kielessä.

Nimet lainautuvat helposti kielestä toiseen. Monet kristillisperäiset nimet ovat 
mukautuneet eri kielissä erilaisiin kirjoitus- ja ääntämisasuihin (Kiviniemi 1993, 125). 
Vanhemmat ovat mieltäneet samaa alkuperää olevat, mutta kirjoitus- ja äänneasultaan 
toisistaan poikkeavat nimet ja nimiasut eri nimiksi. Esimerkiksi suomalaisten käyttä-
mät Katrina ja Elias ”muistuttavat” vanhempien mukaan venäläiseen nimistöön kuulu-
via Jekaterinaa ja Iljaa ja yleiset venäläiset nimet Aleksei ja Mihail suomalaisia Aleksia 
ja Mikaelia/Mikaa. Leo-nimen valintaperusteena kerrottiin, että nimi ”muistuttaa venä-
läistä Lev-nimeä”. Matias assosioituu venäläisen äidin mielessä Matvei-nimeen, ja Timo 
tuo mieleen venäläisasuisen nimen Timofej. Eri kieliyhteisöissä käytettyjen samaa alku-
perää olevien nimien välillä voi olla pieniä eroja ääntämisessä ja sanapainossa. Nämä erot 
eivät kuitenkaan ole suuria, ja tavallinenkin kielenkäyttäjä yhdistää nimen tai nimiasun 
muiden kielten vastaaviin nimiin. Aineistoni vanhemmat ovatkin mieltäneet etunimet 
samoiksi tai ”toisiaan muistuttaviksi” nimiksi. Venäjänkielisissä sanoissa ja erisnimissä 
paino ei aina ole ensimmäisellä tavulla (Nikunlassi 2002, 89). Sofia lausutaan suomeksi 
paino ensimmäisellä tavulla, kun venäjäksi taas toisella ja nimen loppu ääntyy ja:llisena: 
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Sofija. Suomalainen Marja-nimi ”muistuttaa” vanhempien mukaan Venäjällä paljon käy-
tettyä Maria-nimeä, vaikka venäjänkielisessä variantissa paino on toisella tavulla ja j:n 
asemesta lausutaan i. Liisan venäläinen äiti mainitsee, että Liisa-nimi on ”äänteellisesti 
lähellä” venäläisestä Jelizaveta-nimestä muodostettua puhuttelussa yleisesti käytettyä lem-
pinimeä Liza.

Sekä suomalaiseen että venäläiseen suuhun sopivat vanhempien mielestä nimet Alek-
sandra, Katariina, Liisa, Maria, Ilja, Samuel ja Mikael. Käsitykset vierasmaalaiselta kuu-
lostavan nimen sopivuudesta kieliympäristöön vaihtelevat. Havaintojeni mukaan näin on 
erityisesti silloin, kun nimenantajilla ja -käyttäjillä on erilainen kulttuurinen tausta tai 
eri äidinkieli. Voi olla myös, että samaa kieltä äidinkielenäänkin puhuvat henkilöt ovat 
samasta nimiasusta täysin päinvastaista mieltä, kuten esimerkit 1 ja 2 osoittavat.

(1) Ilja on luonnollisesti venäläisperäinen, joka istuu hyvin suomalaistenkin 
suuhun. (Isä, suom.)

(2) Venäläinen aviomies on aina halunnut antaa Ilja-nimen pojalleen. 
Suomalaisen vaimon mielestä Ilja kuulostaa Suomessa vähän 
kummalliselta. Päädyttiin Iljan käännökseen eli Eliakseen. (Äiti, suom.)

Nimen ääntämisen helppous molemmille vanhemmille on tavattoman tärkeä seikka suo-
malais-venäläisissä perheissä, erityisesti, kun kyse on kutsumanimestä. Tämä on täysin 
ymmärrettävää, sillä lapsen nimi on jatkuvassa käytössä: vanhemmat joko puhuttelevat 
lasta tämän nimellä suoraan tai käyttävät nimeä keskenään lapsesta puhuttaessa. Jos nimi 
on vaikeasti lausuttava, se kuulostaa ei-äidinkielisen vanhemman lausumana erilaiselta 
kuin lapselle annettu virallinen nimi.

Suurin osa aineistoni nimistä ja nimiasuista voidaan katsoa suomenkieliseen etuni-
mistöön vakiintuneiksi nimiksi. Tämän takia vastauksissa tulee useimmiten esille lausu-
misen helppous nimenomaan venäläisille, niin venäläiselle vanhemmalle kuin muillekin 
sukulaisille. Vanhemmat ovat katsoneet helpoiksi lausua venäjäksi esim. seuraavat nimet: 
Alina, Emilia, Janina, Julia, Katarina, Krista, Laura, Paulina, Taina, Aleksi, Leo, Rainer, 
Oskar, Timo, Tomas. Kielten äännejärjestelmien eroavaisuuksien takia venäjänkielisille 
vaikeita äänteitä ovat suomen kielen etuvokaalit ä, ö ja y sekä kaksoiskonsonantit, jotka 
venäjää äidinkielenään puhuva ääntää helposti lyhyenä (Isotalus & Nissilä 2002, 56). Eräs 
venäläinen äiti kertoo, että lapsen suomalainen isä olisi halunnut nimetä pojan Väinöksi, 
mutta nimiehdotus hylättiin venäjänkielisille hankalien ä- ja ö-vokaalien takia. Nimi olisi 
kuulostanut Väinön sijaan Vainolta. Loppujen lopuksi tässä perheessä päädyttiin nimeen 
Anton. 

Nimen lausumisen helppous suomalaisille taas tulee luonnostaan esille, jos valittu 
nimi on venäläinen. Käytännössä tämä liittyy suomenkielisille vaikeasti äännettävien kon-
sonanttien välttämiseen. Suomalaiset informantit eivät eritelleet, mitkä äänteet ovat heidän 
mielestään vaikeita, mutta nähdäkseni ainakin konsonantit z, ž ja š esim. nimissä Zinaida, 
Žanna ja Aleksanderin/Aleksandran puhuttelumuoto Saša saattavat tuottaa ongelmia. Lau-
sumisen kannalta helppoa nimivalintaa Juri perustellaan seuraavasti (esimerkki 3):
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(3) Juri on helppo lausua molemmilla kielillä, ja vaikka se onkin venäläinen 
nimi, on myös suomen kielessä hyvin samantyylisiä miesten nimiä, 
esimerkiksi Jari. (Äiti, suom.)

Nimen lausumisen yhteydessä on otettava huomioon myös sanapainon vaikutus. 
Esimerkkinä mainittakoon aineistooni kuulumaton nimi Denis, joka kuitenkin kuvai-
lee sanapaino-ongelmaa hyvin. Denis on venäläisillä tavanomainen nimi, joka lausutaan 
venäjän kielessä sanapaino toisella tavulla. Suomessa ja joissakin muissa kielissä nimessä 
Denis sanapaino on ensimmäisellä tavulla. Tuttavani Denis-nimistä lasta onkin kiusattu 
nimensä takia, sanomalla Denis-penis. Denis oli lapsen kutsumanimi, josta ei ole viral-
lisesti luovuttu, mutta vanhemmat puhuttelevat lasta nykyään tämän toisella nimellä. 
Koska suomen kielessä pääpaino on poikkeuksetta ensimmäisellä tavulla, vierasmaalai-
nen nimi lausutaan todennäköisesti tämän säännön mukaisesti, vaikka muissa kielissä 
paino olisikin jollakin muulla kuin ensimmäisellä tavulla.

Ääntämisen helppouteen liittyy kiinteästi myös nimen kirjoittamisen mutkatto-
muus kuullun perusteella. Hurtan (2004, 197) mukaan monet nimet saattavat aiheuttaa 
ongelmia siten, että nimenkantaja joutuu selittämään, miten hänen nimensä kirjoitetaan. 
Tämä ongelma saattaa nousta tavoiteltaessa kansainvälisyyttä nimen kirjoitusasulla, esim. 
nimissä Julia tai Juulia, Nico ja Niko, Sara tai Saara, joiden kirjoitusasu ei välttämättä aina 
ole selvä. Vanhempien mielestä kuullun perusteella helppoja kirjoittaa ovat nimet Marko, 
Mikael ja Viljam. Oletan, että Viljamin tapauksessa ongelmia saattaa kuitenkin aiheut-
taa nimen oikeinkirjoitus, sillä mahdollisia variantteja ovat ainakin Wiljam ja William. 
Tämän lisäksi Viljam-nimeä taivutettaessa ei selviä, onko nimen perusmuodon lopussa 
i-vokaali vai ei6. 

Koska venäjän kielessä käytetään kyrillistä kirjaimistoa, suomalais-venäläisissä per-
heissä on nimenvalinnan yhteydessä pohdittu, miltä nimi tulee näyttämään translitteroi-
tuna suomesta venäjään, siis latinalaisista aakkosista kyrillisiin. Translitteraation halutaan 
olevan mutkaton. Translitteraatio on ajankohtaista mm. silloin, kun lapsella on Suomen 
kansalaisuuden lisäksi myös Venäjän kansalaisuus (esimerkki 4). Helposti translitteroi-
taviksi nimiksi on tulkittu mm. Eeva, Paulina, Daniel, Lukas, Mikael, Oliver ja Rainer. 
Oletan, että kaksoiskonsonantit saattavat venäläisessä translitteraatiossa lyhentyä, kuten 
monissa suomalaisissa sukunimissä on käynyt, esim. Heikkinen > Heikinen, Junttila > 
Juntila, Olkkonen > Olkonen (Korpivaara 2005, 46). Suomalaisia nimiä translitteroidessa 
ongelmia tuovat myös pitkät vokaalit (Jänis 2006, 71–72), jolloin ee nimessä Eeva saattaa 
muuttua lyhyeksi. Oletan kuitenkin, että venäläiselle vanhemmalle sopii myös, että nimen 
translitteroidussa muodossa on lyhytvokaalinen vaihtoehto. Translitteroitua muotoahan 
käytetään Venäjällä, missä pitkävokaalinen vaihtoehto saattaa vaikuttaa oudolta: Eva olisi 
Eevaa luontevampi.

6  Esimerkiksi genetiivimuoto Viljamin voi olla muodostettu jommastakummasta nimestä: Viljam tai 
Viljami.



93Kansainvälinen, suomalainen vai venäläinen? 

(4) Äidin päävaatimuksena oli, että nimien ei tulisi alkaa j-kirjaimella, 
koska molemmat vanhemmat suunnittelivat antavansa lapsilleen kaksi 
kansalaisuutta, ja nimen translitterointi venäjäksi voisi tuottaa ongelmia. 
(Äiti, ven.)

Nimien muita käytännöllisiä ominaisuuksia ovat lyhyys, helppous ja vääntelemät-
tömyys. Lyhyt nimi on Kiviniemen (1982, 163) mukaan tarpeen varsinkin silloin, kun 
nimiyhdistelmän halutaan kuulostavan helpolta tai jos nimenkantajan sukunimi on pitkä. 
Aineistossani lyhyiksi nimiksi on mainittu Eero, Hugo, Ilja ja Mikael, joskin jälkimmäistä 
voidaan pitää pitkähkönä, sillä se on kolmitavuinen nimi. Maksimin äiti pohtii, että hänen 
valitsemansa nimen Maksim voi halutessa muuntaa lyhyempään ja samalla kansainvä-
lisempään muotoon Max. Helpoiksi nimiksi ilman tarkempia perusteita on määritelty 
Daniel, Janne, Lars ja Leevi. Nimiä, joista on vaikea vääntää haukkumanimeä, ovat van-
hempien mielestä esim. Joanna, Laura, Ilja ja Mikael.

4. Kansainväliset, suomalaiset vai venäläiset nimet?

Nimivalinnalla on mahdollista luoda yhteyttä tietynsuuntaiseen kieli- ja kulttuuritaus-
taan. Jos esim. lapselle valitaan nimi venäjän kieleen vakiintuneessa kirjoitusasussa An-
drei (< kreik. Andreas), Igor (< pohjoism. Yngvar t. Ingvar) tai vaikkapa Olga (< pohjoism. 
Helga), nimenkantajaa todennäköisesti luullaan venäläiseksi.

Tutkimuskirjallisuudessa kansainvälisillä nimillä tarkoitetaan monissa maissa – 
yleensä länsimaissa – käytössä olevia ja tunnettuja nimiä tai nimiasuja (Gerritzen 2006, 
178, 182; Mikkonen 2005, 21; Aldrin 2009, 89), joista saattaa olla vaikea sanoa, ovatko ne 
moderneja vai perinteisiä (Gerritzen 2006, 181). Mikkosen (mts.) mukaan kansainvälisiä 
nimiä ovat esim. Anna, Laura, Sofia, Mikael ja Paul. Nämä vanhat kristillisperäiset nimet 
ovat vuosisatojen aikoina saaneet eri maissa, kielissä ja kulttuureissa erilaisia asuja. Nimen 
määritteleminen tietynkieliseksi tai tiettyyn kulttuuriin kuuluvaksi voi olla hankalaa tai 
jopa mahdotonta, sillä kaikkien nimien alkuperästä ei ole täyttä varmuutta (Salmi 2013, 
102; Nurminen 2014, 10, 22−23). Oman näkemykseni mukaan nimen painotuksen ja 
kirjoitusasun kautta välittyy tiettyyn kieli- ja kulttuuritaustaan viittaavia vivahde-eroja ja 
sävyjä. Esimerkiksi Sarah on suomenkielisestä näkökulmasta vierasasuinen nimi, jonka 
suomalaisasuinen variantti on Saara. Nimien suomenkielisinä piirteinä voidaan pitää pit-
kävokaalista nimiasua (Pia > Piia), konsonanttiloppuisten nimien korvaamista vokaali-
loppuisilla (Alex > Aleksi, Oskar > Oskari) ja y-kirjaimen korvaamista i-kirjaimella (Fanny 
> Fanni). Seuraavat konsonantit ja kirjainyhdistelmät ovat suomen kielen ortografialle 
vieraita: c, q, w, x, z sekä th t:n merkkinä, ph f:n merkkinä ja chr kr:n merkkinä. (Kiviniemi 
1993, 127–141.) Salmen (2013, 66, 102) mukaan suomenkielisessä nimipäiväkalenterissa 
muista kielistä lähtöisin olevien nimien kirjoitusasuja suomalaistetaan etupäässä merkit-
semällä pitkinä ääntyvät vokaalit kahdella kirjaimella.

Tässä tutkimuksessa ei ole tarkoituksena tutkia nimiaineistossa olevien nimien kielel-
listä alkuperää tai määritellä nimiä tietynkielisiksi. Tavoitteena ei ole myöskään määritellä 



94 Ksenia Eskola

nimien tai nimiasujen kansainvälisyyttä, suomalaisuutta tai venäläisyyttä. Sen sijaan 
tarkoituksena on tarkastella, mitkä nimet vanhemmat ovat mieltäneet kansainvälisiksi, 
suomalaisiksi ja venäläisiksi sekä miten nimien synnyttämät kielelliset ja kulttuuriset 
konnotaatiot ovat vaikuttaneet nimenvalintaan. Nimenvalintaperusteita tarkasteltaessa 
nimenomaan vanhempien näkökulma on tärkeä. Vanhemmat ovat puhuneet ”suomalai-
sista” ja ”venäläisistä” nimistä viitaten toisinaan kieleen ja toisinaan maahan, jossa nimeä 
tai nimiasua käytetään.

On huomattava, että informantit eivät välttämättä tiedä nimien todellista alkuperää. 
Vanhempien mielipiteet nimien kielellisistä taustoista ovatkin subjektiivisia, yleensä tun-
temuksiin eikä tietoon perustuvia.

Kun analysoidaan ihmisten tietynkielisiksi tai -maalaisiksi mieltämiä nimiä tai nimi-
asuja, pitää ottaa huomioon perheen konteksti. Suomalais-venäläisessä perheessä näke-
mykset nimien kielestä voivat olla erilaisia kuin esim. suomalais-saksalaisessa perheessä. 
Suomalais-saksalaisen perheen saksalaisen vanhemman mielestä nimi Anastasia saattaa 
tuntua kansainväliseltä, mutta suomalais-venäläisen perheen venäläisen vanhemman 
mielestä hyvinkin venäläiseltä sen Venäjällä yleisyyden vuoksi. Havaintojeni mukaan 
mielipiteen muodostamiseen nimen kielestä vaikuttaa nimenantajan henkilökohtainen 
elämänhistoria, lähinnä se, missä maassa ja kieliympäristössä hän on kasvanut ja asunut 
suurimman osan elämästään. Jos vasta aikuisena Suomeen muuttanut venäläinen ei tiedä 
kovin paljon nimen yleisyydestä muissa maissa, on luonnollista, että hän mieltää nimet 
Anna ja Elena, jotka ovat Venäjällä yleisiä naisennimiä, venäläisiksi. Informanttini ovat 
edellä mainittujen nimien ja nimiasujen luonnehdinnassa käyttäneet mm. sanoja perus-
venäläinen, liian venäläinen ja puhtaasti venäläinen nimi.

4.1. Kansainväliset nimet

Nimen kansainvälisyys on mainittu 34 prosentilla lapsista yhden tai useamman etuni-
men valintaperusteena. Vanhemmat ovat käyttäneet kansainvälisiä nimiä luonnehties-
saan mm. adjektiiveja eurooppalainen ja yleismaailmallinen. Jotkin nimet vanhemmat 
ovat mieltäneet samaan aikaan kansainvälisiksi ja suomalaisiksi tai kansainvälisiksi ja ve-
näläisiksi, mikä viittaa siihen, että nimi on yleisesti käytössä useissa maissa Suomen ja/
tai Venäjän lisäksi. Vanhempien kansainvälisiksi mieltämiä nimiä on valittu etenkin en-
simmäisiksi nimiksi. Näitä aineistossani on 54. Kansainvälisiksi miellettyjä jälkimmäisiä 
nimiä on 14 eli noin neljä kertaa vähemmän kuin ensimmäisiä nimiä. Kansainvälisiksi 
miellettyjä ensimmäisiä tyttöjen nimiä ovat Alexandra, Alina (2 kertaa), Alisa, Anna (3), 
Camilla, Claudia, Eeva, Elsa, Emilia, Erika, Eveliina, Julia (2), Kiira, Laura, Marija, Milla, 
Nora, Oliwia, Saara, Sofia; poikien nimiä Aleksander, Aleksi (2), Alex (2), Alexander, An-
ders, Anton (2), Daniel (2), David, Emil, Hugo, Kristian, Lars, Leo, Lukas, Luukas-Daniel, 
Maksim, Max (2), Marko, Niklas (2), Oliver, Tomas, Valtteri, Viktor ja Viljam. Vanhem- 
pien kansainvälisinä pitämiä jälkimmäisiä nimiä ovat Alexandra, Eeva, Emilia (2), Jolan-
da, Julia, Maria sekä Aleksanteri, Arttu, Daniel, Kristian, Mikael, Valtteri ja Zacharias.
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Vanhempien pohdinnoista nousee esille ainakin kaksi seikkaa nimien kielestä: nimien 
ääntämistapa ja kirjoitusasu. Ensinnäkin vanhemmat ovat miettineet nimien tai nimi-
asujen toimivuutta – etenkin lausumisen helppoutta – eri kielissä ja maissa (esim. Kris-
tian, Max). Toiseksi he ovat halunneet tavoitella kansainvälisyyttä käyttämällä sellaista 
kirjoitusasua, joka ei ole yleinen suomessa, esim. Camilla. Minna Nurmisen (2014, 93) 
tutkimissa perheissä, toisin kuin minulla, kansainvälisellä nimivalinnalla lapselle yrite-
tään mm. luoda kansainvälistä kahden kulttuurin ylittävää identiteettiä. Tämä voisi johtua 
siitä, että Nurmisen tutkimuksessa (mts. 47, 90) jotkut vanhemmista ovat kaksikielisiä, ja 
toisinaan perheissä on käytössä kolme kieltä, kun taas minun tutkimuksessani vain kaksi.

Nimien toimivuutta eri kielissä mm. maissa, joihin lapsilla ei ole siteitä, pohditaan 
esimerkeissä 5 ja 6. Esimerkeistä käy ilmi, että nimenantajat ovat joskus ottaneet myös 
huomioon mahdollisen muuton ulkomaille:

(5) Nimien valinnassa ajattelimme myös sitä, että tyttäremme selviää missä 
maailman maassa tahansa nimillä Anna Ellen. (Äiti, suom.)

(6) Ensimmäisen nimen (Nora) pitää olla tarpeeksi kansainvälinen eli sellai- 
nen, joka on käytössä useissa maissa. Meidän perhe saattaa näet muuttaa 
minne tahansa. Kaikkea ei tietenkään voi ottaa huomioon. Serkkuni 
asuvat Kongossa ja ovat ranskankielisiä. Sekin otettiin huomioon, vaikka 
sillä olikin pienempi merkitys, mutta kuitenkin. (Äiti, ven.)

Vanhempien kansainvälisiksi mieltämät nimet ovat yleiseurooppalaisia, joko suomalaises- 
sa kirjoitusasussaan (Aleksi) tai suomen kielen näkökulmasta vierasperäisessä (Alexandra),  
mm. venäjänkielisessä (Aleksander, Marija) kirjoitusasussaan. Kansainvälisyyttä on ha-
luttu korostaa käyttämällä kirjoitusasussa x-kirjainta ks:n sijaan, c:tä k:n sijaan, ch:ta h:n 
sijaan, w:tä v:n sijaan tai käyttämällä suomen aakkostolle vierasta z-kirjainta: Alexandra, 
Camilla, Oliwia ja Zacharias. Jälkimmäisestä nimestä käytetään suomen kielessä Sakari-
nimiasua. Kansainväliseen nimivalintaan saattaa vaikuttaa mm. lapsen vanhempien kes-
kenään käyttämä kieli. Esimerkiksi sisarusten Camilla ja Daniel vanhemmat valitsivat 
kansainvälisen nimen, koska heidän yhteisenä kielenään on englanti. Se on myös äidin 
mukaan vaikuttanut Camilla-nimen kirjoitustapaan: c:llä k:n sijaan. 

Pitkiä vokaaleja ja kaksoiskonsonantteja taas voidaan pitää suomalaisuuden piirteinä. 
Näin esimerkiksi vanhempien kansainvälisiksi mieltämien nimien Kiira ja Saara pitkävo-
kaalinen kirjoitusasu samoin kuin nimien Arttu ja Valtteri kaksoiskonsonantti tt antavat 
nimille suomenkielisen sävyn. Kuitenkin on todettava, että vaikka suomalaistetuissa eli 
suomen kieleen mukautetuissa nimiasuissa käytetäänkin yleensä pitkävokaalista kirjoi-
tusasua (esim. Eedit, Joonatan), ovat lyhytvokaaliset variantit joskus suomenkielisilläkin 
yleisempiä kuin pitkävokaaliset. Tällaisia ovat esim. Ida, Emil, Erik (Kiviniemi 1993, 129) 
ja Saga (Saarelma-Paukkala 2013, 64).

Johonkin muuhun tiettyyn maahan ja kieleen liittyviä nimiä tai nimiasuja, kuten André, 
Krzysztof tai vaikkapa Sophia, ei aineistossani esiinny. Luukas-Danielin äiti mainitsee, että 
muissakin kielissä on olemassa samaa alkuperää olevia nimiä, esim. Lukaš, mutta tämän-
tyyppisessä kirjoitusasussa annettuja nimiä aineistostani ei löydy. Mainittakoon kuitenkin 
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suomen ja venäjän kielissä epätavalliset asut Jolanda, Claudia (suom. Klaudia, ven. Klav-
dija), Zacharias (suom. Sakari, ven. Zahar) sekä suomen kielen näkökulmasta vierasasui-
set ruotsinkieliset Anders ja Lars. Lempiäisen (2004, s.v. Jolanda) mukaan Jolanda on mah-
dollisesti johdos ranskalaisesta nimestä Violante. Hanks ja Hodges (1990, s.v. Jolanda) taas 
toteavat, että nimi on italialainen variantti Yolande-nimestä ja että nimeä käytetään muun 
muassa Puolassa (Jolanta), Tšekissä (Jolana ja Jolanta) ja Unkarissa (Jolán).

4.2. Suomalaiset ja venäläiset nimet

Nimien kansainvälisyyteen suhtaudutaan suomalais-venäläisissä perheissä myönteisesti, 
mutta mitä mieltä vanhemmat ovat nimistä, jotka ovat heidän mielestään selvästi joko 
suomalaisia tai venäläisiä? Halutaanko lapselle antaa selvästi venäläinen tai suomalainen 
nimi? Joko suomalaisuuden tai venäläisyyden on mainittu vaikuttaneen nimenvalintaan 
yhteensä 11 prosentilla lapsista. Koska näiden ominaisuuksien perusteella valittuja nimiä 
on vähän, käsittelen niitä yhdessä ryhmässä.

Suomalaiseksi mielletty nimi Leo on annettu ainoastaan kerran ja silloin jälkimmäi-
seksi nimeksi. Vanhempien venäläisinä pitämiä nimiä ovat ensimmäiset nimet Anastasia 
(2 kertaa), Anna, Ksenija, Anton, Kiril ja jälkimmäiset Anastasia (2), Elena, Inna, Maria 
(2), Valentina, Aleksander, Aleksanteri, Leo, Leonid. Kaikki nimet paitsi Leo ovat hyvin 
yleisiä venäläisille vakiintuneita nimiä tai nimiasuja. Mielestäni monia niistä voidaan 
kuitenkin pitää kansainvälisinä, sillä niistä ei voi päätellä nimenkantajan kansallisuutta 
tai kielellistä taustaa. Asia muuttuisi, jos otettaisiin huomioon sekä etu- että sukunimi 
(vrt. esim. Anna Virtanen, Anna Davidson ja Anna Petrova). Kysymyslomakkeessa en ole 
yksityisyyden suojelemiseksi kysynyt lasten sukunimiä. Venäläisyyttä on tarkoitukselli-
sesti korostettu poikien nimivalinnoissa Kiril ja Anton (esimerkki 8). Samoin venäläisyys 
oli tärkeä siskojen nimivalinnoissa Anastasia ja Anna, jotka ovat tyttöjen ainoat nimet. 
Nimet annettiin siitä huolimatta, että lapsilla on venäläinen sukunimi, ja nimien takia 
lapsia saatettaisiin kiusata. Anastasiaa ja Annaa on kiusattukin koulussa, joskin nykyään 
vähemmän. Lasten venäläinen isä, joka on valmistunut venäläisestä filologiasta, peruste-
lee esimerkissä 7 nimivalintaansa seuraavasti:

(7)  (…) Mietimme vaimoni kanssa, minkälaista on asua Suomessa 
venäläisten etunimien, isännimien7 ja sukunimien kanssa, mutta 
päädyimme venäläisiin nimiin. Suomalaisia nimiä minä en varmaan 
antaisi lapsille. Minulle venäläiset nimet ovat osa Venäjää, venäläistä 
kulttuuria. Kun on venäläinen nimi ja asuu Suomessa, pitää todistaa, että 
on venäläinen, ja olla pelkäämättä, että kiusataan ’ryssäksi’. Venäläinen 
nimi on kuin lippu. (Isä, ven.)

7  Vaikka isä kertoo tässä pohtineensa myös isännimen antamista lapselle, ilmeisesti sitä ei annettu, 
sillä kummallakin tytöllä on ainoastaan yksi etunimi.
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Nimiyhdistelmiä, joissa on haluttu yhdistää vastaajien venäläisenä pitämä nimi ja 
Suomessa yleinen nimi, on kaksi; toisessa ensimmäinen nimi on venäläinen ja toinen suo-
malainen, toisessa päinvastoin: Ksenija Emilia ja Mikael Leonid. Vastaajat siis ovat pitä-
neet nimiä Ksenija ja Leonid venäläisinä ja nimiä Emilia ja Mikael suomalaisina. Ennen 
aineiston keruuta oletin, että suomalais-venäläiset perheet olisivat erityisen halukkaita 
käyttämään kompromissinimiä, esim. nimiyhdistelmiä, joissa on yhdistetty suomalaisena 
ja venäläisenä pidettyjä nimiä, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Myöskään Emilia Aldrinin 
monikielisten perheiden nimenvalintaa käsittelevässä tutkimuksessa erikielisten etuni-
mien yhdistelmät eivät ole yleinen tapa valita nimi lapselle (Aldrin 2009, 89, 92).

Erään venäläisen äidin mukaan jälkimmäiseksi nimeksi annettu Leo ”antaa ymmärtää 
lapsen venäläisistä juurista”, millä tarkoitetaan Leon olevan samaa alkuperää venäjän kie-
lessä tavanomaisen Leonid-nimiasun kanssa. Aineistossani on kaksi Leoa, ja toisen Leo-
nimisen pojan venäläisen äidin mukaan Leo onkin suomalainen nimi. Suomalaisen isän 
mielestä nimi taas ei ollut tarpeeksi suomalainen, mikä voi selittyä vanhempien eri kieli-
taustoilla. Äiti perusteli isälle nimivalinnan suomalaisuutta siten, että nimi on suomalai-
sessa nimipäiväkalenterissa ja yleisesti käytössä Suomessa. Nimi onkin annettu kesäkuu-
hun 2015 mennessä 24 408 miespuoliselle henkilölle (VRK 14.6.2015).

Antonin ja Kirilin vanhempien päävaatimuksena oli, että nimet on helppo lausua 
molemmilla kielillä. Luultavasti juuri sen takia nimen kirjoitusasussa on yksi l-kirjain 
kahden sijaan. Venäjän kielessä käytetty kirjoitusasu on siis Kirill (VHO 2005), vaikka 
nimen lopussa lausutaankin vain yksi l. Lisäksi nimillä on haluttu tuoda esille lasten venä-
läistä taustaa:

(8) Voisin kuvitella, että he [lapset] olisivat olleet hieman loukkaantuneita, 
jos olisimme antaneet puoliksi venäläistä syntyperää oleville pojille täysin 
suomalaiset nimet. Kulttuurin tutkimusta itse opiskelleena kallistun myös 
sille suunnalle, että molemmista kulttuureista on otettava jotain. Vaikka 
edes nimi. (Äiti, suom.)

Tässä artikkelissa käsittelemäni aineiston ulkopuolella on myös muita venäjän kieles-
sä käytettyjä nimiä tai nimiasuja, mutta niiden nimenvalintaperusteissa ei kuitenkaan 
ollut kerrottu nimen venäläisyyden vaikuttaneen nimivalintaan. Tällaisia ovat esimer-
kiksi Olga, Pelageja, Serafima, Sinaida, Varvara, Valentina, Vasilisa, Andrei, Artemi, Art-
jom, Ilja. Samoin muista nimenvalintaperusteista löytyy alkuperältään suomalaisia nimiä, 
kuten Aino, Marjatta, Tuulikki, Ilmari, Oiva, Onni, Tapio, Veikko, Väinö ja latinasta kään-
netty nimi Orvokki. Saattaa olla niinkin, että venäläisen tai suomalaisen nimen tai nimi-
asun valinnan taustana oli sukulaisen esikuva, eikä nimen venäläisyys tai suomalaisuus 
sinänsä ollut nimenantajalle tärkeä kriteeri. Lapsen nimeäminen sukulaisen mukaan on 
ollut yleinen nimenvalintaperuste slaavilaisissa kulttuureissa, esim. Kroatiassa ja Bulga-
riassa (Virkkula 2014, 77−82). Myös Suomessa asuvissa suomalais-venäläisissä perheissä 
valitaan suvussa kulkeneita nimiä, jolloin nimivalinnoilla halutaan liittää lapsi sukuun ja 
korostaa kunnioitusta sukulaisia kohtaan (Eskola 2013, 99).
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Venäläistä nimiperinnettä ja sen edustusta Suomessa tukevat etunimiksi annetut 
patronyymit eli isännimijohdokset. Aineistoni 184 lapsesta kolmella on isänsä nimen 
mukainen venäläisellä vna-päätteellä muodostettu patronyymi. Nämä isännimijohdok-
set esiintyvät poikkeuksetta jälkimmäisinä niminä ja ainoastaan tytöillä: Jurivna (Jurin 
tytär), Vadimovna (Vadimin tytär) ja Mikovna (Mikan tytär)8. Venäläinen patronyymi on 
suomalaiselle nimijärjestelmälle oudohko elementti, jolle ei ole omaa kategoriaa, minkä 
vuoksi se on sijoitettava etunimen kohdalle.

Nimen suomalaisuuden tai venäläisyyden on mainittu vaikuttaneen nimenvalintaan 
vain harvoin. Monet aineiston nimiasuista ovat kuitenkin suomenkielisiä, joten pidän 
todennäköisenä, että usein nimen suomalaisuutta valintaperusteena on pidetty itsestään-
selvyytenä, minkä takia sitä ei mainittu vastauksissa. Vastaavanlainen tilanne on myös 
Emilia Aldrinin tutkimuksessa (2011, 139), jossa lasten vanhemmista ainoastaan 4 % 
on spontaanisti maininnut, että nimen ruotsalaisuus, kotimaisuus tai pohjoismaisuus oli 
heille tärkeä nimenvalintaperuste.

4.3. Mahdottomina pidetyt nimet

Suomalais-venäläisten lasten vanhemmat kiinnittävät erityistä huomiota suomen ja ve-
näjän kielen kannalta mahdottomina pidettyihin nimiin ja nimiasuihin. Suomi kuuluu 
suomalais-ugrilaisiin ja venäjä indoeurooppalaisiin kieliin: naapurimaiden kielet ovat siis 
hyvin erilaisia keskenään. Tästä syystä jotkin Venäjällä yleisessä käytössä olevat etunimet 
tai niiden muunnokset eivät ole käypiä Suomessa ja päinvastoin. Kieliympäristöön kuulu-
maton tai vierasmaalaiselta kuulostava nimi saattaa tuntua epämieluisalta, jos kieliympä-
ristössä on olemassa samanasuinen tai äänteellisesti läheinen negatiivisia tai outoja kon-
notaatioita synnyttävä appellatiivi eli yleisnimi. Näitäkin asioita tiedustelin vanhemmilta: 
jotkut ovat kertoneet nimistä, joista olivat keskustelleet lapsen nimeä valitessaan, toiset 
taas ovat selvästi alkaneet miettiä asiaa tarkemmin vasta vastatessaan kyselyyni.

Mitkä nimet ovat Suomessa tai suomen kielessä mahdollisesti ongelmallisia, kummal-
lisia tai sopimattomia assosiaatioita synnyttäviä? Arina, joka on kansanomainen muoto 
nimestä Irina (Petrovski 2000 s.v. Arina), olisi ollut venäläiselle äidille mieluisa, mutta 
nimi hylättiin suomenkielisen arina-appellatiivin merkityksen ’tulipesän, lieden tms. ris-
tikko- t. säleikkömäinen pohja, rosti’ (KS s.v. arina) takia.

Venäjänkielisille informanteilleni nimet Antti, Miska, Oona ja Sami ovat epämiellyt-
täviä. Kielierojen takia suomea toisena tai vieraana kielenä puhuvalle syntyy suomenkie-
lisistä sanoista sellaisia konnotaatioita, joita syntyperäiselle suomalaiselle ei tule mieleen. 
Sopimattomat assosiaatiot voivat johtua äänteiden kvantiteetista eli kestosta: venäläinen 

8  Patronyymia Mikovna muodostettaessa vokaali a muuttuu venäjän kielen säännön mukaan o:ksi 
(venäjän kielessä painoton a sanan (myös etunimen) lopussa muuttuu patronyymissa o:ksi, esimerkiksi 
Nikita > Nikitovna, Nikitovitš, Danila > Danilovitš).
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informantti epäili suomenkielisen nimen Antti toimivuutta suomalais-venäläisissä per-
heissä. Venäjänkieliset suomen kvantiteetista tietämättömät sukulaiset olisivat lausuneet 
nimen anti, ei Antti. Venäjän kielessä anti-määriteosa vastaa suomalaista kieltoprefiksiä 
epä-, esim. epäpuhdas, epäaito. Myös suomen kielessä käytetään anti-määriteosaa, joka 
esiintyy yleensä vierassanoissa (esim. antibiootti, antiseptinen) mutta se voi liittyä myös 
muuhun kuin vierassanaan (esim. antisankari) (VISK § 172). Venäjänkielinen informant-
tini katsoi kuitenkin, että venäjänkielisten lausumana (Anti) nimi kuulostaisi kummalli-
selta. Oona-nimi olisi miellyttänyt erästä venäläistä äitiä paljon, mutta venäläiset sukulai-
set hylkäsivät nimiehdotuksen heti, koska se muistuttaa venäläistä hän-pronominia (ven. 
ona). Koska venäjän kielessä toisin kuin suomessa äänteiden kestolla ei ole merkitystä 
erottelevaa tehtävää, sekoittuvat Oona ja ona venäläisen suussa helposti. Myös suoma-
lainen nimi Sami on venäläisille outo, sillä venäjän kielessä appellatiivia sami käytetään 
merkityksessä ’itse’ (mon.), esimerkiksi My sdelali eto sami. ’Me teimme sen itse.’ Eräs vas-
taaja mainitsee sopimattomana Suomessa venäläisenä pidetyn ja Suomen ortodoksisessa 
nimipäiväkalenterissa olevan nimen Miška (Lempiäinen 2004 s.v. Miska; Vilkuna 2005 
s.v. Miska). Vastaajan mukaan Miška tuli hylätyksi tässä perheessä sen takia, että venäjäksi 
se merkitsee nallea tai karhun deminutiivimuotoa. Suomessa taas karhua tarkoittava otso-
sanan erisniminen pari Otso on käytössä etunimenä, ja kesäkuuhun 2015 mennessä se on 
annettu 3 254 miespuoliselle henkilölle (VRK 14.6.2015). Miška on venäjän kielessä paitsi 
appellatiivi, myös mahdollinen Mihail-nimen lyhentymä tai kansanomainen muoto, 
mutta on vaikea kuvitella, että sitä annettaisiin Venäjällä viralliseksi nimeksi. Venäjällä 
nimenantoa säätelevä laki ei väljyytensä takia ota kantaa siihen, voidaanko viralliseksi 
nimeksi antaa virallisen nimen lyhentymä tai puhuttelumuoto. Internetin venäjänkieli-
siltä keskustelupalstoilta löytyy kuitenkin runsaasti esimerkkejä siitä, että Venäjän viran-
omaiset eivät hyväksy tällaisia tapauksia. 

Kuten on jo tullut esille, venäjän kielessä käytetään runsaasti lempinimiä. Tämä käy-
täntö on niin vakiintunut Venäjällä, että se on myös läsnä tutkimissani suomalais-venä-
läisissä perheissä. Koska tutkimukseni venäläiset informantit käyttävät runsaasti lempini-
miä, viralliset nimet Viktoria, Pavel ja Vasilisa ovat vanhempien mielestä vakiintuneiden 
hellittelymuotojensa takia hankalia Suomessa. Virallinen etunimi Viktoria ei sovellu van-
hempien mukaan suomalais-venäläisen perheen nimistöön, sillä nimen venäjänkielinen 
ja venäläisten käyttämän puhuttelumuoto Vika on homonyyminen suomen yleiskielisen 
sanan vika kanssa. Samasta syystä Pavel ei kelvannut nimeksi: puhuttelumuoto Paška ei 
olisi mahdollinen suomenkielisen appellatiivin paska takia. Erään informantin perheessä 
hylättiin myös nimiehdotus Vasilisa, jonka hellittelymuoto Vasiliska ei sopinut lapsen 
nimeksi, sillä venäläinen äiti sai suomalaiselta tuttavaltaan huomautuksen, että nimi saat-
taa assosioitua vesiliskoon. Tämä ei kuitenkaan estänyt yhtä aineistoni perhettä antamasta 
Vasilisa-nimeä tyttärelleen. Edellä esitetystä voidaan päätellä, että venäläinen lempinimi-
käytäntö saattaa vaikuttaa siihen, että jotkin nimiehdotukset hylätään niiden puhuttelu- 
tai lempinimimuotojen takia. Oletettava kuitenkin on, että jos perhe ei ole tekemisissä 
muiden Suomessa asuvien venäläisten kanssa, eikä perheellä ole vahvoja siteitä Venäjällä 
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asuviin sukulaisiin, lempinimikäytännöllä ja sen vaikutuksella virallisen nimen antoon 
saattaa olla vähäisempi merkitys. Vanhempien sopimattomina pitämiin nimiin on suh-
tauduttava varauksella, sillä nämä ovat yksittäisten henkilöiden mielipiteitä. Informant-
tieni vastaukset antavat silti kuvan siitä, millä perustein nimiehdotuksia hylätään suoma-
lais-venäläisissä perheissä.

5. Lopuksi

Kokoavasti voidaan todeta, että suomalais-venäläisissä perheissä nimen käytännölli-
syydellä on merkittävä rooli nimenvalinnassa. Käytännöllisten näkökohtien mainitaan 
vaikuttaneen nimenvalintaan 55 prosentilla lapsista yhden tai useamman etunimen va-
lintaperusteena. Tämä näkyy siten, että lapselle on usein valittu nimiä, jotka toimivat 
kummankin vanhemman kielessä ja kulttuurissa. Tällaisia voivat olla vanhempien ”ään-
teellisesti lähellä oleviksi” kutsumat eli samaa alkuperää olevat mutta eri kirjoitusasus-
sa esiintyvät nimet, vanhempien mielestä kummassakin kulttuurissa hyvältä kuulosta-
vat nimet, helposti translitteroitavat tai vaikkapa lyhyet nimet. Äärimmäisen tärkeää on 
nimen lausumisen helppous: pyritään välttämään joko suomalaisille tai venäläisille vai-
keita äänteitä, kuten z, ž ja š; ä, ö ja y. Monilla lapsilla on sukulaisia Venäjällä, joten nimen 
halutaan olevan helposti lausuttava myös heille, ei vain suomea osaavalle venäläiselle van-
hemmalle. Lisäksi on pohdittu nimien toimivuutta ja käyttökelpoisuutta muissa kielissä 
ja kulttuureissa. Kuviossa 1 on esitetty jako vanhempien käytännöllisiksi, kansainvälisiksi 
sekä suomalaisiksi ja venäläisiksi mieltämistä etunimistä.

Kuvio 1. Vanhempien käytännöllisinä, kansainvälisinä sekä suomalaisina ja venäläisi-
nä pitämät nimet.
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Kaiken kaikkiaan nimenvalintaperusteet on kartoitettu 184 lapsen nimistä. Analyysi 
osoittaa, että kansainvälisyys siinä merkityksessä, miten vanhemmat sen ymmärtävät, on 
ollut 34 prosentilla lapsista yhden tai useamman nimen valintaperusteena, kun taas suo-
malaisuus ja venäläisyys, venäläiset patronyymit mukaan lukien, 11 prosentilla lapsista. 
Vanhempien kansainvälisinä pitämien nimien suhteellinen suosio johtunee näiden toimi-
vuudesta useissa kielissä ja kulttuureissa. Yhdessäkään perheessä ei kuitenkaan mainita, 
että lapsella haluttaisiin olevan eurooppalainen, suomalaisuuden ja kansainvälisyyden 
rajoja ylittävä identiteetti (vrt. Nurminen 2014, 94). Mielipiteet nimen suomalaisuudesta 
ja venäläisyydestä eroavat toisistaan vanhemman kielitaustasta riippuen. Nimien suoma-
laisuuden ja venäläisyyden vähäinen vaikutus nimenvalintaan saattaa vaikuttaa ristirii-
taiselta, sillä lähempi tarkastelu osoittaa suurimman osan nimistä olevan suomenkieli-
sessä kirjoitusasussa. Tällaiset ristiriidat eivät ole harvinaisia. Esimerkiksi liettualaisten 
ja suomalais-liettualaisten lasten nimiä ja nimenvalintaperusteita tutkinut Sara Sällsten 
(2013, 133) on havainnut monien nimien olevan liettualaisessa kirjoitusasussa, vaikka 
vanhemmat ovat kertoneet, että liettualaisuuden korostaminen nimien avulla ei ole heille 
erityisen tärkeää.

Tutkimustulokset osoittavat, että muutamaa perhettä lukuun ottamatta vanhemmat 
eivät halua antaa kielellisesti venäläisiksi leimautuneita tai venäläiseen kulttuuriin kuulu-
via nimiä tai nimiasuja lapsilleen. Syitä tähän vanhemmat eivät tarkkaan eritelleet, mutta 
joitakin oletuksia voi tehdä. Kieliympäristölle vieras nimi voi olla epäkäytännöllinen: liian 
erikoisen nimen joutuu todennäköisesti tavaamaan joka paikassa. Myös toisen vanhem-
man kielessä epämiellyttäviä assosiaatioita synnyttäviä nimiä pyritään välttämään. Lasten 
myös halutaan kuuluvan suomenkieliseen yhteisöön. Heidän ei siis haluta erottuvan liian 
paljon kantaväestöstä tai joutuvan kulttuurisidonnaisen nimensä vuoksi kiusaamisen 
kohteeksi. On huomattu, että nimellä voi olla myös vaikutusta työnhakuun: esim. Ruot-
sissa tehdyssä tutkimuksessa (Hägström 2006) on tuotu esille, kuinka maahanmuuttaja-
taustaisen henkilön on hankala saada töitä, jos nimi on liian etninen (Tikkala 2007, 452). 
Suomalaisten asenteita maahanmuuttajia kohtaan tutkineen Magdalena Jaakkolan (2009, 
52) mukaan suhtautuminen venäläisiin oli v. 2007 varauksellisempaa kuin esim. virolai-
siin, puolalaisiin tai kiinalaisiin. Tämä saattaa osittain selittää vanhempien pyrkimystä 
piilottaa lastensa venäläistä taustaa. Myös Sällstenin (2013, 132–133) tutkimuksessa liet-
tualaiset ja suomalais-liettualaiset vanhemmat pitivät kulttuurista taustaa rajoittavana 
tekijänä ja jopa toivoivat, että heidän lapsiaan luultaisiin täysin suomalaisiksi. Sällstenin 
aineisto on melko pieni (24 perhettä ja 35 lasta), joten pitkälle meneviä päätelmiä tämän 
havainnon perusteella ei kuitenkaan voi tehdä.

Vanhemmat pitivät joitakin nimiä tai nimiasuja mahdottomina antaa suomen ja 
venäjän kielen erojen takia, varsinkin jos nimestä tulee epämiellyttävä assosiaatio. Lisäksi 
venäjän kielessä vallitseva lempinimikäytäntö saattaa estää suomalais-venäläisissä per-
heissä joidenkin Venäjän venäjänkielisillä yleisten etunimien annon.

Tuloksista käy ilmi, ettei lapsille pyritä rakentamaan venäläistä identiteettiä nimivalin-
tojen avulla. Sen sijaan lasten venäläistä taustaa yritetään ikään kuin piilottaa. Aineistossa 



102 Ksenia Eskola

ei ole jompaankumpaan kieleen tai kulttuuriin kuulumattomia – esimerkiksi ranskalaisia 
tai tšekkiläisiä − nimiä tai nimiasuja. Koska valitut nimet ovat usein suomalaisessa kirjoi-
tusasussa, voidaan päätellä, että lapsille yritetään rakentaa pikemminkin suomalaista kuin 
venäläistä tai kansainvälistäkään identiteettiä. Tutkimustulokset osoittavat kuitenkin, että 
venäläistä nimiperinnettä ylläpidetään mm. valitsemalla nimiä, joista voidaan muodostaa 
venäjän kielessä yleisesti käytettyjä lempinimimuotoja sekä antamalla venäläisiä patro-
nyymeja, joskin jälkimmäisiä on vain kolme. Myös ortodoksiseen perinteeseen kuuluva 
ja siten Venäjällä tavanomainen yhden nimen antaminen on Suomen suomalais-venäläi-
sissä perheissä yleisempää kuin suomalaisilla. Suomalais-venäläisten perheiden lapsista 
13 prosentilla on vain yksi etunimi (Eskola 2013, 86), yksikielisistä suomalaisista taas 2 
prosentilla (Kiviniemi 2006, 72).

On huomattava, että satunnaisotannalla keräämääni aineistoa ei voi pitää tilastolli-
sesti edustavana. Lukujen vertailuun on suhtauduttava varauksella myös siksi, että sain 
tietoja avoimien kysymysten eikä monivalintakysymysten avulla. Tämä on johtanut sii-
hen, että jotkin asiat eivät tulleet vastauksissa esille. Kysely- ja haastattelututkimuksessa 
vastaukset siis riippuvat paljolti siitä, miten kysymykset on muotoiltu. Esimerkiksi jos 
olisin kysynyt suoraan ”Oliko nimen suomalaisuus/venäläisyys teille tärkeänä tekijänä 
nimenvalinnassa?”, olisin varmaan saanut paljon enemmän tietoja asiasta. Pääosin Inter-
netissä toteutettavalla kyselyllä ei ole mahdollista tavoittaa vanhempia, jotka eivät käytä 
Internetiä tai sosiaalista mediaa. Lisäksi on otettava huomioon, että tulokset ovat riippu-
vaisia tutkijan omista tulkinnoista.

Tekeillä olevassa väitöskirjassani käsittelen suomalais-venäläisten perheiden lasten 
nimenvalintaperusteiden lisäksi Suomessa asuvien suomalais-venäläisten nuorten aikuis-
ten nimi-identiteettiä. Tarkastelen useita nimi-identiteetin osa-alueita: virallisia nimiä eli 
etu- ja sukunimiä, epävirallisia eli lempi- ja hellittelynimiä sekä nimien ja nimimuoto-
jen vaihtelua eri tilanteissa ja kieliympäristöissä. Tutkin, miten informantit suhtautuvat 
omaan nimeensä ja nimien kautta identiteettiinsä: Identifioivatko he itsensä jompaan-
kumpaan kulttuuriseen ja kielelliseen ryhmään, vai onko heillä kaksikulttuurinen iden-
titeetti? Ovatko he kokeneet joutuneensa ennakkoluulojen kohteeksi nimiensä takia? 
Tutkimuksen keskiössä on siis kysymys siitä, millä tavoin suomalais-venäläiset henkilöt 
tasapainottelevat nimi- ja kulttuuriperinnön säilyttämisen ja piilottamisen välillä.
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Ksenia Eskola: International, Finnish or Russian? Choices of given names in Russi-
an–Finnish families in Finland in the 2000s 

The article discusses the choices of given names for children in families living in Finland wherein one 
parent is a native-born Finn and the other is a Russian immigrant. When it comes to choosing a name 
for a child, the parents must consider many various factors, especially in families in which the name must 
be appropriate for two different languages and cultures. The article focuses on the given name chosen for 
a child, which the parents consider practical, international, Finnish or Russian. Furthermore, the study 
analyses what kinds of names the parents of bi-cultural children have considered impossible to give due 
to the differences between both Finnish and Russian languages and naming practices. The set of data was 
compiled in summer 2012 through an online questionnaire and interviews. The dataset of names com-
prises 198 given names (a person can have up to three given names in Finland) of 184 children, mainly 
born in the 2000s.

The findings show that practicality plays an important role when Russian and Finnish spouses are 
choosing a name. What kinds of names are considered practical in Russian–Finnish families? According 
to the parents, they often wish to have a name common to both languages and cultures or a name which 
is “phonetically close” to the one used in either one of their countries: for example, Aleksi and Aleksej, 
Liisa and Jelizaveta, Mikael and Mihail stem from the same linguistic origins, but have acquired different 
spellings in Finnish and Russian. It was important to the parents for the name to be easy to pronounce 
and spell on the basis of how it sounds. The names in my dataset are also used amongst Russian-speak-
ing relatives in Russia, and because of the Cyrillic orthography used there, the parents emphasised that 
a name must be easy to transliterate. Moreover, the parents have stressed that a name must sound good, 
and it must not arouse any unpleasant associations in either one of their languages.

The parents in Russian–Finnish families have favoured choosing names that they consider interna-
tional. The spelling of some of these names is in Finnish, such as Eveliina, Saara and Valtteri, and some 
are in Russian, such as Ksenija, Maksim, Marija and Viktor. Names that parent consider Russian are given 
less frequently, and most often they are given as a second or third given name in a name combination. 
Hence, there is a desire to not highlight any Russianness in the children through name choice. An in-
teresting, albeit rare, aspect is when a patronym under Russian naming practices is given as a second or 
third given name, for example Vadimovna (‘daughter of Vadim’). The parents believe that some names 
are impossible to give because they arouse non-desired associations in either Finnish or Russian. The 
concepts of the internationality, Finnishness and Russianness of names vary according to the parents’ 
linguistic and cultural background. The findings show that the children’s first given names carry more 
weight in terms of the names’ practicality and internationality in comparison to their second or third 
given names.
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are analysed both quantitatively and qualitatively, dividing them into categories of 

Finnish, Russian, and international names. The largest number of boys’ names are 

Russian, of girls’ names international. The most popular given names during the 

period were Daniel and Sofia. Of the children, 35% received more than one given 

name; second and third given names being mostly Finnish or international. There are 

also some notable regional differences in name giving. Russian names are given more 

often in areas where the density of Russian-speaking population is high. Overall, 

given names of Russian-speaking children in Finland are a diverse mixture of Russian, 

Finnish and international naming fashions and traditions. They can reveal something 

about the parents’ different relations to their linguistic and ethnic background. 

Keywords: Given names, personal names, linguistic minorities. 

 

Les prénoms des enfants russophones nés en Finlande entre 2000 et 2018 

Résumé : Cet article examine les prénoms de la minorité russophone en 

Finlande. Les données comprennent les prénoms des 9459 enfants enregistrés comme 

des locuteurs natifs de russe nés en Finlande entre 2000 et 2018. Ces prénoms ont été 

analysés de façon quantitative et qualitative par la catégorisation en prénoms 

finlandais, prénoms russes et prénoms internationaux. Les prénoms donnés le plus 

souvent pendant cette période étaient Daniel et Sofia. Parmi les enfants examinés, 

35 % ont reçu deux ou trois prénoms ; la majorité des deuxièmes et troisièmes 

prénoms étaient finlandais ou internationaux. Il existe également des différences 

régionales dans les prénoms donnés. Les prénoms russes ont été donnés plus souvent 

dans les régions où la densité de la population russophone est élevée. Dans l’ensemble, 

les prénoms des enfants russophones en Finlande constituent une combinaison variée 

des traditions russe, finlandaise et internationale. Ces prénoms peuvent offrir des 

informations sur le rapport des parents vis-à-vis de leur milieu linguistique et ethnique. 

Mots-clés : Prénoms, noms personnels, minorités linguistiques. 

 

Vornamen von in Finnland geborenen russischsprachigen Kindern 2000-2018  

Zusammenfassung: Dieser Artikel behandelt die Vergabe von Vornamen bei 

der russischsprachigen Minderheit in Finnland. Das Korpus besteht aus den Namen 

aller 9459 Kinder, die zwischen 2000 und 2018 von Eltern mit Russisch als Muttersprache 

vergeben wurden. Diese Namen werden sowohl quantitativ als auch qualitativ 

untersucht, indem sie in die Kategorien finnische, russische und internationale Namen 

unterteilt werden. Jungen erhielten am häufigsten russische, Mädchen internationale 

Namen. Die populärsten Namen während des untersuchten Zeitraums sind Daniel und 

Sofia. 35% erhielten mehr als einen Namen, Zweit- und Drittnamen waren 

mehrheitlich finnisch oder international. Es existieren auch einige bemerkenswerte 

regionale Unterschiede. Russische Namen werden häufiger in Regionen vergeben, die 

einen hohen Anteil an muttersprachlich russischsprachiger Bevölkerung aufweisen. 

Im Ganzen stellen die an russischsprachige Kinder vergebenen Namen eine 

facettenreiche Mischung von russischen, finnischen und internationalen 

Namensmoden und Traditionen dar. Sie können Aufschluss darüber geben, wie 

unterschiedlich Eltern zu ihrem linguistischen und ethnischen Hintergrund stehen. 

Schlüsselbegriffe: Vornamen, Personennamen, linguistische Minoritäten.
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1.  Introduction 

The world is becoming more and more global due to increasing 

migration and developing communication technologies. Cultural differences 

between countries are diminishing in many ways (e.g. Gerritzen 2006). Personal 

naming practices, on the other hand, still vary greatly between different 

countries and cultures (Alford 1988; Lawson 2016). Therefore, personal names 

often convey something about the ethnic, linguistic, religious and other cultural 

background of their bearers. They preserve cultural heritage, but they might 

also expose their bearers for prejudices and discrimination, especially if they 

belong to a minority population (e.g. Pennesi 2016; Aldrin 2017). One example 

of such a group is the Russian-speaking population in Finland. 

As neighbouring countries, Finland and Russia have a long shared 

history with several twists and turns. Before becoming independent, Finland 

was an autonomous part of the Russian Empire from 1809 to 1917. During the 

Second World War, Finland and the Soviet Union fought two wars, the Winter 

War in 1939–40 and the Continuation War in 1941–44. Finland retained its 

independence, but the Soviet Union and Russia have had a remarkable 

influence on its politics, especially during the Cold War (Singleton 1998). 

During these last two centuries, a Russian-speaking minority has lived 

in Finland. It has grown rapidly since the dissolution of the Soviet Union: in 

1991 they numbered 6,562, but already in 2018 there were 79,225, making 

1.4% of Finland’s population. They are the third largest linguistic group in 

Finland, following Finnish (88% of the population) and Swedish (5.2%). Most 

of the Russian-speaking population is located in the largest cities and in 

Eastern Finland, near the Russian border (Statistics Finland 2020; Varjonen et 

al. 2017: 10–12, 15). 

Perhaps due to the problematic history shared by the two countries, some 

Finns feel negatively towards Russia and the Russians living in Finland. Previous 

studies have found that Russian-speaking people might become victims of 

prejudice and even discrimination in Finland (e.g. Jaakkola 2000; Nshom 

2017; Varjonen et al. 2017: 49–50, 93). For example, a job applicant with a 

Finnish name is called to an interview twice as often as an equally qualified 

applicant with a Russian name (Larja et al. 2012: 162–170). For this reason, 
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personal name choices might have a remarkable influence on Russian-speaking 

people’s lives. Should they choose a name that reflects their lingual and cultural 

background, or a name that merges them into the Finnish-speaking majority? 

This study aims to provide a comprehensive overview of the given names 

of native Russian-speaking children born in Finland during the years 2000–

2018. The major research questions are the following: 

1) What kind of names do the Russian-speaking children receive? Are 

these names typical of Russian, Finnish, or some other culture? 

2) Are there differences between girls’ and boys’ naming practices? 

3) Are there differences in naming practices between the Russian-

speaking citizens living in large cities and rural areas, or citizens 

living in different parts of Finland? 

We start the article by introducing, in section 2, Finnish and Russian 

personal naming systems and related research. Data and methods used for this 

study are presented in section 3. We then move on to the analysis in section 4, 

beginning by examining the first given names and after that latter (second and 

third) given names of Russian-speaking children, finishing the analysis with 

the regional differences in naming. In sections 5 and 6, we round up the major 

results and present our conclusions. 

2.  Background 

There is a lot in common between the personal naming systems in 

Finland and Russia but there are also remarkable differences. Historically, they 

both originate from the same Christian tradition of giving the names of Biblical 

characters and saints. However, due to the division of the Roman Empire and 

the Christian Church, the Christian tradition has developed in the two countries 

in different forms. The Russian naming system is mainly based on the Eastern 

European Greek-Orthodox tradition, whereas Finland, being a part of Sweden 

before 1809, was strongly influenced by the Western European Roman-Catholic 

and later Protestant culture (Singleton 1998; Leibring 2016: 203–204). 

In contemporary Russia, the official personal name consists of one given 

name,1 a patronym formed from the person’s father’s name, and a surname, 

e.g. Vladimir Ivanovich2 Kartoshkin. Almost all given names are of Christian 

origin, semantically opaque. However, a few names from the pre-Christian era 

have survived, e.g. Slavic binomial names Jaroslav, Svyatoslav and Vladimir, 

and Russian adaptations of Scandinavian names: Igor, Oleg and Olga. The 

number of different given names is relatively low. According to Rylov (2006: 

 
1  Since 2011, it has been legally possible to have more than one given name in Russia. The 

Russian Orthodox Church, however, still approves of only one given name, which probably 

has influenced the fact that the custom of multiple given names has not yet become widespread. 
2  Ivanovich means ‘son of Ivan’. The female version would be Ivanovna – ‘daughter of Ivan’. 
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62, 73), nowadays there are less than 450 given names at use in Russia. Instead 

of formal given names, short forms of names are very often used in informal 

situations, e.g. Katya for Ekaterina and Misha for Mihail, as well as more 

affectionate diminutives, e.g. Katyusha, Katenka, Katechka from Ekaterina 

(Superanskaya & Suslova 2010). 

In Finland, a person can have one, two or three given names, and a 

surname.3 Patronyms have not been officially used since the early 20th century, 

and nowadays they are given rarely and only as a second or third given name. 

The majority of given names are names of Biblical characters or saints, mostly 

adapted to the Finnish phonetic system, e.g. Matti for Matteus and Kaisa for 

Katharina. Given names have been adopted from several sources, especially 

from Sweden, but also from Russia. There are also semantically transparent 

non-Christian names like Minttu ‘mint’, Tuuli ‘wind’, Valo ‘light’. (See 

Ainiala et al. 2012: 157–201.) The number of different given names is 

considerably higher than in Russia. According to Kiviniemi (2006), Finns born 

during the 20th century have approximately 50,000 different given names. 

Given names in Finland have been studied far and wide. Recent 

overviews of previous research have been made by Ainiala et al. (2012) and 

Saarelma-Paukkala (2017). Since the 1980s, research has largely been based 

on the population data collected by the Finnish Population Register Centre. 

These data present a comprehensive, reliable up-to-date picture of given names 

in Finland. Studies have mainly focused on the Finnish-speaking majority, but 

also other linguistic groups like Swedish, Sami and sign language speakers 

have also been studied (Ainiala et al. 2012: 197–201). Naming among the 

Russian-speaking population, however, has remained with relatively little 

attention. Saarelma-Paukkala (2017: 122) has listed the 10 most popular boys’ 

and girls’ names of Russian-speaking children in Finland in 2000–2016, but 

she does not present their counts or analyse them in detail. Eskola (2013, 2015) 

has studied name giving in bilingual Finnish-Russian families. There have also 

been a couple of studies about given names in Finnish Orthodox parishes 

(Kettunen 2008; Iljin 2013; see also Saarelma-Paukkala 2017: 112–115), 

where the percentage of Russian-speaking members is relatively high, even 

though the majority are Finnish-speaking members.4 

The studies of given names in Russia have been carried out with different 

approaches. The establishment of the Russian personal naming system, the 

etymology, phonetics, formation, functions, semantics and usage of given names 

have been studied. The works of Superanskaya (1969), Nikonov (1970) and 

Superanskaya & Suslova (2010) are considered to be fundamental in Russian 

 
3  The Finnish name law (Etu- ja sukunimilaki, see References) was recently changed so that 

since the beginning of 2019, a person can have four given names. Because this change 

became valid only after our research period, it does not have any effect on this study. 
4  In the Orthodox parish of Helsinki, 75% of members are Finnish-speaking and 16% 

Russian-speaking (Helsingin Ortodoksinen Seurakunta 2019). 
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anthroponomastics. The current naming fashion has been studied most extensively 

by Vrublyovskaya (2017). The whole picture of given names in Russia is, however, 

not quite as comprehensive as in Finland. Scholars have been lacking nationwide 

population data, so the studies usually concentrate on a particular area of Russia. 

In addition to Finnish and Russian anthroponomastics, this study 

contributes to the research of naming among linguistic minorities. This area of 

research has recently become a subject of notable interest among the onomastic 

scholars. The studies have focused especially on immigrant communities (e.g. 

Bramwell 2009, 2011; Bursell 2011; Morăraşu & Drugă 2011; Garagulya 

2012; Reisæter 2012; Pennesi 2016) and bilingual families (Aldrin 2009; 

Alhaug & Saarelma 2009; Eskola 2015). These studies have mostly been 

conducted with interviews and surveys, therefore using relatively small 

datasets and mainly qualitative methods. This article approaches the theme 

from a somewhat different point of view, also using quantitative methods with 

the help of comprehensive population data. 

3.  Data 

The main data of this study include the given names of all the children born 

in Finland between the years 2000–2018 and who have had Russian registered as 

their mother tongue. These data are collected by the Finnish Population Register 

Centre, and they include 9,459 children, approximately 0.9% of all children born 

in Finland during that period. In addition to all given names, the data include 

information on the children’s gender and home municipality, therefore enabling 

us to examine regional and gender differences in naming practices. Of the children 

in the data, 4,804 (51%) are boys and 4,655 (49%) girls. 

Even though these data represent the whole population comprehensively, 

they have some limitations. In the Finnish Population Register, only one mother 

tongue can be registered for a child. The data do not include any information on 

children’s parents. Consequently, children registered as Russian-speaking include 

both monolingual children with two Russian-speaking parents and bilingual 

children with one Russian-speaking parent. Furthermore, the data do not include 

children whose mother tongue is Finnish but who also speak Russian. 

In addition to the main data introduced above, two different comparison data 

sets are used in the study. They represent the given names of the Finnish-speaking 

children in Finland and the Russian-speaking children in Russia. The data of 

Finnish-speaking children are also obtained from the Finnish Population Register. 

They include given names of all the Finnish-speaking children born between 

2000–2018, totalling almost 960,000 children. As for Russia, no such nationwide 

name statistics are available. Therefore, to represent current naming trends in 

Russia, we have used monthly lists of the 100 most popular girls’ and boys’ given 

names in Moscow. The lists are from January 2015 to September 2018, and they 
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include given names of approximately 440,000 children. They are collected by the 

Population Register of Moscow and published open-access on the official 

Moscow website (City of Moscow 2019a, 2019b). Obviously, these data from one 

city cannot represent the whole country perfectly, but as its capital, with a population 

over 11 million inhabitants, it might be the best information available on the 

current naming trends in Russia. The Moscow data do not include information on 

children’s mother tongue. We can presume that a vast majority of the children are 

Russian-speaking, but there are obviously speakers of other languages as well.5 

Given names in the Moscow data are written in Cyrillic letters. This raises 

question of how they should be transliterated into Latin script, because the Finnish 

transliteration standard (SFS 4900) differs from the international one (ISO 9) to 

some extent. For example, the names Евгений, Максим and Михаил are 

transliterated as Jevgeni, Maksim and Mihail in Finnish but as Evgeny, Maxim and 

Mikhail in English. Obviously, Finnish-Russian name givers have to face the same 

problem if they choose a Russian name. Finnish transliterations seem to be more 

common in our data, but there are also plenty of international versions of the names. 

One might also ask whether these different transliterations of Russian 

names really are different names, or are they only different forms of the same 

name. In the Moscow data, the counts of some similar names with different written 

forms, София and Софья (Sofia and Sofja) or Даниил, Данила and Данил 

(Daniil, Danila and Danil) for example, have been combined by the Moscow 

officials. In this article, however, we follow the Finnish anthroponomastic 

tradition of regarding each different written form as a different name (Kiviniemi 

2006: 21–22; Ainiala et al. 2012: 172). We find this the most accurate solution, 

otherwise it would be more ambiguous regarding where the border between 

different names and different forms of the same name goes. 

4.  Analysis 

4.1.  First given names 

Between the years 2000–2018, the Russian-speaking boys in the data 

received 872 and the girls 931 different first given names. These numbers can be 

considered rather high, as there are altogether fewer than 10,000 children in the data. 

Partially, the large number of different names can be explained by the various 

methods of transliteration, e.g. the Russian name Алексей appears in the data in the 

forms Aleksei, Aleksey, Aleksej, Alexei and Alexey. There are also plenty of compound 

names, combinations of two names joined by a hyphen (e.g. Anna-Maria). In total, 

there are 161 different compound names for girls and 120 for boys. 

 
5  According to Koryakov (2017: 28), in 2010 in Moscow approximately 10.6 million 

persons had Russian as their mother tongue, which made up for more than 90% of the 

Moscow population at that time. 
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Tables 1 and 2 show the 25 most common first given names for boys and 

girls in our data, including a comparison with the popularity of these names in 

Moscow and among the Finnish-speaking children in Finland. The exact counts 

for names with less than 10 bearers are not shown in Tables 1 and 2 for identity 

protection reasons. For the Moscow data, percentages cannot be given because 

we do not know the numbers of all children born in Moscow. The hyphen (“-”) 

in the Tables means that the name does not appear in the monthly lists of 100 

most popular names in Moscow. It might have been given in Moscow as well, 

but its quantity is presumably low. 

Table 1: Most popular boys’ first names among the Russian-speaking population in Finland 

Name 

Count in 

Finland 

(Russian-

speaking) 

% 

Count in 

Finland 

(Finnish-

speaking) 

% 
Count in 

Moscow 

Daniel 251 5.2 3,738 0.76 1,008 

Nikita 125 2.6 40 0.01 5,015 

Anton 108 2.2 2,876 0.59 1,105 

Mark 95 2.0 55 0.01 5,000 

Alexander 89 1.9 464 0.09 see Aleksandr 

Maksim 89 1.9 55 0.01 10,606 

Leo 76 1.6 5,004 1.0 - 

Aleksi 71 1.5 6,915 1.4 - 

Daniil 69 1.4 20 0.00 9,552 

Mikael 68 1.4 4,015 0.82 - 

Aleksandr 67 1.4 10 0.00 12,286 

Maxim 66 1.4 79 0.02 see Maksim 

Ivan 65 1.4 26 0.01 9,195 

Denis 58 1.2 19 0.00 2,123 

Alex 55 1.1 2,144 0.44 - 

Timur 54 1.1 17 0.00 2,577 

Matvei 53 1.1 13 0.00 5,446 

Erik 51 1.1 604 0.12 - 

Kristian 51 1.1 950 0.19 - 

Kirill 48 1.0 14 0.00 5,893 

Martin 48 1.0 164 0.03 - 

Timofei 45 0.94 <10 0.00 5,160 

Artur 44 0.92 72 0.01 974 

Miron 41 0.85 15 0.00 2,041 

Robert 41 0.85 536 0.11 770 
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Table 2: Most popular girls’ first given names among the Russian-speaking population in Finland 

Name 

Count in 

Finland 

(Russian-

speaking) 

% 

Count in 

Finland 

(Finnish-

speaking) 

% 
Count in 

Moscow 

Sofia 285 6.1 6,077 1.3 6,983 

Alisa 159 3.4 2,726 0.8 8,172 

Anna 142 3.1 3,052 0.65 11,253 

Maria 135 2.9 1,614 0.34 9,812 

Emilia 127 2.7 6,033 1.3 1,177 

Anastasia 97 2.1 103 0.02 8,597 

Milana 89 1.9 201 0.04 4,094 

Eva 82 1.8 402 0.09 5,016 

Elina 72 1.5 1977 0.42 850 

Diana 71 1.5 174 0.04 1,908 

Alina 67 1.4 1,947 0.42 2,238 

Julia 66 1.4 3,961 0.85 1,843 

Aleksandra 62 1.3 363 0.08 see Alexandra 

Polina 57 1.2 <10 0.00 7,803 

Veronika 54 1.2 53 0.01 4,844 

Kristina 53 1.1 70 0.01 2,174 

Laura 53 1.1 3,513 0.75 - 

Olivia 52 1.1 3,601 0.77 519 

Darja 47 1.0 <10 0.00 6,875 

Arina 45 0.97 <10 0.00 5,593 

Elizaveta 40 0.86 <10 0.00 7,369 

Ekaterina 39 0.84 <10 0.00 6,465 

Alexandra 33 0.71 448 0.10 7,002  

Vera 33 0.71 481 0.10 2,870 

Emma 32 0.69 7,366 1.6 156 

 

The most common first given names for boys and girls were, quite 

distinctly, Daniel and Sofia. During the research period, 251 boys (5.2% of all 

boys) were named Daniel and 285 girls (6.1% of girls) Sofia. These percentages 

can be considered high because the most common first given names for the Finnish-

speaking children, Eetu and Emma, were given to 1.6% of all boys and 1.6% of 

all girls during the same period. It must be noted, however, that the second-most 

popular names for Russian-speaking children, Nikita and Alisa, are considerably 

less popular, being given to 2.6% of boys and 3.4% of girls. Nevertheless, the 

higher popularity of the most popular names among the Russian-speaking children 

might reveal the influence of Russian naming culture, in which the name stock is 

narrower and having the same names is more common than in Finland. 
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The popularity of Daniel might be a little surprising, as Russians usually 

prefer the forms Daniil, Danil and Danila. Those names are aggregated in the 

Moscow data (which might mean that the Moscow officials consider them as 

a same name), being 6th on the list of most popular names with 9,552 bearers. 

Daniel, the international form of the name, is only 57th on that list with 1,008 

bearers. In addition to Daniel, the top five of Russian-speaking boys’ names 

include Nikita, Anton, Mark and Alexander. Nikita is a common name in Russia 

but not outside Slavic countries. Anton has been somewhat popular in both 

Finland and Russia during the 21st century. Mark has traditionally been used 

in English-speaking countries, whereas in Russia it has become popular only 

recently. Alexander is an internationally used form of the name that is often 

spelled as Aleksander, Aleksandr, or Alexandr in the Russian context (e.g. in 

the Moscow data they are all gathered together). 

The five most common girls’ names might not be very surprising. Anna 

and Maria have been among the most common names across the Christian 

world for centuries, still retaining their popularity. Sofia has been highly 

popular during the 21st century, not only in Finland and Russia but also in 

several other countries of Europe (Leibring 2016: 211). Alisa is also usual in 

both Finland and Russia, even though not that popular in other countries. 

Emilia has been very popular in Finland in the last few decades, whereas in 

Russian it became widely used only recently. 

Tables 1 and 2 would look somewhat different if different transliterated 

forms of the same Russian names were counted together. For example, 

Alexander, Aleksandr, Aleksander and Alexandr would make a total of 196, 

becoming the second-most popular boys’ name. The names Maksim and 

Maxim are given to 155 boys, thus rising to third place on the list. Also, the 

names Aleksei (62), Mihail (59) and Artem (57) would appear in the list. The 

table of girls’ most popular names would change less, but Aleksandra (95) and 

Darja (63) would be higher, and Ksenia (44) would make it to the list. 

Looking at the most common names, however, does not tell the whole 

story of the names of the Russian-speaking children. In order to extend the 

view on the data, we have classified the 100 most common boys’ and girls’ 

names6 into five categories: 

1. Finnish names. These names are common in Finland and possibly 

also in some neighbouring countries such as Sweden and Estonia, but 

not in Russia or other parts of Europe. E.g. Aleksi, Elias, Timo; Anita, 

Jaana, Maija. 

2. Russian names. These names are common in Russia and they might 

appear in other Slavic countries as well, but they are not used in Finland 

 
6  The analysis is limited to the 100 most common names, as the counts for the remaining names 

are so small that they do not have a notable statistical significance. Including them would have 

caused us considerable additional work and would probably not have changed the results. 
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or Western Europe. E.g. Aleksandr, Kirill, Nikita; Anastasia, Ekaterina, 

Polina. 

3. International names. These names are common in several countries. 

E.g. Alex, David, Robert; Anna, Maria, Sofia. 

4. Both Finnish and Russian names. These names are common in both 

Finland and Russia, but not in other countries. For this reason, they 

are separated from international names. E.g. Anton; Alisa, Alina. 

5. Names of Russian minorities. These names are common in Russia 

but only among linguistic minorities, e.g. Bashkirs and Tatars. They 

are usually perceived as non-Russian names by Russians. E.g. Damir, 

Ruslan, Timur; Darina, Karina. 

The categorisation is mainly based on the commonness of the names in 

different countries. As for Finland and Russia, we have used our own datasets 

to support our interpretations, whereas, for other countries, we have combined 

several sources, such as the given name dictionary of Hanks et al. (2006) and 

open-access online national lists and statistics for popular names (e.g. ONS, 

SSA, Baby Name Wizard; see References). We want to emphasize that despite 

the help of these sources, not all the names were easy to place in these 

categories. Nevertheless, we find the categorisation necessary in order to make 

a comprehensive overview of the data. 

Table 3 shows how the 100 most popular boys’ and girls’ names are 

distributed amongst these five categories. The largest number of boys’ names are 

Russian, but the numbers or international and Finnish names are also considerable. 

Amongst girls’ names, 40 of the 100 most popular names are also Russian. 

However, the total number of girls that have received an international name is 

distinctly larger, meaning that the international names are especially at the top 

of the popularity lists. The difference in boys’ and girls’ naming is anticipated. 

Previous studies have also shown that, at least in Finland, name choices for 

boys are usually more traditional and conservative than for girls (Saarelma-

Paukkala 2017: 65), even though the differences are quite moderate. 

Table 3: Distribution of the 100 most popular boys’ and girls’ first given names among the 

Russian-speaking population in Finland 

  boys   girls  

Category of 

the name 

Count 

(N=100) 

Total 

count 

(N=4,804) 

% 
Count 

(N=100) 

Total 

count  

(N=4,655) 

% 

Russian 46 1,388 42.4 38 996 30.9 

International 29 1,033 31.6 32 1,409 43.7 

Finnish 21 664 20.3 24 482 15.0 

Both Russian 

and Finnish 
1 108 3.3 4 299 9.3 

Russian minorities 3 78 2.4 2 38 1.2 

Altogether 100 3,271 100 100 3,224 100 
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As mentioned in section 3, Russian names can be transliterated into Latin 

script in either the Finnish or international way. Overall, it seems that Finnish 

transliterations are more common in the data, e.g. Maksim, Matvei, Aleksandra 

and Viktoria are more usual than Maxim, Matvey, Alexandra and Victoria. 

There are still a few exceptions to that, e.g. Egor and Elena are more popular 

than Jegor and Jelena. 

It is important to examine not only the names in the popularity lists but 

also the names that are lacking from them. Several very common Russian 

names have been given quite rarely to Finnish-Russian children, e.g. boys’ 

names Vladimir (53rd place on the list), Sergei (72nd), Dmitri (93rd), and Igor 

(97th), and girls’ names Olga (79th), Irina (88th), Natalia (120th) and Tatjana 

(187th). This could be partly due to the changes in naming fashion. Some of 

these names are not very high in the Moscow data either (Dmitri 7th, Vladimir 

18th, Sergei 23rd, Igor 48th; Olga 29th, Tatjana 35th, Irina 43rd, Natalia 

62nd). During the 2010s in Russia, it has become fashionable to give children 

old Russian names that have not been popular for a long while, e.g. Matvei, 

Prohor, Uljana, Miroslava, Serafima and Vasilisa (Vrublyovskaya 2017: 131–

132). A similar revival trend has been recognised in Finland as well (Ainiala 

et al. 2012: 185). According to these results, the Finnish-Russian population 

seem to be aware of Russian naming trends. This is probably because many 

Finnish-Russians follow and receive influences from the Russian media and 

often visit Russia. The same applies to the Swedish-speaking population in 

Finland (Saarelma-Paukkala 2017: 105). 

Popularity lists of Russian-speaking children also lack some of the most 

fashionable names among the Finnish-speaking Finns in the 21st century, e.g. 

Eetu, Onni and Veeti for boys (1st, 4th and 5th on the list of Finnish-speaking 

children) or Aino, Ella and Venla for girls (2nd, 3rd and 4th). These are 

traditional Finnish names that do not have similar equivalents in Russia, and 

some of them have certain cultural significance for Finns.7 The name’s 

phonetics might also explain whether the Russian-speaking population uses 

them or not. In Finland, both boys’ and girls’ names might end with various 

different phones, whereas in Russia girls’ names usually end with -a and boys’ 

names with a consonant or -y (as in Andrey). Consequently, Russian-speaking 

children are rarely given names ending with -e, -o or -u. For a Russian speaker, 

these endings seem strange, since in Russian they belong only to inanimate, 

neuter nouns. The same applies to names with long vowels or consonants (e.g. 

Eetu and Ella), as these do not exist in Russian. 

 
7  Aino appears in the Finnish national epic Kalevala and Venla in Seitsemän veljestä, the 

first novel in Finnish. Onni is also an appellative, meaning ‘happiness, bliss, luck, fortune’. 
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4.2.  Latter given names 

According to the Finnish name law, a person can have one, two or three 

given names (see Etu- ja sukunimilaki).8 Nowadays, nearly all Finns receive 

more than one given name: 52% of Finnish-speaking children born in Finland 

during 2000–2018 received two, 46% three and only 2% one given name. 

However, the situation with Russian-speaking children is quite different. 

During the same period, 65% of them received one given name, 29% two and 

6% three given names. Consequently, the Finnish-Russian population seems 

to follow Russian rather than Finnish naming traditions in this matter. The 

result is rather different to bilingual Finnish-Russian families, where only 13% 

of children receive one, 70% two and 17% three given names (Eskola 2013, 2015). 

In Finland, latter (second and third) given names usually differ from first 

given names by both their structure and functions. For rhythmic reasons, they 

are mostly longer than the first given names, which most often consist of two 

syllables, while latter given names have three syllables. Latter given names are 

seldom used in daily life, so they are in a way “hidden” from the public eye. 

Therefore, they can include values and meanings that one does want to carry 

within but not to display all the time. Naming fashion has little influence on 

their popularity, so the most popular names change very slowly. Juhani and 

Maria have remained as the most popular latter given names for boys and girls 

throughout most of the 20th and 21st century (Ainiala et al. 2012: 173–176; 

Saarelma-Paukkala 2017: 37–40, 48, 88–91). 

Table 4: Most popular boys’ latter given names among the Russian-speaking population in Finland 

Name 

Count in 

Finland 

(Russian-

speaking) 

% 

Count in 

Finland 

(Finnish-

speaking) 

% 

Mikael 96 2.0 23,846 4.9 

Kristian 71 1.5 12,780 2.6 

Daniel 65 1.4 3,557 0.72 

Alexander 59 1.2 3,274 0.67 

Aleksi 45 0.9 752 0.15 

Elias 38 0.8 8,596 1.8 

Oliver 32 0.7 8,261 1.7 

Aleksandr 24 0.5 48 0.01 

Matias 23 0.5 17,420 3.6 

Leo 22 0.5 2,093 0.43 

 
8 See footnote 3. 
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Table 5: Most popular girls’ latter given names among the Russian-speaking population in Finland 

Name 

Count in 

Finland 

(Russian-

speaking) 

% 

Count in 

Finland 

(Finnish-

speaking) 

% 

Maria 132 2.7 39,953 8.5 

Sofia 104 2.2 25,100 5.4 

Aleksandra 57 1.2 8,571 1.8 

Emilia 55 1.1 25,275 5.4 

Alexandra 42 0.87 5,562 1.2 

Victoria 38 0.79 663 0.14 

Anastasia 36 0.75 733 0.16 

Anna 32 0.67 5,713 1.2 

Olivia 32 0.67 11,920 2.5 

Katariina 29 0.60 10,562 2.3 

 

Altogether, Russian-speaking boys received 1,884 latter given names 

and girls 1,920. These included 605 different names for boys and 581 for girls. 

The variety of different names is thus very broad. Tables 4 and 5 show the 10 

most popular boys’ and girls’ latter given names, with comparison to their 

popularity as latter names for the Finnish-speaking children. As seen in the 

Tables, the most popular latter given names are Mikael and Maria, which are 

very popular latter given names for Finnish-speaking children as well. Daniel 

and Sofia, the most popular first given names, are often given as latter names 

as well. It is also worth noticing that Juhani, the most popular boys’ latter given 

name in Finland, is only at 21st place on the list. 

We have divided the 50 most popular boys’ and girls’ latter given names 

into categories, using the categorisation presented in section 4.1. Of boys’ 

names, 24 are Finnish, 16 international, and 10 Russian. Of girls’ names, 22 

are international, 18 Finnish, 8 Russian, and 2 both Finnish and Russian. These 

results are notably different from those of first given names. The number of 

Finnish names as latter given names is remarkably high, and the number of 

Russian names low, for both boys and girls. This is probably because the 

practice of giving latter given names is a Finnish rather than Russian tradition. 

Moreover, latter names might be given especially in bilingual families, so that the 

first given name represents Russian and the latter given name(s) Finnish culture. 

Last given names of Russian-speaking children also include some patronyms 

formed with Russian suffixes, e.g. Mihailovich, Pavlovich; Aleksandrovna, 

Ivanovna. However, this is quite a rare phenomenon in our data. Altogether, 

Russian-speaking boys have 38 different patronyms with -ovich, -evich or -jevich 

suffixes, and girls have 29 different patronyms with -ovna, -jevna suffixes. 

These patronyms are based not only on Russian but also on Finnish and other male 
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names. The data also include seven Finnish-type patronyms, e.g. Sergeinpoika 

‘son of Sergei’, Ivanintytär ‘daughter of Ivan’.9 

4.3.  Regional variation 

Finland is a sparsely inhabited country with long distances between 

cities. Therefore, cultural differences between the regions of Finland have been 

quite distinct. This applies also to personal names. Previous studies have 

shown that there are notable regional differences in naming conventions, even 

though they have diminished during the last century. Naming fashion and new 

innovations usually spread from the large cities of Southern Finland to the rest 

of the country (e.g. Ainiala et al. 2012: 183; Saarelma-Paukkala 2017: 72–77). 

Our data include the information of each child’s home municipality. In 

order to examine regional variation, we have categorised the municipalities in 

two different ways, that is, on the basis of geographical location and 

municipality size. Based on geographical location, municipalities were divided 

into three groups: Southern, Western, and Eastern Finland.10 Based on the 

municipality size, they were divided into two groups: large cities (100,000 or 

more inhabitants) and smaller towns (less than 100,000 inhabitants).11 

We have formed lists of the 50 most common girls’ and boys’ first given 

names in the different regions described above. Those names are, once again, 

divided into the categories of Russian, Finnish, international, both Russian and 

Finnish, and Russian minority names. The results of these categorizations are 

presented in Tables 6 and 7. As seen in the Tables, international names are 

given most often – and Finnish names least often – in Southern Finland and in 

large cities. Russian names are given for boys especially in Eastern Finland 

and smaller towns, whereas for girls, on the contrary, in Southern Finland and 

in large cities. 

 

 

 

 
9  The patronyms in this chapter have been made up by authors, resembling the real ones in 

our data. All the patronyms were given to less than 10 children, so they cannot be revealed 

for privacy protection reasons. 
10  In our classification, Southern Finland comprises the region of Uusimaa, Eastern Finland 

comprises the regions of Kymenlaakso, Northern and Southern Karelia, Northern and 

Southern Savonia and Kainuu, and Western Finland comprises the remaining regions. 

Uusimaa stands alone as Southern Finland so that convenient statistical groups can be 

formed; 50% of Russian-speaking children were born there between 2000–2018. For the 

regions of Finland, see for example www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/ 

files/attachments/2019/01/tilaston_pohjakartta_a4.pdf (accessed 2020-01-23). 
11  According to this classification, 9 (3%) of Finland’s municipalities are large cities and the 

remaining 302 (97%) are smaller towns. 

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2019/01/tilaston_pohjakartta_a4.pdf
http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2019/01/tilaston_pohjakartta_a4.pdf
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Table 6: Distribution of the 50 most popular boys’ and girls’ first given names in Southern, 

Eastern and Western Finland 

  boys   girls  

Category 

of the name 

Southern 

Finland 

Eastern 

Finland 

Western 

Finland 

Southern 

Finland 

Eastern 

Finland 

Western 

Finland 

Russian 38.7 52.1 37.0 32.5 25.0 28.5 

International 35.2 20.7 29.6 49.5 46.6 45.3 

Finnish 19.2 22.1 27.6 6.2 16.4 15.7 

Both Russian 

and Finnish 
4.2 3.6 4.3 11.7 10.5 9.4 

Russian minorities 2.7 1.5 1.4 – 1.5 1.0 

 

Table 7: Distribution of the 50 most popular boys’ and girls’ names in larger and smaller cities 

 boys  girls  

Category of the name 
Large 

cities 

Smaller 

towns 

Large 

cities 

Smaller 

towns 

Russian 39.3 46.6 30.4 26.7 

International 33.1 25.8 48.3 46.4 

Finnish 20.7 22.6 10.2 14.5 

Both Russian and Finnish 4.6 3.4 11.1 10.8 

Russian minorities 2.4 1.6 – 1.5 

 

On examining more closely the regional lists of most common names, it 

can be noticed that Daniil is one of the most common names in Eastern Finland 

but quite rare in other areas. The international name Alexander is popular 

especially in the large cities of Southern Finland. In Western Finland, the 

Swedish influence also can be noticed, because the Scandinavian name Erik is 

quite popular there. When it comes to girls’ names, the regional differences 

seem to be less visible. Traditional Russian names like Aleksandra and Polina 

seem to be most common in Southern Finland. 

The regional differences, especially the tendency of giving traditional 

Russian names in Eastern and Southern Finland, is probably connected to the 

whereabouts of the Russian-speaking population. A great majority of Russian-

speaking citizens live in large cities or in Eastern Finland near the Russian 

border.12 This leads to the conclusion that in rural areas as well as in Western 

and Northern Finland, where the Russian-speaking population is quite small, 

they feel a greater need of integrating into the Finnish-speaking majority, and 

 
12  62% of the children in our data were born in large cities and 38% in smaller towns, whereas 

only 39% of the whole Finnish population live in large cities (Statistics Finland 2020). See 

also Varjonen et al. (2017: 10–12). 
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therefore adapt their names to the Finnish system more markedly. 

It should be mentioned, however, that the differences in the naming 

practices of Russian-speaking citizens between the regions of Finland are quite 

moderate. Daniel and Sofia are the most popular given names in all regions of 

Finland. As the amount of data is relatively small (less than 10,000 children), 

one should be careful when making generalisations. 

5.  Discussion 

As we have seen in section 4, given names of the Russian-speaking 

children in Finland include a great deal of both Russian and Finnish names as 

well as international names that are used in similar forms in several countries. 

Russian names are given most often to boys, whereas girls receive more 

international than Russian names. Two out of three Finnish-Russian children 

receive only one given name, in line with the Russian personal naming 

tradition. However, the latter given names include many more Finnish than 

Russian names. In large cities and Eastern Finland, where the density of 

Russian-speaking population is highest, Russian names are given more often 

than elsewhere. Overall, the given names of Russian-speaking children in 

Finland are a multifaceted mixture of different naming traditions and fashions. 

The datasets we have used do not include any information on the parents 

of these Russian-speaking children. But could their name choices tell us 

something? The large number of Russian names, as well as the low number of 

children who receive two or three given names, might imply that many parents 

want to stick with the Russian naming tradition. Giving international names 

(e.g. the most popular names Daniel and Sofia), on the other hand, can be seen 

especially as a safe and practical choice. They are recognised as personal 

names in both Finland, Russia and other countries, and they do not reveal the 

cultural background of their bearers. Finnish names are given particularly in 

areas with a small Russian-speaking population, which might suggest that 

these parents feel the greatest need to integrate into the Finnish-speaking 

majority. The lack of some of the most traditional and well-known Russian 

names, such as Vladimir, Sergei, Olga or Tatjana, might convey that the parents 

do not especially want to highlight the Russian background of their children. 

But on the other hand, the lack of some very fashionable Finnish names, such 

as Eetu, Onni, Aino or Venla, implies that they do not want to adopt names that 

would be completely unfamiliar to the Russian naming tradition. These 

findings match the results of Eskola (2013, 2015), who has found that bilingual 

Finnish-Russian parents want to give names that work well in both languages. 

Overall, the Russian culture seems to influence name giving somewhat 

more strongly than the Finnish culture. This is quite understandable, because 

personal naming practices are often based on long cultural traditions. The great 
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majority of the Russian-speaking population have been living in Finland for a 

couple of decades at most, and therefore many of them presumably still have 

a strong connection with the Russian culture. Bramwell (2009) and Reisæter 

(2012) have also found that immigrants often carry on the naming traditions of 

their old homeland. 

Above all, the various naming choices tell us that the Russian-speaking 

minority in Finland is a diverse group of people. Some of them want to 

preserve their cultural background, whereas others try to integrate more into 

the culture of their new homeland. The data also include bilingual families who 

differ from the monolingual Russian-speaking families, and who often 

combine the two naming traditions (Eskola 2013, 2015). 

6.  Conclusion 

Due to globalisation and increasing migration, different linguistic and 

ethnic minorities are growing around the world. In different cultures, personal 

names have distinct characteristics, so they often preserve and reveal the 

linguistic and cultural background of their bearers. This makes studying 

personal names increasingly relevant and important. 

In this study, we have examined the given names of the Russian-speaking 

minority in Finland, based on the Finnish population register data. These kinds 

of data give a comprehensive overview of the topic but cannot answer all the 

questions. It would be interesting to know in more detail how parents 

representing linguistic minorities choose names for their children, and what 

motivations lie behind their choices. Answering these questions, however, 

would require the use of surveys or interviews, so it remains as a task for 

possible future studies. 
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Abstract
This study examines name change proposals for Fennicised Russian 
surnames and Russified Finnish surnames in Finland between 2000 
and 2013. The Names Board of the Finnish Ministry of Justice provid-
ed the data set for the study, which is based on 296 name change pro-
posals reflecting a wish to Fennicise a Russian surname or Russify a 
Finnish surname. There are also cases in which an individual wishes to 
restore a Finnish name erroneously changed in the Soviet Union (e.g. 
Khiamelianina) to its correct form (Hämäläinen). The study focuses on 
the structure of the proposed Finnish surnames and an analysis of their 
semantic content. Furthermore, it aims to ascertain the reasons for 
name changes. It is found that there are more proposals to Fennicise a 
Russian surname than to Russify a Finnish surname. Evidently, there is 
a desire to make Russian surnames Finnish because the Russian names 
reveal ethnicity and cause difficulties for the native population. More-
over, in terms of language use, there is a wish to restore orthographi-
cally incorrect Finnish surnames to their original form.

Keywords: changes of name, names as symbols of ethnicity, national-
ity, onomastics, surnames, Finland, Russian names. 

1. Introduction
The neighbouring countries of Finland and Russia have interacted with each 
other for centuries. Because of this, there are Russian-speaking individuals in 
Finland who have Russian names.

A name creates identity and provides clues to the nationality of its bearer. 
For example, a person by the name of Matti Virtanen may be associated with 
being Finnish, Igor Petrov with being Russian, Lars Svensson with being 
Swedish and Mario Gómez with being Spanish. 
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With a name that is common in a language community, it is possible to 
strengthen one’s sense of belonging to the majority of the population, whereas 
a special name can make one separate from it. No one, however, can ever be 
completely sure of a person’s nationality. For example, a Finnish-speaking 
person in Finland may have a Swedish-sounding name, and vice versa.

In Finland in the late 19th and early 20th centuries, mass changes of surname 
occurred (Närhi 1996, pp. 500–501; Paikkala 2004, pp. 800–801; Ainiala et al. 
2012, p. 169). Fennicising surnames was part of the ideal of Finnishness, and 
the intention was to break away from Swedishness; in addition, it was seen as 
a possible reactionary tactic against Russification (Paikkala 2004, pp. 400, 
503, 799; Mikkonen 2013, pp. 58, 124). For this reason, it is interesting to ex-
plore whether people wish to Fennicise Russian surnames and Russify Finnish 
surnames in 21st-century Finland.

In the present article, I shall analyse proposals for two types of surname 
change in Finland between 2000 and 2013: proposals to Fennicise Russian sur-
names and proposals to Russify Finnish surnames. I shall speak specifically of 
name change proposals, rather than name changes, because we cannot be com-
pletely sure whether applicants actually adopted the names in question (Keto-
mäki 2014, personal interview). Proposals for name changes are those pro-
posed by the name change applicants themselves. I will focus on examining the 
Fennicisation of Russian surnames and the Russification of Finnish surnames; 
in addition, I will analyse what I term ‘Soviet forms’, that is, restorations of 
Finnish surnames erroneously changed in the Soviet Union. A surname pro-
posed by a name change applicant will be referred to as a new surname and the 
surname which he or she wishes to change as an old surname. Emphasis will 
be placed on the structure of new Finnish surnames and their semantic content 
(the meanings of lexemes chosen for the structural parts1 and their combina-
tions). My data set was selected from the agendas and minutes of meetings of 
the Names Board (Finn. Nimilautakunta) of the Finnish Ministry of Justice, 
drawn up between 2000 and 2013. The analysis of the data is based solely on 
these documents. The period covered by the study was chosen for practical rea-
sons. Prior to 2000, meeting agendas and minutes on surname changes were 
not available in electronic form, as the applications are kept in archives 
throughout Finland. My data do not cover any name changes effected through 
a register office (Finn. Maistraatti), such as by marriage; however, I have one 
case of a registered partnership, not processed at a register office, which was 
covered through the Names Board. 

1 Differing from the international concept of a name element, in Finnish onomastics a name part 
refers to a syntactic approach to a name – such as in compounds or single-part names – whereas a 
name element is a morphological component (Ainiala et al. 2012, p. 36).
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The objective of the present study is to obtain a general picture of proposals 
to change Russian and Finnish surnames between 2000 and 2013. My research 
questions are:

1. What kinds of changes do individuals wish to make to surnames? How 
often is there a desire to Fennicise a Russian surname and vice versa?

2. What is the structural composition of proposed Finnish surnames: root 
words, compounds or derivations? Are they translated, phonetically 
adapted or completely new surnames?

Furthermore, I aim to examine the reasons for name changes. This is not, how-
ever, the main focus of my research, since only brief mention is made of these 
reasons in the meeting agendas. A personal interview (in 2014) with Juhani 
Ketomäki, who served as secretary to the Names Board from 1989 to 2015, 
will provide further information on the motives for changes of name.

Russian uses the Cyrillic alphabet and sounds that have no exact equivalent 
in the Latin alphabet used for most European languages. In order to convey a 
Russian word in Latin letters, a transliteration has to be used. The transliterated 
orthography of Russian names varies according to language and period, and 
even within a single period different principles may be followed. So-called old 
German and French transliteration uses ff for the final v in surnames, for ex-
ample Petroff (VHO 2005, pp. 26–27). In Finland, the ff orthography has most-
ly thrived in Russian names with historical associations, such as the surname 
of the 18th- and 19th-century Finnish brewery family Sinebrychoff. Miroly-
bov-Nurmela (2008, pp. 42–43) notes that Russian immigrants in Finland used 
ff in their surnames until the mid-20th century. Moreover, feminine surnames 
were written with ff without a final a. The Cyrillic names in Russian passports 
could have been Latinised in line with either French or English (Mikkonen 
2006; Jänis 2006, p. 74). Russian currently uses an English transliteration sys-
tem (Federal Migration Service, entered into force 16 March 2010). Examples 
taken from the research literature have been transliterated according to this 
system; however, all of the surnames in my data set are in the forms found in 
the name bearers’ passports – in other words, the forms in which the Soviet or 
Russian authorities had written them.

In the present article I will confine myself to an analysis of surnames, but 
the data set shows that changes to given names also occur (most often Fenni-
cised types,2 e.g. Jekaterina > Katja, Tatjana > Tanja). My data include 14 
2 In Finland, Katja and Tanja are given names, whereas in Russia they are hypocoristic variants of 
given names. In Russia, hypocoristic names of this type are used only amongst family and friends 
and are not found in official documents such as birth certificates or passports. Together with a 
Finnish surname, these names give no indication of the person concerned being Russian, but rather 
carry a sense of Finnishness. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1985/19850694
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cases where a given name was changed at the same time as a surname, or where 
the given name had already been changed. In terms of identity, changing a 
given name and a surname at the same time is a drastic change. Ketomäki 
(2014, personal interview) assumes that, in reality, there are many more 
changes of given name, because only a small proportion of such changes go
through the Names Board. Furthermore, the meeting agendas do not always in-
clude information on changes to given names, as the practice of entering such 
information only became common in recent years.

2. Historical background to name changes 
2.1. Historical changes in Finland–Russia relations
During their shared history, the Swedish territory of Finland and Russia en-
gaged in several wars. From 1809 to 1917, moreover, Finland was an autono-
mous part of the Russian Empire. The 1,340 kilometre long border between 
Finland and Russia changed many times throughout the countries’ history, the 
current border being established by the Paris Peace Treaties in 1947.

Finland was under Swedish rule from around 1150 to 1809, and during that 
time Swedish was always the language of administration. After the end of the 
Finnish War in 1809, the Finnish provinces that belonged to Sweden became 
part of Russia. Russia granted Finland autonomous status, and this lasted for 
108 years, from 1809 to 1917. (Lavery 2006, pp. 1, 31–49.) During this period 
of autonomy, life in Finland remained largely the same for the first 50 years or 
more. It was in the time of Alexander II that significant economic and social 
development took place in Finland: for example, the Language Rescript (or 
Language Decree) of 1863 made Finnish an official language on a par with 
Swedish. (Lavery 2006, p. 177.)

In the late 19th century, Russification policies began to emerge in Finland, 
culminating in what is known as the first period of oppression (Finn. ensim-
mäinen sortokausi) (1899–1905). During this time, there was an endeavour to 
abolish the special status of Finland and Russify the Finnish people. The Lan-
guage Manifesto of 1900 sought to make Russian the official language. After 
Russia’s defeat in the Russo-Japanese War in 1905, a general strike began in 
that country that led to revolution, and the period of oppression ended in No-
vember of the same year. There was a second period of oppression (Finn. toi-
nen sortokausi) in Finland from 1908 to 1917: the purpose of this Russification 
campaign was to end Finnish autonomy altogether. The start of World War I 
prevented the implementation of the campaign, and at the close of the war the 
Russian Empire came to an end. (Lavery 2006, pp. 70–89.) Russia restored 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1985/19850694
http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/artikkelit/muuttopaineet_venajalta_ja_virosta_suomeen_-_satua_vai_totta.pdf
http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/artikkelit/muuttopaineet_venajalta_ja_virosta_suomeen_-_satua_vai_totta.pdf
http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/artikkelit/muuttopaineet_venajalta_ja_virosta_suomeen_-_satua_vai_totta.pdf
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Finland’s autonomous status in March 1917 as a result of the February Revo-
lution, and Finland finally gained its independence on 6 December 1917, fol-
lowing the October Revolution.

The period between 1918 and 1922 – the Russian Civil War – was problem-
atic for relations between Finland and Russia. Determining the borders and the 
status of East Karelia, for example, put a strain on the countries’ relations. 
After the victory of the Red Army in 1922, Russia expanded and became the 
Soviet Union, and relations improved from 1923 until the mid-1930s, although 
they were never quite on the friendliest of terms. As World War II approached, 
the Soviet Union and Germany drafted a secret protocol on the division of 
spheres of influence, which assigned Finland to the Soviet sphere. In autumn 
1939, the Soviet Union demanded the cession of territory from Finland. As ne-
gotiations did not produce the desired result, the Winter War broke out. This 
was from the end of November 1939 to March 1940, and resulted in Finland 
having to cede many of its territories to the Soviet Union. After Germany’s at-
tack on the Soviet Union in summer 1941, the Continuation War began, which 
ended in summer 1944 with Finland retreating and suffering new territorial 
losses. (Lavery 2006, pp. 91–130.)

During the post-war years, a balancing act between East and West defined 
Finland’s international position. Finland signed the Finno-Soviet or YYA 
Treaty (Agreement of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance, Finn. 
Sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta) on 6 
April 1948. This formed a foundation for relations between the two countries 
for the following decades. In addition to a non-aggression pact, it included 
substantial economic elements, which enabled the Soviet Union to point to 
the peaceful coexistence of two different economic systems and the success 
of Finnish exports: the Soviet Union became a very significant trading part-
ner with Finland until its dissolution in late 1991. (Lavery 2006, pp. 136–
152.)

After the dissolution of the Soviet Union, trade between Finland and Rus-
sia decreased significantly, but at the same time emphasis was placed on the 
importance of travel. There was a wave of Russian migration to Finland, in-
cluding over 33,000 Ingrian returnees (Kyntäjä 1999, pp. 4–6), Russian 
spouses and employees. In addition, many Russians own a second home in 
Finland.

2.2. Russian surnames in Finland
As previously noted, non-Finnish names, for example Russian ones, were used 
in Finland from very early on. There are at least three different groups in Fin-
land that may have Russian surnames:

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/36563/Makalainen_ Pauliina.pdf?sequence=1
http://www.kotus.fi/files/715/koltansaamenselvitys.pdf
http://www.kotus.fi/files/715/koltansaamenselvitys.pdf
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1. Russians who have lived in Finland for a long time (e.g. the later gener-
ations of Russians who migrated during the period of Finnish autonomy 
and those who migrated immediately after Finnish independence, such 
as Karelians and Ingrians).

2. Russians who came from post-Soviet Russia, as well as immigrants rep-
resenting other nationalities (e.g. Ukrainians, Belarusians).3

3. Skolt Sami. 

Old Russians. The history of the Russian population of Finland begins in the 
18th century, when Russian merchants and soldiers began to migrate to Fin-
land. However, in 1724, there were only 13 Russians living in Helsinki. The 
number of Russians during the period of Finnish autonomy from 1809 to 1917 
was still quite small, most of them living in Helsinki and Vyborg. (Leitzinger 
2008a, pp. 243–252.) Many of these Russians had a surname ending in ff in-
stead of v, as the following names of well-known businessmen with a Russian 
background show: Feodor Kiseleff (founder of the Finnish sugar refinery 
Suomen Sokeritehdas), Paul Sinebrychoff (well-known brewery founder), 
Matrosoff, Nikolajeff, Tabunoff and Ushakoff. According to Shenshin (2008, 
pp. 40–46), tens of thousands of refugees came to Finland during the Russian 
Civil War of 1917–22, and they continued to immigrate from the Soviet Union, 
though in small numbers. 

For centuries, Jews escaping Russian persecution and Tatars serving in the 
Russian army also lived in Finland (Leitzinger 2008a, pp. 269, 280). In the mass 
name changes of the early 20th century, the Jews and, in particular, the Tatars 
were not enthusiastic about Fennicising their surnames, although there were a 
few changes of name amongst the Tatars (Leitzinger 2008b, pp. 361−362).

‘New’ Russian immigrants. Today, native Russian speakers make up Fin-
land’s largest immigrant group: over 66,000 at the end of 2014 (SVT 2015). 
During Mauno Koivisto’s presidency in 1990, Ingrian Finns4 in the Soviet 
Union were granted returnee status, and this led to massive immigration. At 
that time, the Ingrians started to be treated as returnees, not as regular immi-
grants. Between 1989 and 1997, over 33,000 people came to Finland from the 
former Soviet Union. (Kyntäjä 1999, pp. 4–6; Lähteenmäki & Vanhala- 
Aniszewski 2012, p. 125.) Ingrian Finns are ethnically Finnish, but the young-
er generations are native Russian speakers and, in practice, can no longer speak 
Finnish. Today, in addition to returnees, there are Russian immigrants living 
in Finland for family and employment reasons.
3 There were heavy restrictions on immigration during the Soviet period, because those wishing to 
leave the country were considered traitors (Dowty 1989, pp. 67–68).
4 An Ingrian Finn is a Finnish descendant of those who migrated from Finland to Ingria (an area 
in the immediate vicinity of St Petersburg) in the 17th century.

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.stat.fi/til/vaerak/index.html
http://www.stat.fi/til/vaerak/index.html
http://imja.name/arkhivonomastiki/zinin1972.shtml
http://imja.name/arkhivonomastiki/zinin1972.shtml
http://imja.name/arkhivonomastiki/zinin1972.shtml
http://imja.name/arkhivonomastiki/zinin1972.shtml
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The Skolt Sami are a group of Sami who inhabit an area spanning three 
countries: Finland, Norway and Russia. According to Moshnikoff (2006, p. 1), 
the majority of Skolt Sami (approximately 1,000 to 1,500) reside in Russia. 
There are approximately 500 to 600 in Finland, and roughly 30 in Norway. 
Around the 16th century the Skolt Sami submitted to the Russian Church and 
were converted to the Orthodox faith (Linkola & Sammallahti 1995, p. 47). In 
the 16th and 17th centuries, many Skolt Sami had names of Christian origin. 
From early on, Skolt Sami surnames have without exception been Russian, 
mostly patronymic names such as Afanasev, Fedotov, Gerasimov and Se-
menov. (Itkonen 1948 II, p. 516.)

This study will not make a distinction between the surnames of the three 
groups mentioned, as it is not possible to clearly establish, on the basis of the 
data, who belongs to which group. I will discuss the surnames as they are; the 
name bearer’s native language, nationality or country of birth will be of no sig-
nificance for the study.

3. Finnish and Russian personal names 
3.1. The structure and development of the Finnish surname system 
An official personal name in the current Finnish naming system includes a 
given name5 and a surname. The Finnish Names Act (Finn. Nimilaki) of 1991 
regulates name giving and changes of name. (Ainiala et al. 2012, pp. 188–
189.)

Since the Swedish-speaking population is a native minority with a long 
history in Finland, from early on, in addition to Finnish, non-Finnish (e.g. 
Swedish) surnames have also been used in Finland, especially amongst the 
higher estates (the clergy, nobility and burghers) and amongst soldiers. In 
Western Finland, it was common for a person’s surname to be missing alto-
gether from written sources; however, peasants used homestead names in place 
of surnames. In Eastern Finland, commoners had their own Finnish surnames 
from the Middle Ages on. (Mikkonen & Paikkala 2000, pp. 16–17.) Finnish 
achieved the status of an official language in Finland in 1863, and the con-
scious Fennicisation of given names and surnames was one aspect of the coun-
try’s early 20th-century national awakening. The current Finnish surname sys-
tem developed from different bynames and surnames in the late 19th and the 
5 Since a person in Finland can have up to three given names (i.e. the concept of middle name, as 
used for example in Norway, does not exist in Finland), I will not use the term first name to refer 
to these names; hence, in the Finnish naming system, there can be a first given name and a second 
and third, that is, a latter given name (Ainiala et al. 2012, p. 131).
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early 20th century. In 1921, the Finnish Surnames Act (Finn. Sukunimilaki) 
came into force, making it mandatory to have a surname. 

Patronyms (e.g. Matinpoika ‘son of Matti’) were used in Finland, but with 
the development of the modern surname system, they were replaced through 
the adoption of Finnish surnames (Paikkala 2004, p. 502). Some researchers 
(e.g. Nissilä 1965, p. 293; Kiviniemi 1982, p. 51; Närhi & Benedek 1996) also 
consider the Matinolli type (Matti (gen.) a male name + Olli a male name) to 
be a patronym. This type became an ordinary surname, and Finns no longer 
recognise it as being a former patronym. Other researchers (e.g. Paikkala 2004, 
p. 109) do not consider the Matinolli type to be a patronym or patronymic sur-
name, but rather a homestead name found in patronyms. The present Finnish 
Names Act (1991) allows patronyms ending in poika (‘son’, e.g. Matinpoika) 
to be used as a second or third given name.

Finnish surnames can be divided into three main groups on the basis of their 
structure: root-word, compound and derivational surnames. Root-word sur-
names are lexically single-part names and consist of non-derivational forms, 
either appellatives (common nouns, e.g. Koivu ‘birch’, Seppä ‘blacksmith’) or 
single-part proper names (e.g. given names Pentti, Rasi). Compound sur-
names, or lexically two-part surnames, include names originating from home-
stead names, such as Ruohomäki (ruoho ‘grass’ + mäki ‘hill’), Saarikoski 
(saari ‘island’ + koski ‘rapids’) and Yli-Niemi (‘upper cape’); Eastern Finnish 
surnames such as Ikäheimo (ikä ‘age’ + heimo ‘tribe’); and new or adopted sur-
names such as Lehmusvaara (lehmus ‘lime’ + vaara ‘hill’). Derivational sur-
names are those formed by derivational suffixes, such as Virtanen (virta 
‘stream’ + -nen). Typical Finnish name formation suffixes include -la/-lä,
-nen, -mo/-mö, -io/-iö, -ma/-mä and -sto/-stö. Contextually, Finnish surnames 
often have a nature theme, for example Laine (‘wave’), Nieminen (niemi ‘cape’ 
+ -nen), Järvinen (järvi ‘lake’ + -nen) and Koskinen (koski ‘rapids’ + -nen). 
(Ainiala et al. 2012, pp. 187–188.)

When examining the frequency of Finnish-language surnames in Finland, it 
is important to differentiate between the numbers of different surnames and of 
people bearing them. If we examine numbers of different surnames only, not 
numbers of name bearers, compound names are the commonest type (42 per 
cent); 40 per cent are derivations and 18 per cent root words. If we examine 
surnames in terms of the numbers of bearers, derivational names are more 
common (62 per cent) than root word names (21 per cent) and compounds (17 
per cent). (Ainiala et al. 2012, pp. 187–188.)

3.2. The structure and development of the Russian surname system
Russian naming practices differ from Finnish in that, among other things, a 
patronym in Russia is in a category of its own, since people address others with 
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a given name and a patronym in official contexts; women’s surnames are in a 
feminine form; and the use of hypocoristics is more common. An official Rus-
sian name comprises three elements: a given name, a patronym and a surname. 
The patronym (Russ. otchestvo) is a patronymic derivation, signifying the son 
of someone referred to by name, e.g. Ivanovich (‘son of Ivan’).

In the 17th century, members of the nobility, burghers and merchants began 
to use surnames. Other social classes did not adopt them until the 18th or the 
19th century. Peasants did not have hereditary surnames before the abolition 
of serfdom in 1861. (Unbegaun 1972, p. 14.)

The majority of Russian surnames are formed from patronyms (Unbegaun 
1972, pp. 13–18), using – depending on the stem of the word – the suffixes 
-ov/-ev or -in, for example Ivanov < Ivan, Andreyev < Andrey, Fomin
< Foma, and -ova/-eva and -ina for women, for example Ivanova, Andreyeva,
Fomina. These derivational endings can be affixed to proper names (Ivan) 
and to appellatives (Ozerov < ozero ‘lake’, Korovin < korova ‘cow’, Borodin
< boroda ‘beard’). According to Zinin (1972, p. 22), surnames formed by 
these suffixes make up a total of 87 per cent of all Russian surnames in Rus-
sia.6 According to Unbegaun (1972, pp. 19, 33), Russian has very few 
root-word surnames. Russians thus find it surprising to come across sur-
names such as Melnik (‘miller’), Medved (‘bear’) or Zhuk (‘beetle, bug’) in 
their country. This is where Russian differs from other Slavic languages (for 
example Ukrainian, Belarusian, Czech, Polish and Croatian), where sur-
names of this type are common. 

In addition to patronymic surnames, Russian has surnames referring to 
occupations (e.g. Kuznetsov < kuznets ‘blacksmith’, Portnova < portnoy 
‘tailor’), appearance (e.g. Sedov ‘one with grey hair’) or place of residence 
(Moskovski < Moskva ‘Moscow’, Ryazanov < Ryazan7). However, these make 
up only a small percentage of the Russian surname nomenclature. The differ-
ence between a Russian patronym and a patronymic surname is that the sur-
name is hereditary, whereas the patronym is always derived from the name of 
the name bearer’s father.

3.3. Defining a Russian surname
There are over 190 ethnicities living in the current territory of Russia, includ-
ing Russians, Tatars, Bashkirs and Ukrainians (Russian Census 2010), who use 
Cyrillic letters in their nomenclature (e.g. Иванов = Ivanov, Путин = Putin). 
Because of the -ov/-ev and -in endings in their surnames, it is difficult to dif-
ferentiate them from surnames of Russian origin.
6 58 per cent are formed with -ov/-ev and 29 per cent with -in.
7 Ryazan is a city in Russia, approximately 200 kilometres south-east of Moscow.
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Russian onomasticians (e.g. Trubatšov 1968; Žuravlev 2005) have noted 
that it is difficult to find specific criteria to define a Russian surname. Accord-
ing to Trubatšov (1968) and Žuravlev (2005), all surnames in -ov/-ev and -in 
should be counted as Russian, regardless of their root in terms of word forma-
tion and morphology. In the Soviet Union, Russification of the surnames of 
others than ethnic Russians was effected by affixation of the patronymic -ov/
-ev to non-Russian roots (appellatives or proper names), for example Tursunov
< tursun (Turk. ‘may he last’), Nominhanov < nomin xan (Mongol. ‘master of 
scholarship’) (Unbegaun 1972, pp. 392, 401), and Magomedov < Magomed (a 
male name). What is more, word stress carries meaning in Russian names: sur-
names with different syllabic stress are considered different names by name 
bearers, for example Ivánov/Ivanóv and Óbuhov/Obúhov/Obuhóv. Often only 
the bearer of a surname knows the correct way to pronounce it. Word stress is 
not a relevant factor in this study, however, as my data are from written sources 
and include no information on the stress patterns of the names.

4. Previous studies on changes of surname and the reasons 
for such changes
4.1. Research on name changes 
Researchers who have studied surnames in Finland, changes to them and the 
reasons for those changes include Eeva Maria Närhi (1996), Sirkka Paikkala 
(1997, 2004), Outi Patronen (2009) and Pirjo Mikkonen (2013). Similar research 
in other countries includes Swedish studies by Vera Lif (2004) and Märit 
Frändén (2010) and a Canadian study by Robert Klymasz (1963). The closest 
study to the present article is the 2008 master’s thesis by Aleksandra Miroly-
bov-Nurmela on Russian surname changes in Finland between 1920 and 1940.

4.2. Possible reasons for changing Russian surnames 
There can be many reasons for changing a name. Broadly, they can be div-
ided into intralinguistic and extralinguistic factors, and these can sometimes 
overlap. Intralinguistic factors pertain to name use (e.g. difficult structure 
and orthography), whereas extralinguistic factors pertain to social, ideologi-
cal and political pressures. Consonants and consonant clusters, for example 
at the beginning of Russian surnames, can be difficult for Finns to pronounce 
because of the Finnish language structure. Furthermore, unlike in Finnish, 
the first syllable is not always stressed in Russian names (Benson 1964, p. 
50). There may be a wish to change a Russian surname in the event of it being 



Fennicising Russian surnames and Russifying Finnish surnames 89

pronounced with the stress on the wrong syllable, resulting in it not sounding 
like the original. 

Finns have had various attitudes to Russians over the centuries. There is an 
established concept in Finnish which refers to strong anti-Russian sentiment or 
Russophobia, known as ryssäviha (‘Russky hatred’). According to Vilkuna 
(2006), the Finnish attitude to Russians has always been one of ryssäviha, 
whereas according to Klinge (1972), Russophobia did not emerge until the 
Finnish Civil War, from 1917 to 1918 or later, and it was directed against com-
munism. Helsinki residents recall that later, for example during World War II, 
speaking Russian on the streets was discouraged. Furthermore, Russian given 
names and surnames caused problems at different agencies, especially for 
those seeking employment. In order to find work, Russians were advised to 
change their surnames, and many agreed to do so. (Leinonen 1987, p. 60.)

Magdalena Jaakkola’s 2009 study examined the attitudes of Finns to five 
immigrant groups over a period of 20 years from 1987 to 2007: Estonians, Rus-
sians, Poles, Chinese and Somalis. According to Jaakkola, views of Russian 
immigrants were more positive in 1987 than in 2007. In 2007, Finns had great-
er reservations about Russians than, for example, about Estonians, Poles or 
Chinese (2009, p. 53 Fig. 22; p. 79). Furthermore, Pauliina Mäkäläinen’s 
(2011) study on Finnish attitudes towards Russians concluded that, even now, 
a variety of suspicions about Russians exist.

The study on Ingrian Finns’ surname changes in Sweden by Vera Lif (2004) 
found that someone who is foreign in the linguistic environment of Sweden 
might change his or her Finnish name (1) due to a fear of bullying at school, 
(2) to avoid the difficulties the original population may have in understanding, 
pronouncing or writing a foreign name, (3) to facilitate working life, or (4) 
when dealing with identity issues (Lif 2004, p. 150). Correspondingly, it might 
be thought that bearers of Russian surnames would prefer to use Finnish sur-
names in Finland.

5. Name change applications to the Names Board: An over-
view 
I selected the surnames for this study from the meeting agendas and minutes of 
the Names Board of the Finnish Ministry of Justice, drawn up between 2000 
and 2013. The Ministry of Justice set up the Names Board in 1986 as a body 
of specialists to handle matters concerning given names and surnames. Its 
function is to provide the authorities with specialist opinions on issues relating 
to the Names Act. (Kangas 1998, pp. 173–184.) The secretary to the Names 
Board draws up an agenda, with a proposal to either approve or reject each 



90 Ksenia Eskola

name, after which a meeting of the Board considers the name change proposals 
and minutes are prepared. The Board convenes on average six to seven times 
a year, and between 2000 and 2013 it processed 9,597 name change applica-
tions. (Ketomäki 2014, personal interview.) It should be noted that, under the 
Finnish Names Act, a person cannot just adopt any surname, because all names 
already in use are protected.

The surnames included in the present study are transliterations as found in 
the passports of their bearers. Surnames that are phonetically the same but or-
thographically different (Ivanov and Ivanoff), as well as masculine (Fedotov) 
and feminine (Fedotova) forms, are different names in the population register. 
For this reason, I consider them different surnames in the present article as 
well. As a native Russian speaker, I was able to exclude surnames that are Rus-
sian in form, with the ending -ov/-ev, but differ from Russian names, in that 
they are formed from non-Russian given names (see section 3.3).

The surnames in this study derive from 269 name change proposals (see Fig. 
1). Of the applicants, 101 (38 per cent) are men and 168 (62 per cent) women. 
In some cases, the applicant proposes a few alternatives, and I have counted 
these as different cases. Between 2000 and 2013, there were applications to 
change Russian surnames not only to Finnish, but also, for example, to other 
Russian names (66 names), as well as to names in other languages (77 names), 
such as Swedish and German. However, the present study does not cover these.

Fig. 1 shows the distribution of the types of name changes: Fennicising pro-
totypical Russian surnames (Fadjukov > Tammihaka), restoring ‘Soviet forms’ 
to Finnish (Laidinen! > Laitinen), and Russifying Finnish surnames (Ahola > 
Kiriloff). I call names such as Korbelainen! (< Korpelainen) and Laidinen! (<
Laitinen) ‘Soviet forms’, marking them with an exclamation mark (!) to indi-
cate that they are incorrect forms. Names of this type are almost without ex-
ception the names of returnees from the Soviet Union (Kangas 1998, pp. 123–
124, 136; Ketomäki 2014, personal interview). 

Figure 1. Distribution of the three types of name changes.
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Fig. 2 shows the number of name change proposals each year. There is no in-
dication of a clear rising or falling trend, which may be due to the compactness 
of the data set and the rather short period covered. The largest number of name 
change applications was in 2006 and the smallest in 2001 and 2005.

Figure 2. Numbers of name change proposals between 2000 and 2013.

6. Analysing the data
I will analyse the surnames from name change proposals submitted to the 
Names Board between 2000 and 2013 according to the aforementioned groups: 
first the Fennicising of Russian surnames, then the restoration of ‘Soviet 
forms’, and finally the Russifying of Finnish surnames. The main focus of this 
study will be on the structure of Finnish names: whether they are derivations, 
root words or compounds. I will also focus on the semantic content of Finnish 
coined names, that is, names created/invented by applicants which are not 
found in the population register. A zero (0) after a surname means that it is a 
coined name, for example Tukkola0. An asterisk (*) means that it is a rejected 
name (e.g. Wainikka*), that is, a name proposal that was not approved by the 
Names Board. A name may be both a coined and a rejected name (e.g. 
Kansalainen0*). I will analyse both approved and rejected proposals, before 
giving a brief separate description of rejected names, since they provide a pic-
ture of current Finnish surname practices. 

It is common for name change applicants to wish to preserve a connection 
with their old name and their ‘old self’ through their new name (Smith 1969, 
pp. 158–159; Närhi 1996, pp. 74–75). Närhi (1996, pp. 54–55) presents three 
methods by which a name can be changed: full or partial translation (Castrén
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> Linna ‘castle’, Bergström > Vuorivirta ‘mountain’ + ‘stream’), phonetic ad-
aptation (Hellman > Helomaa), and adopting a completely new name, inde-
pendent of the old one. I will examine new names, that is, those proposed to 
replace the old ones, according to Närhi’s tripartite classification.

Some of the new names proposed to replace Russian surnames (e.g. Jusola 
or Vaspio) do not mean anything in Finnish, nor are they based on any Finnish 
proper name. However, phonetically and orthographically they work in Finn-
ish. These names could thus be called Finnish forms, rather than Finnish or 
Finnish-language names. For the sake of simplicity, however, I will use the 
term Finnish (sur)name to cover these names as well in the present study.

Since the result of both Fennicising prototypical Russian surnames and re-
storing ‘Soviet forms’ to their original form is a Finnish surname, I will first 
present the results concerning these new Finnish surnames without differenti-
ating between the two groups. Since proposals relating to ‘Soviet forms’ are a 
matter of restoring the structure of the names’ orthography, surname transla-
tions and consideration of the semantic content of coined names will only be 
relevant to the Fennicisation of Russian surnames (section 6.1).

The majority (131 of 196 names, 67 per cent) of Finnish surname proposals 
submitted are derivations, of which the most common are formed with -nen
(108 names, 82 per cent8) and -la/-lä (14 names, 11 per cent). There are 42 
root-word surnames (21 per cent) and 23 compounds (12 per cent). Miroly-
bov-Nurmela’s study on the Fennicising of Russian surnames shows 54 per 
cent to be single- part surnames and 46 per cent compounds. Mirolybov-Nur-
mela thus categorises new surnames into two, rather than three, groups: lexi-
cally single-part names (including derivations) and compounds (2008, p. 70). 
If the percentages of proposals in my data were calculated according to her 
method, the result would be 88 per cent single-part names (21 per cent root 
words + 67 per cent derivations) and the remaining 12 per cent compounds.

The following are a few examples of the surnames proposed. Derivations
ending in -nen include Ailinen0, Halonen, Koronen, Kulinen0*, Laskonen0, 
Lehistönen0*, Malsonen0*, Minninen0, Nikkanen, Parsonen0 and Pulmanen0*;
those ending in -la/-lä include Hietala, Jusola0, Mäntylä, Pajola0 and Tukko-
la0. Root-word proposals include Kivi (‘stone’), Punkka (‘bunk [bed]’), Ranne 
(‘wrist’), Siimes (‘shade’) and Särki (‘common roach (Rutilus rutilus)’). Com-
pounds include Aureusva0, Kiirasmaa0, Kotkansalo, Nevamaa0, Piinoja and 
Satulampi0. It is interesting that there are no compounds at all in the group of 
names changed from ‘Soviet forms’.

8 This calculation includes the proposed name Kansalainen0* (‘citizen’ < kansa ‘(a) people’ + 
-lainen).
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6.1. Fennicising Russian surnames 
There are 140 cases of proposals to Fennicise prototypical Russian surnames 
in my data, of which 66 involve a coined name. The name change applicants 
in question comprise 48 (34 per cent) men and 92 (66 per cent) women. Of the 
new names, 85 (61 per cent) are derivations, 32 (23 per cent) root words, and 
23 (16 per cent) compounds. Proposed Fennicisations of Russian surnames in-
clude, for example, Babakina > Kuisma, Bogdanova > Halonen, Demidov > 
Harvonen, Fedotova > Kanninen, Goloubeva > Siniläinen0, Jablonskaja > 
Kiuru, Kapitonov > Tuomainen, Kochneva > Kristalli0*, Loginova > Laine, 
Makarov > Särki, Morosoff > Lasinen0, Nesterova > Vanhanen, Obolonskaja
> Laventeli0, Popova > Jääskeläinen, Rodina > Malinen, Sevastjanoff > Riutta-
luoto0, Voloshina > Punkka, Vorontsova > Raski and Yevsykov > Laitinen. 

Names ending in both v (va in the feminised form) and the old ff spelling are 
found amongst the old – that is, Russian – surnames. For example, ethnic Finns 
bearing the Russian surnames Morosoff and Vasiljeff wished to change their 
names because they were mistaken for Russians because of them. Comparable 
cases of Fennicising of Russian names are to be found in the data set presented 
by Mikkonen (2013, pp. 123–124, 187, 244).

Changes to both prototypical Russian surnames and ‘Soviet forms’ have 
Finnish forms (called Finnish surnames in this study) as their end result, and I 
shall therefore analyse them together. We should note that since changes to 
‘Soviet forms’ only involve orthographic changes (plus a few structural ones), 
this group includes no attempts at translation or, apart from one coined name 
(Väinöläinen0), the creation of completely new surnames. Attempts at transla-
tion and other changes regarding semantic content are thus only found in pro-
posals to change typical Russian surnames into Finnish names.

6.1.1. Translations
There are no full translations in my data at all. This may be explained by the 
differences between Finnish and Russian word formation. Similarly, the study 
by Blom (2003, pp. 52, 67–68) on Russian surname changes in the Finnish 
province of Uusimaa between 1919 and 1939 shows no full translations from 
Russian into Finnish or Swedish. However, partial translations and phonetic 
adaptations do occur. Mirolybov-Nurmela’s (2008, pp. 51, 55, 70) data also in-
clude only partial translations, 0.8 per cent, for example Travnikoff > Ruoho-
niemi (Russ. trava, Finn. ruoho ‘grass’). Likewise, Jääskeläinen’s (1995, pp. 
35−36) study shows no full surname translations from Russian, whereas sur-
name translations from other languages (primarily Swedish compounds) into 
Finnish made up 4.8 per cent of the total in 1906 and 2.8 per cent in 1935. 
These included Granholm > Kuusisaari (kuusi ‘spruce’ + saari ‘island’), 
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Gröndahl > Viherlaakso (viher- ‘green’ + laakso ‘valley’), and Palmqvist > 
Palmunoksa (palmu ‘palm tree’ + oksa ‘branch’). As regards partial transla-
tions, Jääskeläinen (1995, p. 41) notes, for example, the Fennicising of the 
Russian name Poduschkin > Tyynynen (Russ. podushka and Finn. tyyny ‘pil-
low’).

Why are there no full translations of Russian names? In the first place, Rus-
sian, unlike Finnish, has very few root-word surnames (cf. common Finnish 
surnames Aalto ‘wave’, Kallio ‘rock’, Laine ‘wave’, Nurmi ‘turf’, Ranta
‘shore’). The same may be said of compound words and names in Russian. 
Compounding is the most productive means of word formation in Finnish 
(Häkkinen 2006, p. 144), whereas the most common way to form new words 
in Russian is through affixation (Rozental et al. 2002, p. 165; Nikunlassi 2002, 
p. 213). Majuri (2009) states that in many cases where Finnish uses com-
pounds, Russian uses collocations formed by a head noun and an adjective in-
flected for gender, number and case (e.g. Finn. konsulttiyritys and Russ. kon-
saltingovaya firma ‘consulting firm’), or a structure where the modifier comes 
after the head in the genitive (e.g. Finn. eläinsuojelu and Russ. zashchita zhi-
votnyh ‘animal protection’). The possibility of Fennicising Swedish compound 
names (e.g. Jääskeläinen 1995; Blom 2003) may be explained by the fact that 
compounding is a productive means of word formation in Swedish (Thorell 
1984, p. 9), just as it is in Finnish. 

The second reason for the absence of full translations may be that a majority 
of surnames in Russia are derivational and often specifically formed by a pat-
ronymic suffix.9 These can be difficult to translate into Finnish. For example, 
the patronymic surname Pavloff (< Pavel) found in my data could be translated 
as Pavelinpoika (‘son of Pavel’), but it would be a partial not a full translation 
because the Russian patronymic -ov/-ev, although signifying kinship, does not 
mean ‘son’ in Russian (cf. Sw. son > Finn. poika translated directly from 
Swedish). Furthermore, it should be noted that surnames ending in -poika are 
not common in Finnish naming practices; only five were used in Finland in 
1995 (Paikkala 1997). The surname Pavelinpoika would thus be unique in Fin-
land today. Robert Klymasz’s (1963, p. 195) study on the Canadianisation of 
Slavic surnames produced similar findings: Slavic names beginning with 
Iwan- or Ewan- were not translated in Canada as Johnson or John.

Table 1 shows the partial translations in my data. There are a total of 13 of 
these (in two cases, the application for a name change concerned all the mem-
bers of a family), seven of which are coined names. 

The proposals Zaitsev > Jänissuo0 and Zaitsev > Jänisneva0 are partial trans-
lations because the Russian names are derivational, while the Finnish ones are 
9 Patronymic surnames make up 54 per cent of my data.
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compounds. I also consider the cases Zaitsev > Jänhölä, Zaitsev > Jänhö and
Podkletnova > Aarteinen0 to be partial translations, since the Russian posses-
sive suffix -ov/-ev10 is not semantically comparable to the Finnish locational 
-la/-lä or diminutive -nen or -ö.11 We should note that surnames ending in -ov/
-ev are the most common in Russia, in the same way as surnames ending in -la/
-lä and -nen are in Finland. The surnames are thus comparable in terms of their 
frequency and onomastic structure, but not their semantics.

Likewise, the proposal Grazhdankin > Kansalainen0* cannot, in my opin-
ion, be considered a full translation. Although Grazhdankin ends in -in as it oc-
curs in a typical Russian surname and Kansalainen0* ends in -nen, the Finnish 
appellative kansalainen (‘citizen’) appears as a lexeme and is perceived as an 
appellative in the language user’s mind, whereas Grazhdankin is perceived 
specifically as a surname, that is, a proper name. In the case of Kontsevoi > 
Loppula, the Finnish Loppula is clearly a derivation from the word loppu 
(‘end’), whereas the Russian appellative kontsevoi (‘final’) is a lexeme and is 
not necessarily perceived as a surname. In the case of Lebedeva > Joutsen*,
the former is clearly a derivation and a surname, whereas the latter, although 
also common as a surname, is an appellative, perceived as an indivisible sim-
plex, not a derivation.

10 The Russian surname suffixes -ov/-ev and -in are originally possessive, signifying ‘of’, for ex-
ample Igorev syn (‘son of Igor’).
11 The proposed surname Jänhö is perceived as a derivation in the mind of a Finn, but is not at all 
regular. The normal diminutive derivation would be Jänö without an h.

Table 1. Partial translations in the Fennicisation of Russian names. 
Old, Russian 
surname

Russian appellative New, Finnish 
surname

Finnish appellative 

Grazhdankin grazhdanka ‘citizen’ 
(feminine)

Kansalainen0* kansalainen ‘citizen’ 

Lebedeva lebed ‘swan’ Joutsen* joutsen ‘swan’
Podkletnova podklet (Old East 

Slavic) ‘treasury’
Aarteinen0 aarre ‘treasure’

Zaitsev zayats ‘hare’ Jänissuo0 jänis ‘hare’, suo ‘marsh’
Zaitsev zayats ‘hare’ Jänisneva0 jänis ‘hare’, neva ‘bog’
Zaitsev zayats ‘hare’ Jänhölä0 jänö ‘bunny’
Zaitsev zayats ‘hare’ Jänhö0 jänö ‘bunny’
Kontsevoi konets ‘end’ Loppula0 loppu ‘end’
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6.1.2. Phonetic adaptations
The phonetic connection to an old name is preserved if the initial letter or some 
other part of it is transferred to the new name. Such cases involving Russian 
names, found in Mirolybov-Nurmela’s (2008, p. 55) data, include Maltseff > 
Malo, Piminoff > Pimentola, Sidorov > Siimestö and Titoff > Tiitta. Name pairs 
where at least an initial letter is transferred from the old name to the new one 
are what I consider adaptations in this study. Of the Fennicised Russian sur-
names, 18 per cent (25 names) are adaptations. Preserving a connection can be 
seen, for example, in Kototchigova > Kotronen, Kulev > Kulinen0*, Loginova
> Laine, Mintsenkov > Minninen0, Mironoff > Monronen0*, Petroff > Poudan-
maa0 and Vasiljeff > Vaspio0. Sometimes, there is a desire to truncate the name, 
as in the case of Sidorow > Sido.

During the vast waves of Fennicisation of names in 1906 and 1935 (Finn. 
suurnimenmuutos), mainly involving Swedish names, the initial letter was pre-
served in 32 per cent of name changes in the former year and up to 55 per cent 
in the latter (Närhi 1996, p. 75). Mirolybov-Nurmela found 55 per cent of sur-
name changes to be phonetic adaptations, with the first letter preserved 52 per 
cent of the time, for example Hodijeff/Hodijev/Hodijew > Helke, Helko, Helpiö
(2008, pp. 50, 54, 70). Patronen’s (2009, p. 186) data on changes of surname 
among the Orthodox population of the ‘Border Karelian’ area (Finn. Raja-Kar-
jala) reveal a strong tendency to preserve the initial letter of an old name. The 
letter most often preserved is a (85 per cent), followed by p (65 per cent), m 
(64 per cent), s (61 per cent), k (58 per cent), j (56 per cent) and r (56 per cent). 

I assume that the difference between my findings and those of others stems 
from the fact that surnames could be changed much more freely in the early 
20th century than is the case today, especially prior to the Surnames Act 
(passed in 1921). Today, it is not possible simply to adopt any surname one 
chooses, because all names in use are protected. Furthermore, I assume that a 
factor behind the small number of adaptations is that 45 per cent of the name 
changes in my data are for family reasons, where applicants wish to adopt the 
name of a parent or grandparent. There is practically no choice as regards the 
initial letter when a person is adopting the name of an ancestor.

The fact that the letters b, c, d, f, g, q, x, z and å are foreign to Finnish may 
have hindered the creation of a coined name with the same initial letter (Närhi 
1996, p. 75). We can see from the names in my data that b, d, f, g and z are 
possible in Russian surnames, but Fennicised surname proposals with these 
letters will most likely be rejected, since, under the Names Act, a name cannot 
be contrary to the structure of the Finnish language. Jääskeläinen’s (1995, 
p. 39) data show phonetic adaptations of names, with the non-Finnish voiced
/g/ replaced by its voiceless counterpart /k/, for example Girs > Kirsi. Blom’s 
(2003, p. 68) study reveals similar changes: voiced /b/, /d/ and /g/ were 
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changed to voiceless /p/, /t/ and /k/ and the more Finnish k was used for c. Blom 
(p. 68) notes, for example, Dimitroff > Talvisto, two names that are quite far 
apart, but her list of surname changes also shows closer variants, such as 
Bobroff > Poro, Gerasimoff > Keramo and Dajnikowsky > Tainikoski. My data 
(25 phonetic adaptations), which are much more limited than Jääskeläinen’s 
and Blom’s, do not have these kinds of voiced–voiceless changes. 

Table 2 shows a few examples of phonetic adaptations where a Finnish ap-
pellative is included in the new name; in other words, the name has a semantic 
content as found in Finnish. I suspect that these name changes, however, stem 
primarily from pursuing a phonetic connection, since the effect of the semantic 
content of the proposed name (e.g. tukko ‘clump’) is questionable.

Table 2. Phonetic adaptations in the Fennicisation of Russian names.

6.1.3. Adopting a completely new surname
An old name may be replaced with a completely new one. Mirolybov-Nurmela 
(2008, pp. 50–51) shows that 44 per cent of new surnames had no connection 
with the old one, while the corresponding figure in Blom’s study is 39 per cent 
(2003, p. 57). My data include 102 such cases (73 per cent), for example Baba-
kina > Kuisma, Chtchoukina > Torniolainen0*, Dementjeff > Valkeisenmäki, 
Fedotova > Kanninen, Lazareva > Jusola0, Malkova > Pirinen, Travkin > Ko-
ronen, Voronin > Uosukainen, Vorontsova > Raski and Yevsykov > Laitinen.

In Finland, all surnames in use are protected, and therefore if a name is 
changed for reasons other than going back to an ancestor’s name or changing 
the orthography, the applicant has to create a completely new name. According 
to the Names Act, a name must follow the phonological and morphological 
structure of Finnish, and the Names Board will review whether the proposed 
name is appropriate. In addition to those already mentioned in the present art-
icle, coined names include Ailinen0, Juotsi0, Jusola0, Kartanen0, Korpeala0, 
Kortie0, Kulinen0*, Laskonen0, Laventeli0 (‘lavender’), Lehistönen0*, Lähivies-
ka0, Malsonen0*, Meiro0, Milanen0, Minninen0, Monronen0*, Pajola0, Parso-
nen0, Sido0, Siniläinen0, Tarvi0, Torniolainen0*, Tukkola0, Vaspio0, Viirta0 and 
Väinöläinen0.

From the data set (Names Board), it is apparent that name change applicants 
are creative in inventing new names. Table 3 shows semantically transparent 

Old surname New surname
Ljahovetskaja Lähivieska0, lähi + vieska (cf. place-names Alavieska and Ylivieska)
Ljahovetski Lähivieska0, lähi ‘close’ + vieska ‘shallow end of a lake’
Tukachev Tukkola0, tukko ‘clump’ + -la
Tukacheva Tukkola0, tukko ‘clump’ + -la



98 Ksenia Eskola

coined names. I will thus only focus on the semantic content of these names, 
as the semantic content of old names carries no great meaning if it is a matter 
of going back to the name of an ancestor.

In addition to these, four surnames are probably based on anthroponyms: 
Ailinen (< Aili), Milanen (< Mila) and Minninen (< Minni) seem to be based on 
women’s given names, and Monronen0* (< Monroe) is formed from a sur-
name. 

One interesting case is the surname Vainolainen: it is a late 19th-century 
derivation of the word vaino, which has itself existed in literary Finnish since 
the 16th century (Häkkinen 2013, s.v. vaino), and its meaning of ‘enemy’ did 
not cause any inconvenience to the name bearer while residing in Russia. After 
migrating to Finland, however, she discovered what the word meant, and had 
to change the surname by exchanging back vowels for front: Väinöläinen. The 
surname Viirta may have some connection to the Finnish word virta (‘stream’).

6.2. ‘Soviet forms’
There is a group that differs from prototypical Russian surnames (e.g. Ivanov, 
Putin), comprising proposals to change the surnames of Finns and members of 
other Baltic-Finnic peoples (e.g. Karelian Tarassu) that were altered in the So-

Table 3. Semantically transparent coined names.

Aureusva0: aure (unknown meaning) + usva ‘mist’
Ilvesmaa0: ilves ‘lynx’ + maa ‘land’
Kartanen0: possibly from kartta ‘map’, karttaa ‘avoid’ or kartano ‘mansion’ + -nen
Kiirasmaa0: kiiras ‘clean’ + maa ‘land’
Kristalli0*: ‘crystal’
Korpeala0: korpi ‘woodland’ + -la
Kotkansalo: kotka (gen.) ‘eagle’ + salo ‘backwoods’
Kulinen0*: kuli ‘coolie’
Laventeli: ‘lavender’
Lasinen0: lasi ‘glass’ + -nen
Piioja0 and Piinoja0: pii (gen.) ‘silicon’ + oja ‘ditch’
Poljento0: ‘beat, rhythm’
Siniläinen0: sini(nen) ‘blue’ + -nen
Torniolainen0*: ‘person from Tornio (a Finnish city)’
Poudanmaa0: pouta (gen.) ‘fair weather’ + maa ‘land’
Pulmanen0*: pulma ‘problem’ + -nen
Riuttaluoto0: riutta ‘reef’ + luoto ‘islet’
Satakieli0 : ‘thrush nightingale’
Satulampi0: satu ‘fairy tale’ + lampi ‘pond’
Uusilahti0: uusi ‘new’ + lahti ‘bay’
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viet Union (Laidinen! > Laitinen, Lioukonen! > Liukkonen). Although these 
surname forms emerged in the Soviet Union, that is, in the territory of pres-
ent-day Russia, they are not Russian, nor are these strange forms Finnish. Vera 
Lif’s (2004, pp. 197–199) study cites similar examples of erroneously changed 
spellings of Ingrian Finnish names in a Swedish-language environment, such 
as Mäjrä! < Mäyrä, Pöjrä! < Pöyrä and Heule! < Höylä.

There are 56 cases of name changes of this kind, of which one was an appli-
cation for a coined name (Väinöläinen). The applicants include equal numbers 
of men and women. Of all the new names, 46 (82 per cent) are derivations and 
10 (18 per cent) root words. No compounds are found in this group.

Changes to ‘Soviet forms’ involve restoring the correct form of surnames 
changed in the Soviet Union: Laidinen! > Laitinen, Nemelyaynen! > Niemeläi-
nen, Veziko! > Vesikko. In some cases, three in my data, there are also structur-
al changes, restoring Russified surnames with the ending -ov/-ev to their ori-
ginal forms: Rannev! > Ranne and Tarasov! > Tarassu (2 cases). These ex-
amples look like Fennicised Russian surnames, but I have placed them in the 
‘Soviet forms’ group because information is available on the background to 
these name changes (they are originally Russified names). According to Keto-
mäki (2014, personal interview), there is evidence of the form which the appli-
cant wishes to restore, for example a document showing proof of its orthogra-
phy. This may not be required where the reasoning feels natural; for example, 
Laidinen! is Laitinen unless there is reason to suspect otherwise.

According to Jänis (2006, p. 71), double consonants and long vowels, as 
well as ä, ö and y which are unknown in Russian, are problematic in the trans-
literation of Finnish names in Russia. The names in my data that were to be re-
stored to their original forms with double consonants, as noted by Jänis, in-
clude Kempinen! > Kemppinen and Vainika! > Vainikka; there are also ex-
amples of restoring voiced consonants to voiceless, for instance Laidinen! > 
Laitinen, Rongonen! > Ronkonen, and of restoring ä, ö and y, for example Sep-
penen! > Seppänen, Kiappi! > Käppi and Yaskelyaynen! > Jääskeläinen. 
Sometimes, several changes had been made to a surname, and both the conso-
nants and the vowels needed to be restored: Kaybiyaynen! > Kaipiainen, Liou-
konen! > Liukkonen. Some names in the Soviet Union were changed to a Rus-
sified form that is difficult to explain, for example Mioukhkiouria! (< Myh-
kyrä) and Pelgemyaynen! (< Pelkäämätön).

Since changing ‘Soviet forms’ is about restoring the orthography or struc-
ture of a name to its original form, there are no translations in this group. All 
the cases can be considered a type of adaptation, although they differ from 
cases in which a person is seeking and creates a connection to the old name 
(section 6.1.2). Furthermore, they differ from other adaptations found in the 
data in that, among other things, when ‘Soviet forms’ are restored, the letters/
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letter combinations or part of the name are changed word-medially, for ex-
ample Niskounen! > Niskanen, or at the end, Rannev! > Ranne. There is hardly 
ever a change to the initial letter, because the part that requires restoration is 
usually within the word, except for Khoussou! > Husu, Yonolaynen! > Ju-
nolainen, Yaskelyaynen! > Jääskeläinen and Khardykainen! > Hartikainen.

6.3. Russifying Finnish surnames 
Although for a majority of the proposals the final result of a name change is 
a Finnish name, some of the applicants in my data consciously wish to adopt 
a Russian surname instead of a Finnish one. There are 73 name change pro-
posals of this kind (27 per cent of the total), 25 of them from men (34 per 
cent) and 48 from women (66 per cent). Examples of such proposals include: 
Ahola > Kiriloff, Etelävirta > Persin0, Hattunen > Anikijew*, Jyrkinen > 
Larionov, Korva > Nikonov, Lehto > Potapoff, Leinonen > Peksujeff, Mat-
veinen > Matvejeff, Nevalainen > Nevski*, Olli > Bogdanoff, Paavilainen > 
Uschakoff, Pauloaho > Pauloff, Ripatti > Vishnyakov, Ryynänen > Dimitroff, 
Suominen > Petrov*, Taimi > Privaloff, Vilpa > Mihejeff and Wuolimaa > 
Sidorow. As the asterisks (*) show, in this group, too, some names were re-
jected, but the most common reason for not approving a name was different 
than in cases of Fennicisation of Russian surnames. I will analyse these re-
jected names in section 6.5. 

Many of the old surnames in this group are semantically transparent, for ex-
ample Heimonen (heimo ‘tribe’ + -nen), Hietala (hieta ‘fine sand’ + -la), Jout-
sen (‘swan’), Kiuru (‘skylark’), Kivi (‘stone’), Korkkinen (korkki ‘cork’ + 
-nen), Mäntylä (mänty ‘pine’ + -lä), Nevamaa (neva ‘bog’ + maa ‘land), Rau-
tanen (rauta ‘iron’ + -nen), Vanhanen (vanha ‘old’+ -nen) and Vasara (‘ham-
mer’). However, I will only focus on the meanings of the coined names in this 
study (section 6.1.3), since they reflect the imagination of the name change ap-
plicants.

A majority of proposals (45, or 62 per cent) to Russify Finnish surnames in-
volve new names ending in ff (e.g. Matvejeff) or containing a w (e.g. Twerin); 
these are names that follow the old German and French transliteration system. 
Surnames ending in ff are strongly represented amongst proposals from female 
applicants (25 names, cf. 12 male applicants).12 Examples of proposed sur-
names ending in ff include Antonoff, Bogdanoff, Demidoff, Germanoff,
Jakowleff, Kiriloff, Larionoff, Martinoff, Nikolaijeff, Pauloff, Smirnoff, Tergu-
jeff and Uschakoff. Both men and women apply for surnames ending in or con-
taining a w, which include Anikijew, Brunow, Nikiforow, Sidorow and Twerin. 
12 Today, the surnames of female Russian immigrants in Finland end in a unless the name bearer 
wishes to have a surname completely identical to her husband’s.
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Fig. 3 shows the distribution of new Russian surnames, that is, new names to 
replace Finnish ones. 

Figure 3. New Russian surnames according to the final name element.

Nearly all of the new Russian surnames are patronymic. There are no transla-
tions in this group; a connection to the old name is achieved only through pho-
netic adaptation. Of 73 cases, 20 (27 per cent) are phonetic adaptations. Most 
often, this involves the preservation of the initial letter, for example Aarto > 
Andrejew, Ahonen > Artemjeff, Mykkänen > Marshal0* (Russ. маршал = 
marshal ‘marshal’) and Nuojankoski > Nikolaijeff0*. In two cases, a name ele-
ment longer than the initial letter is preserved: Martiskainen > Martinoff, 
Pauloaho > Pauloff. I presume that these Finnish names are early 20th-century 
Fennicised forms of Russian names that are being re-Russified. The list of 
names compiled by Mirolybov-Nurmela (2008, appendix) is relevant here, 
showing that the first letter or a longer name element was often transferred to 
the new Finnish name.

There are 53 new names (73 per cent) that completely deviate from the old 
ones, for example Ahola > Kiriloff, Heimonen > Smirnoff, Jonninen > Kar-
pov, Korva > Nikonov, Lehto > Potapoff, Paavilainen > Uschakoff and Put-
tonen > Germanoff. This large number of cases stems from the fact that there 
is no possibility of phonetic adaptation when going back to the name of an 
ancestor.
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6.4. Reasons for changes of name
When analysing the reasons for a change of name, we must note that these were 
only briefly entered in meeting agendas. We must also remember that the 
grounds submitted to the authorities do not necessarily reveal the real reasons 
why applicants wish to change their names. The study by Frändén (2010, 
p. 212) suggests that name change applicants may give the reasons the author-
ities want them to give in order to acquire a new surname. Personal interviews 
with applicants would provide a better basis for a well-founded investigation 
of the subject, but this would be a study in its own right.

The conscious Fennicising of a name has been noted as one of the reasons 
for changing a Russian surname: ‘It’s easy to live in Finland if you have a 
Finnish surname’. Name change applicants have explained that having a 
name of non-Finnish origin causes inconvenience, and because of this there 
is a desire to have an ‘easier’ or ‘Finnish/Finnish-language name’. There 
may be both intralinguistic (abandoning a name that is difficult to pronounce 
or spell) and extralinguistic (concealing Russianness revealed by the name) 
reasons for this. Patronen (2009, p. 189) has observed that Karelian sur-
names may cause problems in a Finnish-language environment: surnames 
which have a /ʃ/ sound, difficult for Finns to pronounce, with the combina-
tions sch, sh and ts (Ischukow, Saposhnikow, Tsokkinen) and word-initial 
consonant clusters (Plaketti, Prauda, Shnoro, Skrökki). My data also include 
word-initial consonant clusters and sounds difficult for Finns to pronounce, 
for example in Chtchoukina, Grazhdankin, Krassilnikova, Kototchigova and 
Skokov.

In the case of Russian immigrants, the aim of assimilating into the society 
of their new country of residence may also be the motive for a surname change. 
According to Names Board secretary Juhani Ketomäki (2014, personal inter-
view), only Russian and other Slavic immigrants wish to change their names 
into Finnish ones. Other groups in Finland, such as African immigrants, do not 
Fennicise their names. Märit Frändén’s (2010, p. 247) study on Swedish Sami 
name changes and name identity illustrates that a name found amongst the ma-
jority population may be considered more prestigious than one revealing some 
other ethnicity, which could be why a person would want to change the latter. 
Frändén (2010, p. 211) shows, among other things, that siblings bearing a 
Finnish surname wanted a Swedish surname because they claimed to have 
been Swedish for several generations.

I have examined the surnames by language (Finnish and Russian). In my 
opinion, though, it is interesting that, in addition to my data, there are nine 
cases in which the meaning of the surname Venäläinen (‘Russian’) had an ef-
fect on its abandonment. According to the name change applicants, the name 
arouses undesired associations. In the late 19th and early 20th centuries for ex-
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ample, people abandoned this name above all for socio-political reasons (Mik-
konen & Paikkala 2000, s.v. Venäläinen; Paikkala 2004, p. 400). Today, 5,655 
people bear the surname Venäläinen in Finland (Name service of the Finnish 
Population Register Centre, 16 February 2016).

In four cases, it is noted that the name change applicant wishes to adopt a 
Finnish surname after acquiring Finnish citizenship. The data set of names go-
ing back almost 100 years in Paikkala (2004, p. 530) shows the same basis for 
a name change: Artemii Jakovlew > Artturi Järviranta and Afanasjeff > 
Alanne. We can assume that some applicants consider the acquisition of citi-
zenship to be confirmation of a new, Finnish identity.

The reasons for restoring ‘Soviet forms’ are somewhat different from those 
prompting Fennicisation of typical surnames. Individuals bearing surnames 
changed in the Soviet Union, like bearers of typical Russian surnames, wish to 
avoid practical difficulties caused by their names. However, this group do not 
necessarily have the motive of eliminating Russification, because the average 
Finn probably does not know where names of the Laidinen! type come from. 
They just look strange, and do not necessarily carry any direct reference to 
Russianness. 

Russification of Finnish surnames is, for the most part, a matter of family- 
related changes of name: adopting the name of an ancestor, a registered part-
nership (1 case), or going back to a former name. These factors do not in them-
selves explain the reasons for a name change. My data include, among others, 
changes such as Matveinen > Matvejeff and Martiskainen > Martinoff, which 
probably have to do with going back to an original surname: the Russian names 
Matvejeff and Martinoff were Fennicised in the 20th-century Fennicisation 
campaigns, using the Finnish patronymic -nen, and now some people wish to 
re-Russify their surnames.

6.5. Rejected names 
Rejected names make up a total of 10 per cent of the data. The Names Board 
rejected these name proposals because a name has to be appropriate for the 
Finnish language. On the basis of my data set of surnames, we can note that 
there are at least three reasons for the Board not approving a name: (1) the form 
or orthography is contrary to Finnish naming practices, (2) the name has an in-
appropriate meaning, and (3) the name is already in use (as a given name, sur-
name or company name).

Surname proposals that are structurally contrary to Finnish naming prac-
tices include, for example, those that seem ‘erroneous’, such as Kyllenen*, 
Lehistönen0* and Malsonen0*. They look as if they are formed by derivation 
(-nen), but have no logical root word. Furthermore, Lehistönen0* has two 
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clearly differentiated and commonly used suffixes, one after the other (-stö
and -nen), even though one is sufficient for a surname. We can note Väiso-
nen* as orthographically contrary to Finnish naming practices, in that it has 
no vowel harmony: Finnish vowel harmony permits front vowels (ä, ö and 
y) to appear only with front vowels and back vowels (a, o and u) only with 
other back vowels in a single, non-compounded word. Here, the Names 
Board proposed the variant Väisänen. Semantically inappropriate proposals 
include, for example, the coined names Kulinen0* (which may be problem-
atic owing to its secondary meaning of kuli ‘coolie’), Monronen0* (has asso-
ciations with Marilyn Monroe, the applicant’s given name being Marylin), 
and Pulmanen0* (pulma ‘problem’). If a name is already being used as a sur-
name, it cannot be adopted without special reason. Such names include 
Joutsen* (‘swan’) and Nevamaa* (neva ‘bog’ + maa ‘land’). In addition, the 
Names Board disapproved of the surname proposal Kristalli0* (‘crystal’) be-
cause it is in use, albeit not very commonly, as a given name.13 Kristalli is 
also part of the names of many Finnish businesses or communities.

The most common reason for the Board not approving the Russification of 
a Finnish surname is that there is no documentation proving kinship. Another 
reason is that the applicant submits a proposal in a form contrary to Finnish 
(e.g. having w instead of v, especially for coined names; where a person goes 
back to a name already in existence, such forms are approved).

7. Conclusion 
Surnames are often linguistically bound and can reveal, among other things, 
the name bearer’s nationality. A person may wish to change a surname if it 
feels awkward or becomes a burden owing to pronunciation and spelling diffi-
culties. On the basis of my data set of surnames, the present article has focused 
on analysing changes to Russian and Finnish surnames in Finland between 
2000 and 2013: Fennicising Russian surnames (RUS>FIN), restoring ‘Soviet 
forms’, and Russifying Finnish surnames (FIN>RUS). Table 4 summarises the 
most important facts to illustrate the study.

Table 4, points 1 to 3: Of the surnames proposed by name change applicants 
in Finland between 2000 and 2013, Fennicisation of Russian surnames ac-
counts for 52 per cent, or almost twice as many as Russification of Finnish sur-
names (27 per cent). Furthermore, in 21 per cent of cases, there was a desire to 
restore to their original forms surnames that had been erroneously changed in 
13 According to the Name Service of the Finnish Population Register Centre, there are fewer than 
10 occurrences of Kristalli for either gender (retrieved 16 February 2016).
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the Soviet Union. The oldest name change applicant was born in 1935 and the 
youngest in 2011. The data show that there were more female applicants than 
male, apart from in cases where ‘Soviet forms’ were to be restored, which 
show an equal distribution between the genders.

The Names Board meeting agendas show that some applicants wish to 
change a Russian surname to another Russian name, or even to a name in an-
other language (e.g. Swedish or German). Adopting a Swedish name is espe-
cially understandable in the Finnish environment, since Swedish personal 
names have been a part of Finnish naming practices for centuries. However, 
this study has not dealt with such cases.

Table 4, point 4: The figures for proposed Finnish surnames obviously only 
take into account name change proposals that result in a Finnish name: Fenni-
cisations of typical Russian names and restorations of ‘Soviet forms’. The ma-

Table 4. Main findings of the study.
RUS > FIN  ‘Soviet 

forms’
FIN > RUS Total

1. Number of 
cases

140 (52%) 56 (21%) 73 (27%) 269 (100%)

2. Applicants’ 
gender 

M 48 (34%) /
F  92 (66%)

M 28 (50%) /
F 28 (50%)

M 25 (34%) /
F  48 (66%)

M 101 (38%) /
F  168 (62%)

3. Applicants’ 
age (in 2013)

2–78
(birth years: 
1935–2011)

4–77
(birth years: 
1936–2009)

4–68
(birth years: 
1945–2009)

–

4. Structure of new Finnish surnames:

– derivations
– compounds
– root words

85/140 (61%)
23/140 (16%)
32/140 (23%)

46/56 (82%)
0
10/56 (18%)

–
(applies to 
Finnish 
surnames 
only)

131/196 (67%)
  23/196 (12%)
  42/196 (21%)

5. Method of surname change:
Translation:
– full
– partial 

0
13/140 (9%)

0
0

0
0

0
13/269 (5%)

Phonetic 
adaptation 

25/140 (18%) 56/56 (100%) 20/73 (27%) 45/269 (17%)
(or 101/269, 
38%, if ‘Soviet 
forms’ are also 
included) 

Choosing a 
name with no 
connection to 
the old 
surname

102/140 (73%) 0 53/73 (73%) 155/269 (58%)
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jority of new Finnish names are structurally derivations (67 per cent); the sec-
ond most common type is a root word (21 per cent), and third most common a 
compound (12 per cent). This order of frequency correlates to overall numbers 
of Finnish name bearers in Finland (cf. Ainiala et al. 2012, pp. 187–188). If we 
examine Fennicisations of Russian surnames and restorations of ‘Soviet 
forms’ separately, the first group follows the same trend as the combined fig-
ures, whereas in cases where ‘Soviet forms’ are restored, derivations are more 
common than root words, but there are no compounds at all.

Table 4, point 5: We can see from the names that name change applicants 
have either preserved a connection between a new name and the old one by 
translating or adapting the old name, or they have proposed a completely new 
name that has absolutely no connection with the old one. Only partial transla-
tions are found, because it is difficult to produce full translations owing to the 
structural/word formation differences between Finnish and Russian. Transla-
tions are restricted to Fennicised Russian surnames, because ‘Soviet form’ 
changes only involve orthographic and structural restoration. There are also no 
translations in the Russification of Finnish surnames, which may be explained 
by the fact that a majority of the new Russian surnames in the data are patro-
nymic, and the applicants go back to them as surnames of their ancestors. One 
way of connecting an old name to a new one that is more common than trans-
lating is phonetic adaptation, where the initial letter or longer part of the old 
name is transferred to the new one. This method has been used in a total of 17 
per cent of cases.14 Since name changes in Finland are subject to approval, it is 
more difficult today to adopt a name reminiscent of an old one than in the early 
20th century, when the Names Act did not yet exist.

Russified Finnish surnames often end in ff, a principle based on the old 
German and French transliteration systems, and this is true of both men and 
women. Russifying Finnish surnames is about going back to the surname of an 
ancestor, and thus there is practically no scope for the imagination. Another in-
fluence here is the fact that name changes are today governed by the Names 
Act. We can compare this to the early 20th century, when the Names Act did 
not exist and different associations steered name changes. At that time, name 
changes were in a way compulsory, so that those who required them had to be 
flexible with regard to new names, whereas the changes in my data were 
voluntary.

As far as I can tell, in cases of Fennicisation of Russian surnames, many 
changes were made because of a wish to have a more Finnish-sounding name 
and to adapt to the language environment (the applicants did not clearly state 
14 If we also count restorations of ‘Soviet forms’, the figure rises to 38 per cent. These involve an 
orthographic or structural change to the same surname, so they cannot be considered adaptations 
in the same way as other name changes. 
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this in their reasoning, but the name changes themselves show it). There are 
probably other reasons than these for changing Russian surnames, but after the 
event it is impossible to ascertain them. A desire to correct the orthography and 
structure of strange and impractical surnames to their original form may be be-
hind the restoration of ‘Soviet forms’. In addition to the Russian language, the 
meaning of the surname Venäläinen (‘Russian’) has also had an effect on name 
changes to some extent, but there were only nine such cases in 13 years.

A change of name has an effect on a person’s identity. A Finnish surname 
does not indicate the gender of its bearer. Consequently, in Fennicising Rus-
sian surnames, the bearers (70) of surnames in the feminine form (ending in a) 
in practice abandon the feminineness of their name by changing it to a Finnish 
one.

Some of the name change applicants apply to change their given name as 
well as their surname, and such cases involve a huge change in name identity. 
There are only 14 cases of this in the data, but in reality there were presumably 
more. According to Names Board secretary Juhani Ketomäki (2014, personal 
interview), this stems from the fact that, until recently, there were no system-
atic entries in the Board’s meeting agendas on the changing of given names.

Since no information is available on the total number of people with a Rus-
sian surname living in Finland, my findings do not directly show how many of 
these name bearers abandon their surnames. However, if we assume that 
around half of the native Russian speakers residing in Finland (approximately 
33,000) have a Russian name, the number of name changes is quite small. Be-
ing a native speaker of Russian does not necessarily mean having a Russian 
surname. Correspondingly, a native Finnish (or Swedish) speaker may have a 
Russian name if, for example, he or she is from a family of ‘old Russians’ from 
the 19th century. My data, moreover, do not include name changes resulting 
from marriage.

It would be interesting to carry out a further study on the same topic, cover-
ing a longer time span and with a larger data set. A few researchers in Finland 
(Blom 2003, Mirolybov-Nurmela 2008) have investigated the changing of 
Russian surnames to Finnish and to other languages, but the period studied 
does not go beyond the early 20th century. One factor to take note of is the lan-
guage of the surnames to which individuals change or wish to change from 
Russian, compared to the language of the names to which people change from 
Finnish. A study of changes of given names would also be of value, even 
though it may be more difficult to define the language of a given name than 
that of a surname. In addition, it would be of interest to conduct personal inter-
views with name change applicants on their reasons for changing their names.
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1. Johdanto

Lisääntyvän globaalistumisen ja ihmisten liikkuvuuden myötä Suomi monikielistyy ja 
monikulttuuristuu. Monikulttuuristumisen vuoksi myös henkilönnimistö on jatkuvassa 
muutostilassa. Muista kielistä ja kulttuureista tulevat tai niiden kautta välittyvät henki-
lönnimet – ja etenkin etunimet – lainautuvat helposti kielestä toiseen. Tässä artikkelissa 
tarkoituksena on selvittää, millaisia nimiä pidetään suomalais-venäläisissä perheissä käy-
tännöllisinä ja miten käytännöllisyys ilmenee. Suositaanko Suomessa asuvissa suomalais-
venäläisissä perheissä vanhempien suomalaisiksi, venäläisiksi vai kansainvälisiksi mieltä-
miä nimiä? Halutaanko rakentaa lapselle venäläistä identiteettiä valitsemalla venäläinen 
etunimi? Lisäksi tarkastelen, millaisia etunimiä pidetään mahdottomina antaa ja mitkä 
ovat syitä tiettyjen nimien epäsuosioon.1

Maahanmuuttajien määrä Suomessa on ollut kasvussa 1980-luvulta lähtien ja erityi-
sesti 1990-luvulta alkaen, jolloin Suomeen alkoi saapua turvapaikanhakijoita. Suomessa 
puhutaan virallisten kielten lisäksi 136:ta eri kieltä, joista puhutuin on venäjä2. (Jaak-
kola 2009, 16–17.) Sellaisten perheiden määrä, joissa toisen vanhemman äidinkieli on 
muu kuin suomi, on nousussa kansainvälistymisen myötä. Tilastokeskuksen (SVT 2013) 
mukaan vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 9 700 suomalais-venäläistä perhettä, joista 85 
prosentissa on suomenkielinen mies ja venäjänkielinen nainen. Suomenkielisen naisen ja 
venäjänkielisen miehen liitot ovat harvinaisia, vaikka niiden määrä onkin nelinkertaistu-
nut vuoteen 1990 verrattuna.

Artikkelin aluksi esittelen aineistoani sekä kaksi- ja monikulttuuristen perhei-
den nimenantoa ja nimien suhdetta identiteettiin sekä eroja suomalaisen ja venäläisen 

1  Artikkeli pohjautuu pro gradu -tutkielmaani (Eskola 2013), jossa tutkin suomalais-venäläisten las-
ten nimenvalintaperusteita ja nimien rakennetta.
2  Vuoden 2014 lopulla venäjänkielisten määrä Suomessa oli 69 614 (SVT 2015).
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nimijärjestelmän välillä. Sen jälkeen kuvaan tutkimieni perheiden valitsemiin nimiin liit-
tyvät käytännölliset näkökohdat ja tarkastelen, mitä nimen käytännöllisyys vanhemmille 
merkitsee. Tämän jälkeen esittelen vanhempien kansainvälisiksi, suomalaisiksi ja venäläi-
siksi mieltämiä ja sen perusteella valitsemia nimiä. Lopuksi kokoan havaintoni yhteen ja 
esittelen tekeillä olevaa väitöskirjaani. 

Tutkimusaineistoni on kerätty lasten vanhemmilta kyselylomakkeilla ja haastatte-
luilla kesällä 2012. Kyselylomakkeessa kysyin tiedot lasten etunimistä ja niiden valin-
taperusteista sekä lasten syntymävuodet ja asuinpaikat. Sain vastaukset Internetin kes-
kustelupalstoilla (kaksplus.fi, vauva.fi, suomi24.fi, russian.fi, vkontakte.ru) jakamallani 
kyselylomakkeella sekä omilta tuttaviltani. Vastaajista 42 % asuu Etelä-Suomessa, 30 % 
Lounais-Suomessa ja loput 28 % muualla Suomessa. Kyselytutkimuksella saamiani tietoja 
täydensin 12 haastattelulla. Kyselyyn ja haastattelukysymyksiin sai vastata joko suomeksi 
tai venäjäksi. Jätin kysymykset nimenvalintaperusteista ja mahdottomina pidetyistä 
nimistä avoimiksi, jotta vanhemmat paneutuisivat vastaamiseen ja pohtimiseen. Äideistä 
158 (86 %) on venäläisiä ja 26 (14 %) suomalaisia, ja vastaavasti isistä 158 on suomalai-
sia ja 26 venäläisiä. Äidit olivat aiheestani kiinnostuneempia kuin isät, joten vastauksissa 
näkyvätkin etupäässä äitien mielipiteet.

Käsillä olevan tutkimuksen aineistona on 184 lapsen yhteensä 198 etunimeä (ensim-
mäiset, toiset ja kolmannet nimet)3 sekä vanhempien kertomat perustelut nimivalinnoille. 
Lapset, joista 90 on poikia ja 94 tyttöjä, ovat syntyneet Suomessa asuviin perheisiin, 
joissa toisen vanhemman äidinkieli on suomi ja toisen venäjä. Lapsista 81 % on synty-
nyt 2000-luvulla, 15 % 1990-luvulla ja loput 4 % ennen 1990-lukua. Kaikista saamistani 
nimenvalintaperusteista olen valikoinut tarkasteltavaksi ne, joissa vanhemmat ovat miel-
täneet etunimet käytännöllisiksi, kansainvälisiksi, suomalaisiksi tai venäläisiksi, ja näiden 
ominaisuuksien perusteella ovat valinneet nimet lapsilleen. Esittelen nimenvalintape-
rusteet yleisyysjärjestyksessä yleisimmästä harvinaisimpaan. Valitsin tutkimustani var-
ten kyseiset perusteet, sillä kaksikulttuuristen perheiden nimenantoa tarkasteltaessa on 
hedelmällistä keskittyä valittujen nimien käytännöllisyyteen ja kulttuurisidonnaisuuteen. 
Ruotsalainen nimistöntutkija Emilia Aldrin (2009, 89–92) on havainnut, että monikieli-
sissä perheissä nimen käytännöllisiä näkökohtia mietitään nimeä valitessa huomattavasti 
enemmän kuin täysin yksikielisissä perheissä. Lisäksi on tärkeä tarkastella sitä, millaisia 
nimiä suomalais-venäläisissä perheissä ei suosita ja miksi. Käytän tässä tutkimuksessa 
myös omaa venäjän kielen natiivipuhujan kielitajuani.

Suomalaista etunimistöä ja etunimien valintaa on laajimmin tutkinut Suomessa Eero 
Kiviniemi (1982, 1993, 2006). Hän on keskittynyt selvittämään etunimistön rakennetta, 
nimenvalintaan vaikuttavia tekijöitä sekä nimien suosionvaihtelua viimeisen reilun sadan 
vuoden ajalta. Minna Nurminen (2014) on tutkinut etunimiä ja nimenvalintaperus-
teita Suomessa asuvissa monikielisissä perheissä. Vastaavanlaisia tutkimuksia on tehty 

3  Kaiken kaikkiaan aineiston 184 lapsella on 376 etunimeä, mutta tässä artikkelissa käsittelen ainoas-
taan ne nimet, jotka informanttini eli lasten vanhemmat ovat mieltäneet käytännöllisiksi, kansainvälisik-
si, suomalaisiksi tai venäläisiksi.
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muuallakin, esim. Emilia Aldrinin (2009, 2011) tutkimukset Ruotsin monikulttuuristen 
perheiden nimenannosta ja nimi-identiteetistä, Guro Reisæterin (2004, 2007, 2012) tutki-
mukset Norjassa asuvien monikulttuuristen lasten nimivalinnoista sekä Gulbrand Alhau-
gin ja Minna Saarelman (2009) tutkimus Norjassa asuvien suomalaisten ja suomalais-
norjalaisten perheiden nimenannosta.

2. Etunimien valinta monikulttuurisissa perheissä

Nimi on tärkeä osa nimenkantajan identiteettiä ja persoonaa. Henkilönnimestä voi saada 
vihjeitä kantajan kielellisestä ja etnisestä taustasta, uskonnosta, ikäryhmästä, sukupuo-
lesta sekä sosiaaliryhmästä. Täysin varma näistä ominaisuuksista ei voi kuitenkaan olla. 
(Alford 1988, 52; Tikkala 2007, 450–452.) Nimen paljastavien ominaisuuksien perusteella 
yksilö saatetaan luokitella tiettyä etnistä ja sosiaalista taustaa edustavaksi ja siten häneen 
saatetaan suhtautua tietyllä tavalla. Kiviniemi (1982, 14) toteaa, että nimien semanttiseen 
sisältöön liittyvät sekä kielelliset assosiaatiot, kuten nimien äänne- ja rakenteelliset piir-
teet sekä kirjoitusasu, ovat usein tietyssä kieliympäristössä samanlaisia. Voidaan olettaa, 
että Ivan-niminen henkilö leimautuu helposti venäläiseksi, Giovanni italialaiseksi ja Juan 
vaikkapa espanjalaiseksi. Valitsemalla tietynkieliseksi leimautunut tai tiettyyn nimikult-
tuuriin liittyvä nimiasu voidaan siis vaikuttaa lapsen etnisen ja kulttuuriseen identiteetin 
rakentumiseen. Monikulttuurisissa perheissä vanhemmat joutuvatkin pohtimaan, millai-
sen identiteetin he lapsilleen haluavat: kummankin kulttuurin, vain toisen kulttuurin vai 
kansainvälisen.

Minna Nurmisen (2014, 88–90, 94) tutkimustulokset osoittavat, että nimen tai sen 
kieleen kuuluvan nimiasun valitseminen pelkästään toisen vanhemman kielestä tai ei 
kummankaan vanhemman kielestä ovat strategioina harvinaisia. Tavallisempia ovatkin 
Guro Reisæterin (2004, 120–123; 2007, 282–286; 2012, 229) tutkimuksissa esille nous-
seet ns. kompromissistrategiat, joista tärkeimmät ovat seuraavat kolme: 1. Nimi tai nimi-
asu, joka on käytössä sekä perheen asuinmaassa että toisen vanhemman kulttuurissa, 2. 
Monissa maissa yleinen nimi tai nimiasu, 3. Nimiyhdistelmä, jossa on nimiä tai nimiasuja 
kummankin vanhemman kielestä tai kulttuurista. Kompromissinimenä voi olla myös sel-
lainen neutraaliksi katsottava nimi tai nimiasu, joka ei ole yleinen kummankaan van-
hemman maassa tai kummankin vanhemman kulttuureista tulleiden etu- ja sukunimen 
yhdistelmä (Alhaug & Saarelma 2009, 102). 

Valitessaan nimeä lapselle suomalais-venäläisen perheen vanhempien on syytä ottaa 
huomioon suomalaisen ja venäläisen nimijärjestelmän erilaisuus sekä suomen ja venäjän 
kielen erot, kuten sanojen leksikaalinen merkitys, sanapaino ja äänteiden erot. Venäjä on 
monikansallinen maa, minkä vuoksi siellä on muitakin kuin venäläiseen kieleen liitty-
viä nimikulttuureja. Viitatessani Venäjällä vallitsevaan nimikulttuuriin tai nimiperintee-
seen tarkoitan nimenomaan Venäjän venäläisille vakiintuneita nimiä ja nimiasuja enkä 
esim. Venäjän tataareille. Olen mm. karsinut pois yhden kyselylomakkeen, jossa Venä-
jällä syntyneen vanhemman äidinkieli on venäjän lisäksi myös tataarin kieli, sillä uskon 
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vanhemman kansallisuuden vaikuttaneen nimenvalintaan. Erilaisista nimien äänne- tai 
kirjoitusasuista puhuessani käytän termiä nimiasu. Esimerkiksi Vasilisa on venäjän kie-
lessä käytetty nimiasu kreikan Basiliuksesta.

Suomessa virallisiin nimiin kuuluu nykylain mukaan etunimi (enintään kolme) ja 
sukunimi, kun Venäjällä taas virallinen nimi koostuu etunimestä, patronyymista ja suku-
nimestä. Venäjällä nimenantoa säätelevä laki4 ei ole yhtä yksityiskohtainen kuin Suomessa. 
Esimerkiksi laissa ei ole määritelty, kuinka monta etunimeä lapsi voi saada.5 Patronyy-
mista laissa sanotaan, että patronyymi on muodostettava isän nimestä, mikäli nimenkan-
tajan kansallisessa nimiperinteessä käytetään patronyymeja. Venäjän kielessä patronyymi 
eli isännimijohdos (ven. otčestvo) muodostetaan lapsen isän nimestä: esim. nimessä Ser-
gei Viktorovitš Lavrov patronyymi on Viktorovitš ’Viktorin poika’. Venäjän kielessä lähes 
jokaisella virallisella nimellä on lempinimimuoto, jota käytetään perhe- ja tuttavapiirissä, 
sillä virallisella nimellä kutsuminen tuntuu liian muodolliselta. Ortodoksisen tradition 
takia Venäjällä on vallinnut pitkään käytäntönä yksinimisyys, kun taas Suomessa voidaan 
antaa kaksi tai kolme etunimeä.

Tutkimissani perheissä – samoin kuin yksikielisissä suomalaisissa perheissä (Mikko-
nen 2005, 20) ja myös Nurmisella (2014, 74) – suurimmalla osalla lapsista on kaksi nimeä. 
Omassa aineistossani 13 % lapsista on kuitenkin saanut vain yhden etunimen, kun Nurmi-
sella taas vastaava luku on 4,6 % (mts. 74) ja suomalaisilla 2 % (Kiviniemi 2006, 72). Nur-
misen tutkimuksessa (mts. 47) on 31 eri kieltä, joten tutkimuksen informantteina toimi-
neiden vanhempien kulttuureissa on mahdollisesti tapana antaa useampi kuin yksi nimi.

Suomi ja venäjä kuuluvat eri kieliperheisiin ja eroavat toisistaan melko paljon äänne-
rakenteeltaan, sanastoltaan sekä lauseopin tasolla. Venäjän kielen erisnimellä voi olla suo-
messa appellatiivinen pari ja päinvastoin, minkä takia jotkin nimet tai nimiasut eivät sovi 
käytettäväksi suomalais-venäläisissä perheissä. Esimerkiksi Jarmo-nimellä on venäjässä 
appellatiivinen pari jarmo ’ies’, ja venäjän kielessä tavanomaisella naisennimellä Marina 
on suomessa appellatiivinen pari marina ’mariseminen; mariseva ääni’ (KS s.v. marina). 
Tämäntyyppisiä aineistossani esiin tulleita tapauksia käsittelen kohdassa 4.3. Lisäksi 
suomen ja venäjän äännejärjestelmät eroavat toisistaan paljon. Suomessa on kahdeksan 
vokaalia (a, e, i, o, u, y, ä ja ö), venäjässä kuusi (a, e, i, y, o ja u). Konsonantteja suomessa 
on 13, kun venäjässä niitä on laskutavasta riippuen 33:sta 37:ään, joskin konsonanttikir-
jaimia on vain 21. Suomesta puuttuvat esim. konsonantit š, ž, tš ja štš, kuten sukunimissä 
Puškin, Žirinovski, Tšehov ja Jaštšin. (Nikunlassi 2010.) Näitä konsonantteja käytetään kui-
tenkin venäjänkielisten lempi- ja puhuttelunimissä, ei virallisissa etunimissä.

Useimmiten valittu nimi seuraa meitä läpi elämämme. Yleensä totumme ja kiinnym-
me nimeemme niin paljon, että emme mielellämme vaihtaisi sitä (Masanti 2010, 122). 

4  Federaľnyj zakon ot 15.11.1997 # 143-FZ (red. ot 31.12.2014) ”Ob aktah graždanskogo sostojanija” 
(ven. ”Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 31.12.2014) ”Об актах гражданского 
состояния”), pykälä 18 (Viitattu 21.6.2015).
5  Käytännössä suurimmalla osalla Venäjän kansalaisista on yksi etunimi, mikä johtuu mm. siitä, että 
yhdestä nimestä on helpompi muodostaa patronyymi kuin useammasta etunimestä.
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Nimenvalintaa on siis syytä pohtia tarkasti. Suomalais-venäläisissä perheissä vanhempien 
on yhdessä mietittävä, antavatko he lapselleen yhden vai useamman nimen, ottavatko he 
patronyymin osaksi virallista nimeä ja haluavatko he helposti lempinimeksi muutettavan 
nimen. Heidän on myös pohdittava, miten valittu nimi toimii kummassakin kielessä ja 
kulttuurissa. Perheissä, joissa nimen pitää soveltua kahteen eri kieleen eli kummankin 
vanhemman äidinkieleen ja mahdollisesti toimia myös muissa kielissä, käytännöllisillä 
seikoilla on tavallista tärkeämpi rooli nimenvalinnassa. Tämän takia yksityiskohtien pun-
nitsemisella on nimenvalinnassa suurempi rooli kuin yksikielisissä perheissä. 

3. Käytännölliset nimivalinnat

Tutkimukseni informantit eli lasten vanhemmat ovat maininneet käytännölliset seikat 
yhden tai useamman nimen valintaperusteena 55 prosentilla lapsista. Käytännölliset nä-
kökohdat ovat luonnollisesti tärkeämpiä ensimmäisissä kuin jälkimmäisissä (eli toisissa 
tai kolmansissa) nimissä. Käytännöllisyyden perusteella valituista 109 nimestä ensimmäi-
siä nimiä on 89 ja jälkimmäisiä 20. Usein nimenomaan ensimmäiset nimet ovat kutsuma-
nimiä, ja tässä tutkimuksessa näin on 98 prosentilla lapsista. 

Käytännöllisyys näkyy nimivalinnoissa monella eri tavalla. Puhuessaan käytän-
nöllisyydestä nimen ominaisuutena vanhemmat ovat viitanneet tavallisesti siihen, että 
usein nimen halutaan olevan joko yhteinen vanhempien kielille tai ainakin äänteellisesti 
samankaltainen kummassakin kielessä. Eri kirjoitusasuisista mutta samaa alkuperää ole-
vista nimistä puhuessaan vanhemmat ovat käyttäneet mm. luonnehdintoja ”nimet muis-
tuttavat toisiaan” ja ”nimet ovat äänteellisesti lähellä toisiaan”. Vanhempien mukaan käy-
tännöllisen nimen tulee olla myös helppo kuulla, ääntää ja kirjoittaa. Lisäksi nimen pitäisi 
kuulostaa hyvältä eikä sen tulisi synnyttää epämiellyttäviä assosiaatioita kummassakaan 
kielessä.

Nimet lainautuvat helposti kielestä toiseen. Monet kristillisperäiset nimet ovat 
mukautuneet eri kielissä erilaisiin kirjoitus- ja ääntämisasuihin (Kiviniemi 1993, 125). 
Vanhemmat ovat mieltäneet samaa alkuperää olevat, mutta kirjoitus- ja äänneasultaan 
toisistaan poikkeavat nimet ja nimiasut eri nimiksi. Esimerkiksi suomalaisten käyttä-
mät Katrina ja Elias ”muistuttavat” vanhempien mukaan venäläiseen nimistöön kuulu-
via Jekaterinaa ja Iljaa ja yleiset venäläiset nimet Aleksei ja Mihail suomalaisia Aleksia 
ja Mikaelia/Mikaa. Leo-nimen valintaperusteena kerrottiin, että nimi ”muistuttaa venä-
läistä Lev-nimeä”. Matias assosioituu venäläisen äidin mielessä Matvei-nimeen, ja Timo 
tuo mieleen venäläisasuisen nimen Timofej. Eri kieliyhteisöissä käytettyjen samaa alku-
perää olevien nimien välillä voi olla pieniä eroja ääntämisessä ja sanapainossa. Nämä erot 
eivät kuitenkaan ole suuria, ja tavallinenkin kielenkäyttäjä yhdistää nimen tai nimiasun 
muiden kielten vastaaviin nimiin. Aineistoni vanhemmat ovatkin mieltäneet etunimet 
samoiksi tai ”toisiaan muistuttaviksi” nimiksi. Venäjänkielisissä sanoissa ja erisnimissä 
paino ei aina ole ensimmäisellä tavulla (Nikunlassi 2002, 89). Sofia lausutaan suomeksi 
paino ensimmäisellä tavulla, kun venäjäksi taas toisella ja nimen loppu ääntyy ja:llisena: 
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Sofija. Suomalainen Marja-nimi ”muistuttaa” vanhempien mukaan Venäjällä paljon käy-
tettyä Maria-nimeä, vaikka venäjänkielisessä variantissa paino on toisella tavulla ja j:n 
asemesta lausutaan i. Liisan venäläinen äiti mainitsee, että Liisa-nimi on ”äänteellisesti 
lähellä” venäläisestä Jelizaveta-nimestä muodostettua puhuttelussa yleisesti käytettyä lem-
pinimeä Liza.

Sekä suomalaiseen että venäläiseen suuhun sopivat vanhempien mielestä nimet Alek-
sandra, Katariina, Liisa, Maria, Ilja, Samuel ja Mikael. Käsitykset vierasmaalaiselta kuu-
lostavan nimen sopivuudesta kieliympäristöön vaihtelevat. Havaintojeni mukaan näin on 
erityisesti silloin, kun nimenantajilla ja -käyttäjillä on erilainen kulttuurinen tausta tai 
eri äidinkieli. Voi olla myös, että samaa kieltä äidinkielenäänkin puhuvat henkilöt ovat 
samasta nimiasusta täysin päinvastaista mieltä, kuten esimerkit 1 ja 2 osoittavat.

(1) Ilja on luonnollisesti venäläisperäinen, joka istuu hyvin suomalaistenkin 
suuhun. (Isä, suom.)

(2) Venäläinen aviomies on aina halunnut antaa Ilja-nimen pojalleen. 
Suomalaisen vaimon mielestä Ilja kuulostaa Suomessa vähän 
kummalliselta. Päädyttiin Iljan käännökseen eli Eliakseen. (Äiti, suom.)

Nimen ääntämisen helppous molemmille vanhemmille on tavattoman tärkeä seikka suo-
malais-venäläisissä perheissä, erityisesti, kun kyse on kutsumanimestä. Tämä on täysin 
ymmärrettävää, sillä lapsen nimi on jatkuvassa käytössä: vanhemmat joko puhuttelevat 
lasta tämän nimellä suoraan tai käyttävät nimeä keskenään lapsesta puhuttaessa. Jos nimi 
on vaikeasti lausuttava, se kuulostaa ei-äidinkielisen vanhemman lausumana erilaiselta 
kuin lapselle annettu virallinen nimi.

Suurin osa aineistoni nimistä ja nimiasuista voidaan katsoa suomenkieliseen etuni-
mistöön vakiintuneiksi nimiksi. Tämän takia vastauksissa tulee useimmiten esille lausu-
misen helppous nimenomaan venäläisille, niin venäläiselle vanhemmalle kuin muillekin 
sukulaisille. Vanhemmat ovat katsoneet helpoiksi lausua venäjäksi esim. seuraavat nimet: 
Alina, Emilia, Janina, Julia, Katarina, Krista, Laura, Paulina, Taina, Aleksi, Leo, Rainer, 
Oskar, Timo, Tomas. Kielten äännejärjestelmien eroavaisuuksien takia venäjänkielisille 
vaikeita äänteitä ovat suomen kielen etuvokaalit ä, ö ja y sekä kaksoiskonsonantit, jotka 
venäjää äidinkielenään puhuva ääntää helposti lyhyenä (Isotalus & Nissilä 2002, 56). Eräs 
venäläinen äiti kertoo, että lapsen suomalainen isä olisi halunnut nimetä pojan Väinöksi, 
mutta nimiehdotus hylättiin venäjänkielisille hankalien ä- ja ö-vokaalien takia. Nimi olisi 
kuulostanut Väinön sijaan Vainolta. Loppujen lopuksi tässä perheessä päädyttiin nimeen 
Anton. 

Nimen lausumisen helppous suomalaisille taas tulee luonnostaan esille, jos valittu 
nimi on venäläinen. Käytännössä tämä liittyy suomenkielisille vaikeasti äännettävien kon-
sonanttien välttämiseen. Suomalaiset informantit eivät eritelleet, mitkä äänteet ovat heidän 
mielestään vaikeita, mutta nähdäkseni ainakin konsonantit z, ž ja š esim. nimissä Zinaida, 
Žanna ja Aleksanderin/Aleksandran puhuttelumuoto Saša saattavat tuottaa ongelmia. Lau-
sumisen kannalta helppoa nimivalintaa Juri perustellaan seuraavasti (esimerkki 3):



92 Ksenia Eskola

(3) Juri on helppo lausua molemmilla kielillä, ja vaikka se onkin venäläinen 
nimi, on myös suomen kielessä hyvin samantyylisiä miesten nimiä, 
esimerkiksi Jari. (Äiti, suom.)

Nimen lausumisen yhteydessä on otettava huomioon myös sanapainon vaikutus. 
Esimerkkinä mainittakoon aineistooni kuulumaton nimi Denis, joka kuitenkin kuvai-
lee sanapaino-ongelmaa hyvin. Denis on venäläisillä tavanomainen nimi, joka lausutaan 
venäjän kielessä sanapaino toisella tavulla. Suomessa ja joissakin muissa kielissä nimessä 
Denis sanapaino on ensimmäisellä tavulla. Tuttavani Denis-nimistä lasta onkin kiusattu 
nimensä takia, sanomalla Denis-penis. Denis oli lapsen kutsumanimi, josta ei ole viral-
lisesti luovuttu, mutta vanhemmat puhuttelevat lasta nykyään tämän toisella nimellä. 
Koska suomen kielessä pääpaino on poikkeuksetta ensimmäisellä tavulla, vierasmaalai-
nen nimi lausutaan todennäköisesti tämän säännön mukaisesti, vaikka muissa kielissä 
paino olisikin jollakin muulla kuin ensimmäisellä tavulla.

Ääntämisen helppouteen liittyy kiinteästi myös nimen kirjoittamisen mutkatto-
muus kuullun perusteella. Hurtan (2004, 197) mukaan monet nimet saattavat aiheuttaa 
ongelmia siten, että nimenkantaja joutuu selittämään, miten hänen nimensä kirjoitetaan. 
Tämä ongelma saattaa nousta tavoiteltaessa kansainvälisyyttä nimen kirjoitusasulla, esim. 
nimissä Julia tai Juulia, Nico ja Niko, Sara tai Saara, joiden kirjoitusasu ei välttämättä aina 
ole selvä. Vanhempien mielestä kuullun perusteella helppoja kirjoittaa ovat nimet Marko, 
Mikael ja Viljam. Oletan, että Viljamin tapauksessa ongelmia saattaa kuitenkin aiheut-
taa nimen oikeinkirjoitus, sillä mahdollisia variantteja ovat ainakin Wiljam ja William. 
Tämän lisäksi Viljam-nimeä taivutettaessa ei selviä, onko nimen perusmuodon lopussa 
i-vokaali vai ei6. 

Koska venäjän kielessä käytetään kyrillistä kirjaimistoa, suomalais-venäläisissä per-
heissä on nimenvalinnan yhteydessä pohdittu, miltä nimi tulee näyttämään translitteroi-
tuna suomesta venäjään, siis latinalaisista aakkosista kyrillisiin. Translitteraation halutaan 
olevan mutkaton. Translitteraatio on ajankohtaista mm. silloin, kun lapsella on Suomen 
kansalaisuuden lisäksi myös Venäjän kansalaisuus (esimerkki 4). Helposti translitteroi-
taviksi nimiksi on tulkittu mm. Eeva, Paulina, Daniel, Lukas, Mikael, Oliver ja Rainer. 
Oletan, että kaksoiskonsonantit saattavat venäläisessä translitteraatiossa lyhentyä, kuten 
monissa suomalaisissa sukunimissä on käynyt, esim. Heikkinen > Heikinen, Junttila > 
Juntila, Olkkonen > Olkonen (Korpivaara 2005, 46). Suomalaisia nimiä translitteroidessa 
ongelmia tuovat myös pitkät vokaalit (Jänis 2006, 71–72), jolloin ee nimessä Eeva saattaa 
muuttua lyhyeksi. Oletan kuitenkin, että venäläiselle vanhemmalle sopii myös, että nimen 
translitteroidussa muodossa on lyhytvokaalinen vaihtoehto. Translitteroitua muotoahan 
käytetään Venäjällä, missä pitkävokaalinen vaihtoehto saattaa vaikuttaa oudolta: Eva olisi 
Eevaa luontevampi.

6  Esimerkiksi genetiivimuoto Viljamin voi olla muodostettu jommastakummasta nimestä: Viljam tai 
Viljami.



93Kansainvälinen, suomalainen vai venäläinen? 

(4) Äidin päävaatimuksena oli, että nimien ei tulisi alkaa j-kirjaimella, 
koska molemmat vanhemmat suunnittelivat antavansa lapsilleen kaksi 
kansalaisuutta, ja nimen translitterointi venäjäksi voisi tuottaa ongelmia. 
(Äiti, ven.)

Nimien muita käytännöllisiä ominaisuuksia ovat lyhyys, helppous ja vääntelemät-
tömyys. Lyhyt nimi on Kiviniemen (1982, 163) mukaan tarpeen varsinkin silloin, kun 
nimiyhdistelmän halutaan kuulostavan helpolta tai jos nimenkantajan sukunimi on pitkä. 
Aineistossani lyhyiksi nimiksi on mainittu Eero, Hugo, Ilja ja Mikael, joskin jälkimmäistä 
voidaan pitää pitkähkönä, sillä se on kolmitavuinen nimi. Maksimin äiti pohtii, että hänen 
valitsemansa nimen Maksim voi halutessa muuntaa lyhyempään ja samalla kansainvä-
lisempään muotoon Max. Helpoiksi nimiksi ilman tarkempia perusteita on määritelty 
Daniel, Janne, Lars ja Leevi. Nimiä, joista on vaikea vääntää haukkumanimeä, ovat van-
hempien mielestä esim. Joanna, Laura, Ilja ja Mikael.

4. Kansainväliset, suomalaiset vai venäläiset nimet?

Nimivalinnalla on mahdollista luoda yhteyttä tietynsuuntaiseen kieli- ja kulttuuritaus-
taan. Jos esim. lapselle valitaan nimi venäjän kieleen vakiintuneessa kirjoitusasussa An-
drei (< kreik. Andreas), Igor (< pohjoism. Yngvar t. Ingvar) tai vaikkapa Olga (< pohjoism. 
Helga), nimenkantajaa todennäköisesti luullaan venäläiseksi.

Tutkimuskirjallisuudessa kansainvälisillä nimillä tarkoitetaan monissa maissa – 
yleensä länsimaissa – käytössä olevia ja tunnettuja nimiä tai nimiasuja (Gerritzen 2006, 
178, 182; Mikkonen 2005, 21; Aldrin 2009, 89), joista saattaa olla vaikea sanoa, ovatko ne 
moderneja vai perinteisiä (Gerritzen 2006, 181). Mikkosen (mts.) mukaan kansainvälisiä 
nimiä ovat esim. Anna, Laura, Sofia, Mikael ja Paul. Nämä vanhat kristillisperäiset nimet 
ovat vuosisatojen aikoina saaneet eri maissa, kielissä ja kulttuureissa erilaisia asuja. Nimen 
määritteleminen tietynkieliseksi tai tiettyyn kulttuuriin kuuluvaksi voi olla hankalaa tai 
jopa mahdotonta, sillä kaikkien nimien alkuperästä ei ole täyttä varmuutta (Salmi 2013, 
102; Nurminen 2014, 10, 22−23). Oman näkemykseni mukaan nimen painotuksen ja 
kirjoitusasun kautta välittyy tiettyyn kieli- ja kulttuuritaustaan viittaavia vivahde-eroja ja 
sävyjä. Esimerkiksi Sarah on suomenkielisestä näkökulmasta vierasasuinen nimi, jonka 
suomalaisasuinen variantti on Saara. Nimien suomenkielisinä piirteinä voidaan pitää pit-
kävokaalista nimiasua (Pia > Piia), konsonanttiloppuisten nimien korvaamista vokaali-
loppuisilla (Alex > Aleksi, Oskar > Oskari) ja y-kirjaimen korvaamista i-kirjaimella (Fanny 
> Fanni). Seuraavat konsonantit ja kirjainyhdistelmät ovat suomen kielen ortografialle 
vieraita: c, q, w, x, z sekä th t:n merkkinä, ph f:n merkkinä ja chr kr:n merkkinä. (Kiviniemi 
1993, 127–141.) Salmen (2013, 66, 102) mukaan suomenkielisessä nimipäiväkalenterissa 
muista kielistä lähtöisin olevien nimien kirjoitusasuja suomalaistetaan etupäässä merkit-
semällä pitkinä ääntyvät vokaalit kahdella kirjaimella.

Tässä tutkimuksessa ei ole tarkoituksena tutkia nimiaineistossa olevien nimien kielel-
listä alkuperää tai määritellä nimiä tietynkielisiksi. Tavoitteena ei ole myöskään määritellä 
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nimien tai nimiasujen kansainvälisyyttä, suomalaisuutta tai venäläisyyttä. Sen sijaan 
tarkoituksena on tarkastella, mitkä nimet vanhemmat ovat mieltäneet kansainvälisiksi, 
suomalaisiksi ja venäläisiksi sekä miten nimien synnyttämät kielelliset ja kulttuuriset 
konnotaatiot ovat vaikuttaneet nimenvalintaan. Nimenvalintaperusteita tarkasteltaessa 
nimenomaan vanhempien näkökulma on tärkeä. Vanhemmat ovat puhuneet ”suomalai-
sista” ja ”venäläisistä” nimistä viitaten toisinaan kieleen ja toisinaan maahan, jossa nimeä 
tai nimiasua käytetään.

On huomattava, että informantit eivät välttämättä tiedä nimien todellista alkuperää. 
Vanhempien mielipiteet nimien kielellisistä taustoista ovatkin subjektiivisia, yleensä tun-
temuksiin eikä tietoon perustuvia.

Kun analysoidaan ihmisten tietynkielisiksi tai -maalaisiksi mieltämiä nimiä tai nimi-
asuja, pitää ottaa huomioon perheen konteksti. Suomalais-venäläisessä perheessä näke-
mykset nimien kielestä voivat olla erilaisia kuin esim. suomalais-saksalaisessa perheessä. 
Suomalais-saksalaisen perheen saksalaisen vanhemman mielestä nimi Anastasia saattaa 
tuntua kansainväliseltä, mutta suomalais-venäläisen perheen venäläisen vanhemman 
mielestä hyvinkin venäläiseltä sen Venäjällä yleisyyden vuoksi. Havaintojeni mukaan 
mielipiteen muodostamiseen nimen kielestä vaikuttaa nimenantajan henkilökohtainen 
elämänhistoria, lähinnä se, missä maassa ja kieliympäristössä hän on kasvanut ja asunut 
suurimman osan elämästään. Jos vasta aikuisena Suomeen muuttanut venäläinen ei tiedä 
kovin paljon nimen yleisyydestä muissa maissa, on luonnollista, että hän mieltää nimet 
Anna ja Elena, jotka ovat Venäjällä yleisiä naisennimiä, venäläisiksi. Informanttini ovat 
edellä mainittujen nimien ja nimiasujen luonnehdinnassa käyttäneet mm. sanoja perus-
venäläinen, liian venäläinen ja puhtaasti venäläinen nimi.

4.1. Kansainväliset nimet

Nimen kansainvälisyys on mainittu 34 prosentilla lapsista yhden tai useamman etuni-
men valintaperusteena. Vanhemmat ovat käyttäneet kansainvälisiä nimiä luonnehties-
saan mm. adjektiiveja eurooppalainen ja yleismaailmallinen. Jotkin nimet vanhemmat 
ovat mieltäneet samaan aikaan kansainvälisiksi ja suomalaisiksi tai kansainvälisiksi ja ve-
näläisiksi, mikä viittaa siihen, että nimi on yleisesti käytössä useissa maissa Suomen ja/
tai Venäjän lisäksi. Vanhempien kansainvälisiksi mieltämiä nimiä on valittu etenkin en-
simmäisiksi nimiksi. Näitä aineistossani on 54. Kansainvälisiksi miellettyjä jälkimmäisiä 
nimiä on 14 eli noin neljä kertaa vähemmän kuin ensimmäisiä nimiä. Kansainvälisiksi 
miellettyjä ensimmäisiä tyttöjen nimiä ovat Alexandra, Alina (2 kertaa), Alisa, Anna (3), 
Camilla, Claudia, Eeva, Elsa, Emilia, Erika, Eveliina, Julia (2), Kiira, Laura, Marija, Milla, 
Nora, Oliwia, Saara, Sofia; poikien nimiä Aleksander, Aleksi (2), Alex (2), Alexander, An-
ders, Anton (2), Daniel (2), David, Emil, Hugo, Kristian, Lars, Leo, Lukas, Luukas-Daniel, 
Maksim, Max (2), Marko, Niklas (2), Oliver, Tomas, Valtteri, Viktor ja Viljam. Vanhem- 
pien kansainvälisinä pitämiä jälkimmäisiä nimiä ovat Alexandra, Eeva, Emilia (2), Jolan-
da, Julia, Maria sekä Aleksanteri, Arttu, Daniel, Kristian, Mikael, Valtteri ja Zacharias.
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Vanhempien pohdinnoista nousee esille ainakin kaksi seikkaa nimien kielestä: nimien 
ääntämistapa ja kirjoitusasu. Ensinnäkin vanhemmat ovat miettineet nimien tai nimi-
asujen toimivuutta – etenkin lausumisen helppoutta – eri kielissä ja maissa (esim. Kris-
tian, Max). Toiseksi he ovat halunneet tavoitella kansainvälisyyttä käyttämällä sellaista 
kirjoitusasua, joka ei ole yleinen suomessa, esim. Camilla. Minna Nurmisen (2014, 93) 
tutkimissa perheissä, toisin kuin minulla, kansainvälisellä nimivalinnalla lapselle yrite-
tään mm. luoda kansainvälistä kahden kulttuurin ylittävää identiteettiä. Tämä voisi johtua 
siitä, että Nurmisen tutkimuksessa (mts. 47, 90) jotkut vanhemmista ovat kaksikielisiä, ja 
toisinaan perheissä on käytössä kolme kieltä, kun taas minun tutkimuksessani vain kaksi.

Nimien toimivuutta eri kielissä mm. maissa, joihin lapsilla ei ole siteitä, pohditaan 
esimerkeissä 5 ja 6. Esimerkeistä käy ilmi, että nimenantajat ovat joskus ottaneet myös 
huomioon mahdollisen muuton ulkomaille:

(5) Nimien valinnassa ajattelimme myös sitä, että tyttäremme selviää missä 
maailman maassa tahansa nimillä Anna Ellen. (Äiti, suom.)

(6) Ensimmäisen nimen (Nora) pitää olla tarpeeksi kansainvälinen eli sellai- 
nen, joka on käytössä useissa maissa. Meidän perhe saattaa näet muuttaa 
minne tahansa. Kaikkea ei tietenkään voi ottaa huomioon. Serkkuni 
asuvat Kongossa ja ovat ranskankielisiä. Sekin otettiin huomioon, vaikka 
sillä olikin pienempi merkitys, mutta kuitenkin. (Äiti, ven.)

Vanhempien kansainvälisiksi mieltämät nimet ovat yleiseurooppalaisia, joko suomalaises- 
sa kirjoitusasussaan (Aleksi) tai suomen kielen näkökulmasta vierasperäisessä (Alexandra),  
mm. venäjänkielisessä (Aleksander, Marija) kirjoitusasussaan. Kansainvälisyyttä on ha-
luttu korostaa käyttämällä kirjoitusasussa x-kirjainta ks:n sijaan, c:tä k:n sijaan, ch:ta h:n 
sijaan, w:tä v:n sijaan tai käyttämällä suomen aakkostolle vierasta z-kirjainta: Alexandra, 
Camilla, Oliwia ja Zacharias. Jälkimmäisestä nimestä käytetään suomen kielessä Sakari-
nimiasua. Kansainväliseen nimivalintaan saattaa vaikuttaa mm. lapsen vanhempien kes-
kenään käyttämä kieli. Esimerkiksi sisarusten Camilla ja Daniel vanhemmat valitsivat 
kansainvälisen nimen, koska heidän yhteisenä kielenään on englanti. Se on myös äidin 
mukaan vaikuttanut Camilla-nimen kirjoitustapaan: c:llä k:n sijaan. 

Pitkiä vokaaleja ja kaksoiskonsonantteja taas voidaan pitää suomalaisuuden piirteinä. 
Näin esimerkiksi vanhempien kansainvälisiksi mieltämien nimien Kiira ja Saara pitkävo-
kaalinen kirjoitusasu samoin kuin nimien Arttu ja Valtteri kaksoiskonsonantti tt antavat 
nimille suomenkielisen sävyn. Kuitenkin on todettava, että vaikka suomalaistetuissa eli 
suomen kieleen mukautetuissa nimiasuissa käytetäänkin yleensä pitkävokaalista kirjoi-
tusasua (esim. Eedit, Joonatan), ovat lyhytvokaaliset variantit joskus suomenkielisilläkin 
yleisempiä kuin pitkävokaaliset. Tällaisia ovat esim. Ida, Emil, Erik (Kiviniemi 1993, 129) 
ja Saga (Saarelma-Paukkala 2013, 64).

Johonkin muuhun tiettyyn maahan ja kieleen liittyviä nimiä tai nimiasuja, kuten André, 
Krzysztof tai vaikkapa Sophia, ei aineistossani esiinny. Luukas-Danielin äiti mainitsee, että 
muissakin kielissä on olemassa samaa alkuperää olevia nimiä, esim. Lukaš, mutta tämän-
tyyppisessä kirjoitusasussa annettuja nimiä aineistostani ei löydy. Mainittakoon kuitenkin 
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suomen ja venäjän kielissä epätavalliset asut Jolanda, Claudia (suom. Klaudia, ven. Klav-
dija), Zacharias (suom. Sakari, ven. Zahar) sekä suomen kielen näkökulmasta vierasasui-
set ruotsinkieliset Anders ja Lars. Lempiäisen (2004, s.v. Jolanda) mukaan Jolanda on mah-
dollisesti johdos ranskalaisesta nimestä Violante. Hanks ja Hodges (1990, s.v. Jolanda) taas 
toteavat, että nimi on italialainen variantti Yolande-nimestä ja että nimeä käytetään muun 
muassa Puolassa (Jolanta), Tšekissä (Jolana ja Jolanta) ja Unkarissa (Jolán).

4.2. Suomalaiset ja venäläiset nimet

Nimien kansainvälisyyteen suhtaudutaan suomalais-venäläisissä perheissä myönteisesti, 
mutta mitä mieltä vanhemmat ovat nimistä, jotka ovat heidän mielestään selvästi joko 
suomalaisia tai venäläisiä? Halutaanko lapselle antaa selvästi venäläinen tai suomalainen 
nimi? Joko suomalaisuuden tai venäläisyyden on mainittu vaikuttaneen nimenvalintaan 
yhteensä 11 prosentilla lapsista. Koska näiden ominaisuuksien perusteella valittuja nimiä 
on vähän, käsittelen niitä yhdessä ryhmässä.

Suomalaiseksi mielletty nimi Leo on annettu ainoastaan kerran ja silloin jälkimmäi-
seksi nimeksi. Vanhempien venäläisinä pitämiä nimiä ovat ensimmäiset nimet Anastasia 
(2 kertaa), Anna, Ksenija, Anton, Kiril ja jälkimmäiset Anastasia (2), Elena, Inna, Maria 
(2), Valentina, Aleksander, Aleksanteri, Leo, Leonid. Kaikki nimet paitsi Leo ovat hyvin 
yleisiä venäläisille vakiintuneita nimiä tai nimiasuja. Mielestäni monia niistä voidaan 
kuitenkin pitää kansainvälisinä, sillä niistä ei voi päätellä nimenkantajan kansallisuutta 
tai kielellistä taustaa. Asia muuttuisi, jos otettaisiin huomioon sekä etu- että sukunimi 
(vrt. esim. Anna Virtanen, Anna Davidson ja Anna Petrova). Kysymyslomakkeessa en ole 
yksityisyyden suojelemiseksi kysynyt lasten sukunimiä. Venäläisyyttä on tarkoitukselli-
sesti korostettu poikien nimivalinnoissa Kiril ja Anton (esimerkki 8). Samoin venäläisyys 
oli tärkeä siskojen nimivalinnoissa Anastasia ja Anna, jotka ovat tyttöjen ainoat nimet. 
Nimet annettiin siitä huolimatta, että lapsilla on venäläinen sukunimi, ja nimien takia 
lapsia saatettaisiin kiusata. Anastasiaa ja Annaa on kiusattukin koulussa, joskin nykyään 
vähemmän. Lasten venäläinen isä, joka on valmistunut venäläisestä filologiasta, peruste-
lee esimerkissä 7 nimivalintaansa seuraavasti:

(7)  (…) Mietimme vaimoni kanssa, minkälaista on asua Suomessa 
venäläisten etunimien, isännimien7 ja sukunimien kanssa, mutta 
päädyimme venäläisiin nimiin. Suomalaisia nimiä minä en varmaan 
antaisi lapsille. Minulle venäläiset nimet ovat osa Venäjää, venäläistä 
kulttuuria. Kun on venäläinen nimi ja asuu Suomessa, pitää todistaa, että 
on venäläinen, ja olla pelkäämättä, että kiusataan ’ryssäksi’. Venäläinen 
nimi on kuin lippu. (Isä, ven.)

7  Vaikka isä kertoo tässä pohtineensa myös isännimen antamista lapselle, ilmeisesti sitä ei annettu, 
sillä kummallakin tytöllä on ainoastaan yksi etunimi.
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Nimiyhdistelmiä, joissa on haluttu yhdistää vastaajien venäläisenä pitämä nimi ja 
Suomessa yleinen nimi, on kaksi; toisessa ensimmäinen nimi on venäläinen ja toinen suo-
malainen, toisessa päinvastoin: Ksenija Emilia ja Mikael Leonid. Vastaajat siis ovat pitä-
neet nimiä Ksenija ja Leonid venäläisinä ja nimiä Emilia ja Mikael suomalaisina. Ennen 
aineiston keruuta oletin, että suomalais-venäläiset perheet olisivat erityisen halukkaita 
käyttämään kompromissinimiä, esim. nimiyhdistelmiä, joissa on yhdistetty suomalaisena 
ja venäläisenä pidettyjä nimiä, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Myöskään Emilia Aldrinin 
monikielisten perheiden nimenvalintaa käsittelevässä tutkimuksessa erikielisten etuni-
mien yhdistelmät eivät ole yleinen tapa valita nimi lapselle (Aldrin 2009, 89, 92).

Erään venäläisen äidin mukaan jälkimmäiseksi nimeksi annettu Leo ”antaa ymmärtää 
lapsen venäläisistä juurista”, millä tarkoitetaan Leon olevan samaa alkuperää venäjän kie-
lessä tavanomaisen Leonid-nimiasun kanssa. Aineistossani on kaksi Leoa, ja toisen Leo-
nimisen pojan venäläisen äidin mukaan Leo onkin suomalainen nimi. Suomalaisen isän 
mielestä nimi taas ei ollut tarpeeksi suomalainen, mikä voi selittyä vanhempien eri kieli-
taustoilla. Äiti perusteli isälle nimivalinnan suomalaisuutta siten, että nimi on suomalai-
sessa nimipäiväkalenterissa ja yleisesti käytössä Suomessa. Nimi onkin annettu kesäkuu-
hun 2015 mennessä 24 408 miespuoliselle henkilölle (VRK 14.6.2015).

Antonin ja Kirilin vanhempien päävaatimuksena oli, että nimet on helppo lausua 
molemmilla kielillä. Luultavasti juuri sen takia nimen kirjoitusasussa on yksi l-kirjain 
kahden sijaan. Venäjän kielessä käytetty kirjoitusasu on siis Kirill (VHO 2005), vaikka 
nimen lopussa lausutaankin vain yksi l. Lisäksi nimillä on haluttu tuoda esille lasten venä-
läistä taustaa:

(8) Voisin kuvitella, että he [lapset] olisivat olleet hieman loukkaantuneita, 
jos olisimme antaneet puoliksi venäläistä syntyperää oleville pojille täysin 
suomalaiset nimet. Kulttuurin tutkimusta itse opiskelleena kallistun myös 
sille suunnalle, että molemmista kulttuureista on otettava jotain. Vaikka 
edes nimi. (Äiti, suom.)

Tässä artikkelissa käsittelemäni aineiston ulkopuolella on myös muita venäjän kieles-
sä käytettyjä nimiä tai nimiasuja, mutta niiden nimenvalintaperusteissa ei kuitenkaan 
ollut kerrottu nimen venäläisyyden vaikuttaneen nimivalintaan. Tällaisia ovat esimer-
kiksi Olga, Pelageja, Serafima, Sinaida, Varvara, Valentina, Vasilisa, Andrei, Artemi, Art-
jom, Ilja. Samoin muista nimenvalintaperusteista löytyy alkuperältään suomalaisia nimiä, 
kuten Aino, Marjatta, Tuulikki, Ilmari, Oiva, Onni, Tapio, Veikko, Väinö ja latinasta kään-
netty nimi Orvokki. Saattaa olla niinkin, että venäläisen tai suomalaisen nimen tai nimi-
asun valinnan taustana oli sukulaisen esikuva, eikä nimen venäläisyys tai suomalaisuus 
sinänsä ollut nimenantajalle tärkeä kriteeri. Lapsen nimeäminen sukulaisen mukaan on 
ollut yleinen nimenvalintaperuste slaavilaisissa kulttuureissa, esim. Kroatiassa ja Bulga-
riassa (Virkkula 2014, 77−82). Myös Suomessa asuvissa suomalais-venäläisissä perheissä 
valitaan suvussa kulkeneita nimiä, jolloin nimivalinnoilla halutaan liittää lapsi sukuun ja 
korostaa kunnioitusta sukulaisia kohtaan (Eskola 2013, 99).
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Venäläistä nimiperinnettä ja sen edustusta Suomessa tukevat etunimiksi annetut 
patronyymit eli isännimijohdokset. Aineistoni 184 lapsesta kolmella on isänsä nimen 
mukainen venäläisellä vna-päätteellä muodostettu patronyymi. Nämä isännimijohdok-
set esiintyvät poikkeuksetta jälkimmäisinä niminä ja ainoastaan tytöillä: Jurivna (Jurin 
tytär), Vadimovna (Vadimin tytär) ja Mikovna (Mikan tytär)8. Venäläinen patronyymi on 
suomalaiselle nimijärjestelmälle oudohko elementti, jolle ei ole omaa kategoriaa, minkä 
vuoksi se on sijoitettava etunimen kohdalle.

Nimen suomalaisuuden tai venäläisyyden on mainittu vaikuttaneen nimenvalintaan 
vain harvoin. Monet aineiston nimiasuista ovat kuitenkin suomenkielisiä, joten pidän 
todennäköisenä, että usein nimen suomalaisuutta valintaperusteena on pidetty itsestään-
selvyytenä, minkä takia sitä ei mainittu vastauksissa. Vastaavanlainen tilanne on myös 
Emilia Aldrinin tutkimuksessa (2011, 139), jossa lasten vanhemmista ainoastaan 4 % 
on spontaanisti maininnut, että nimen ruotsalaisuus, kotimaisuus tai pohjoismaisuus oli 
heille tärkeä nimenvalintaperuste.

4.3. Mahdottomina pidetyt nimet

Suomalais-venäläisten lasten vanhemmat kiinnittävät erityistä huomiota suomen ja ve-
näjän kielen kannalta mahdottomina pidettyihin nimiin ja nimiasuihin. Suomi kuuluu 
suomalais-ugrilaisiin ja venäjä indoeurooppalaisiin kieliin: naapurimaiden kielet ovat siis 
hyvin erilaisia keskenään. Tästä syystä jotkin Venäjällä yleisessä käytössä olevat etunimet 
tai niiden muunnokset eivät ole käypiä Suomessa ja päinvastoin. Kieliympäristöön kuulu-
maton tai vierasmaalaiselta kuulostava nimi saattaa tuntua epämieluisalta, jos kieliympä-
ristössä on olemassa samanasuinen tai äänteellisesti läheinen negatiivisia tai outoja kon-
notaatioita synnyttävä appellatiivi eli yleisnimi. Näitäkin asioita tiedustelin vanhemmilta: 
jotkut ovat kertoneet nimistä, joista olivat keskustelleet lapsen nimeä valitessaan, toiset 
taas ovat selvästi alkaneet miettiä asiaa tarkemmin vasta vastatessaan kyselyyni.

Mitkä nimet ovat Suomessa tai suomen kielessä mahdollisesti ongelmallisia, kummal-
lisia tai sopimattomia assosiaatioita synnyttäviä? Arina, joka on kansanomainen muoto 
nimestä Irina (Petrovski 2000 s.v. Arina), olisi ollut venäläiselle äidille mieluisa, mutta 
nimi hylättiin suomenkielisen arina-appellatiivin merkityksen ’tulipesän, lieden tms. ris-
tikko- t. säleikkömäinen pohja, rosti’ (KS s.v. arina) takia.

Venäjänkielisille informanteilleni nimet Antti, Miska, Oona ja Sami ovat epämiellyt-
täviä. Kielierojen takia suomea toisena tai vieraana kielenä puhuvalle syntyy suomenkie-
lisistä sanoista sellaisia konnotaatioita, joita syntyperäiselle suomalaiselle ei tule mieleen. 
Sopimattomat assosiaatiot voivat johtua äänteiden kvantiteetista eli kestosta: venäläinen 

8  Patronyymia Mikovna muodostettaessa vokaali a muuttuu venäjän kielen säännön mukaan o:ksi 
(venäjän kielessä painoton a sanan (myös etunimen) lopussa muuttuu patronyymissa o:ksi, esimerkiksi 
Nikita > Nikitovna, Nikitovitš, Danila > Danilovitš).
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informantti epäili suomenkielisen nimen Antti toimivuutta suomalais-venäläisissä per-
heissä. Venäjänkieliset suomen kvantiteetista tietämättömät sukulaiset olisivat lausuneet 
nimen anti, ei Antti. Venäjän kielessä anti-määriteosa vastaa suomalaista kieltoprefiksiä 
epä-, esim. epäpuhdas, epäaito. Myös suomen kielessä käytetään anti-määriteosaa, joka 
esiintyy yleensä vierassanoissa (esim. antibiootti, antiseptinen) mutta se voi liittyä myös 
muuhun kuin vierassanaan (esim. antisankari) (VISK § 172). Venäjänkielinen informant-
tini katsoi kuitenkin, että venäjänkielisten lausumana (Anti) nimi kuulostaisi kummalli-
selta. Oona-nimi olisi miellyttänyt erästä venäläistä äitiä paljon, mutta venäläiset sukulai-
set hylkäsivät nimiehdotuksen heti, koska se muistuttaa venäläistä hän-pronominia (ven. 
ona). Koska venäjän kielessä toisin kuin suomessa äänteiden kestolla ei ole merkitystä 
erottelevaa tehtävää, sekoittuvat Oona ja ona venäläisen suussa helposti. Myös suoma-
lainen nimi Sami on venäläisille outo, sillä venäjän kielessä appellatiivia sami käytetään 
merkityksessä ’itse’ (mon.), esimerkiksi My sdelali eto sami. ’Me teimme sen itse.’ Eräs vas-
taaja mainitsee sopimattomana Suomessa venäläisenä pidetyn ja Suomen ortodoksisessa 
nimipäiväkalenterissa olevan nimen Miška (Lempiäinen 2004 s.v. Miska; Vilkuna 2005 
s.v. Miska). Vastaajan mukaan Miška tuli hylätyksi tässä perheessä sen takia, että venäjäksi 
se merkitsee nallea tai karhun deminutiivimuotoa. Suomessa taas karhua tarkoittava otso-
sanan erisniminen pari Otso on käytössä etunimenä, ja kesäkuuhun 2015 mennessä se on 
annettu 3 254 miespuoliselle henkilölle (VRK 14.6.2015). Miška on venäjän kielessä paitsi 
appellatiivi, myös mahdollinen Mihail-nimen lyhentymä tai kansanomainen muoto, 
mutta on vaikea kuvitella, että sitä annettaisiin Venäjällä viralliseksi nimeksi. Venäjällä 
nimenantoa säätelevä laki ei väljyytensä takia ota kantaa siihen, voidaanko viralliseksi 
nimeksi antaa virallisen nimen lyhentymä tai puhuttelumuoto. Internetin venäjänkieli-
siltä keskustelupalstoilta löytyy kuitenkin runsaasti esimerkkejä siitä, että Venäjän viran-
omaiset eivät hyväksy tällaisia tapauksia. 

Kuten on jo tullut esille, venäjän kielessä käytetään runsaasti lempinimiä. Tämä käy-
täntö on niin vakiintunut Venäjällä, että se on myös läsnä tutkimissani suomalais-venä-
läisissä perheissä. Koska tutkimukseni venäläiset informantit käyttävät runsaasti lempini-
miä, viralliset nimet Viktoria, Pavel ja Vasilisa ovat vanhempien mielestä vakiintuneiden 
hellittelymuotojensa takia hankalia Suomessa. Virallinen etunimi Viktoria ei sovellu van-
hempien mukaan suomalais-venäläisen perheen nimistöön, sillä nimen venäjänkielinen 
ja venäläisten käyttämän puhuttelumuoto Vika on homonyyminen suomen yleiskielisen 
sanan vika kanssa. Samasta syystä Pavel ei kelvannut nimeksi: puhuttelumuoto Paška ei 
olisi mahdollinen suomenkielisen appellatiivin paska takia. Erään informantin perheessä 
hylättiin myös nimiehdotus Vasilisa, jonka hellittelymuoto Vasiliska ei sopinut lapsen 
nimeksi, sillä venäläinen äiti sai suomalaiselta tuttavaltaan huomautuksen, että nimi saat-
taa assosioitua vesiliskoon. Tämä ei kuitenkaan estänyt yhtä aineistoni perhettä antamasta 
Vasilisa-nimeä tyttärelleen. Edellä esitetystä voidaan päätellä, että venäläinen lempinimi-
käytäntö saattaa vaikuttaa siihen, että jotkin nimiehdotukset hylätään niiden puhuttelu- 
tai lempinimimuotojen takia. Oletettava kuitenkin on, että jos perhe ei ole tekemisissä 
muiden Suomessa asuvien venäläisten kanssa, eikä perheellä ole vahvoja siteitä Venäjällä 
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asuviin sukulaisiin, lempinimikäytännöllä ja sen vaikutuksella virallisen nimen antoon 
saattaa olla vähäisempi merkitys. Vanhempien sopimattomina pitämiin nimiin on suh-
tauduttava varauksella, sillä nämä ovat yksittäisten henkilöiden mielipiteitä. Informant-
tieni vastaukset antavat silti kuvan siitä, millä perustein nimiehdotuksia hylätään suoma-
lais-venäläisissä perheissä.

5. Lopuksi

Kokoavasti voidaan todeta, että suomalais-venäläisissä perheissä nimen käytännölli-
syydellä on merkittävä rooli nimenvalinnassa. Käytännöllisten näkökohtien mainitaan 
vaikuttaneen nimenvalintaan 55 prosentilla lapsista yhden tai useamman etunimen va-
lintaperusteena. Tämä näkyy siten, että lapselle on usein valittu nimiä, jotka toimivat 
kummankin vanhemman kielessä ja kulttuurissa. Tällaisia voivat olla vanhempien ”ään-
teellisesti lähellä oleviksi” kutsumat eli samaa alkuperää olevat mutta eri kirjoitusasus-
sa esiintyvät nimet, vanhempien mielestä kummassakin kulttuurissa hyvältä kuulosta-
vat nimet, helposti translitteroitavat tai vaikkapa lyhyet nimet. Äärimmäisen tärkeää on 
nimen lausumisen helppous: pyritään välttämään joko suomalaisille tai venäläisille vai-
keita äänteitä, kuten z, ž ja š; ä, ö ja y. Monilla lapsilla on sukulaisia Venäjällä, joten nimen 
halutaan olevan helposti lausuttava myös heille, ei vain suomea osaavalle venäläiselle van-
hemmalle. Lisäksi on pohdittu nimien toimivuutta ja käyttökelpoisuutta muissa kielissä 
ja kulttuureissa. Kuviossa 1 on esitetty jako vanhempien käytännöllisiksi, kansainvälisiksi 
sekä suomalaisiksi ja venäläisiksi mieltämistä etunimistä.

Kuvio 1. Vanhempien käytännöllisinä, kansainvälisinä sekä suomalaisina ja venäläisi-
nä pitämät nimet.
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Kaiken kaikkiaan nimenvalintaperusteet on kartoitettu 184 lapsen nimistä. Analyysi 
osoittaa, että kansainvälisyys siinä merkityksessä, miten vanhemmat sen ymmärtävät, on 
ollut 34 prosentilla lapsista yhden tai useamman nimen valintaperusteena, kun taas suo-
malaisuus ja venäläisyys, venäläiset patronyymit mukaan lukien, 11 prosentilla lapsista. 
Vanhempien kansainvälisinä pitämien nimien suhteellinen suosio johtunee näiden toimi-
vuudesta useissa kielissä ja kulttuureissa. Yhdessäkään perheessä ei kuitenkaan mainita, 
että lapsella haluttaisiin olevan eurooppalainen, suomalaisuuden ja kansainvälisyyden 
rajoja ylittävä identiteetti (vrt. Nurminen 2014, 94). Mielipiteet nimen suomalaisuudesta 
ja venäläisyydestä eroavat toisistaan vanhemman kielitaustasta riippuen. Nimien suoma-
laisuuden ja venäläisyyden vähäinen vaikutus nimenvalintaan saattaa vaikuttaa ristirii-
taiselta, sillä lähempi tarkastelu osoittaa suurimman osan nimistä olevan suomenkieli-
sessä kirjoitusasussa. Tällaiset ristiriidat eivät ole harvinaisia. Esimerkiksi liettualaisten 
ja suomalais-liettualaisten lasten nimiä ja nimenvalintaperusteita tutkinut Sara Sällsten 
(2013, 133) on havainnut monien nimien olevan liettualaisessa kirjoitusasussa, vaikka 
vanhemmat ovat kertoneet, että liettualaisuuden korostaminen nimien avulla ei ole heille 
erityisen tärkeää.

Tutkimustulokset osoittavat, että muutamaa perhettä lukuun ottamatta vanhemmat 
eivät halua antaa kielellisesti venäläisiksi leimautuneita tai venäläiseen kulttuuriin kuulu-
via nimiä tai nimiasuja lapsilleen. Syitä tähän vanhemmat eivät tarkkaan eritelleet, mutta 
joitakin oletuksia voi tehdä. Kieliympäristölle vieras nimi voi olla epäkäytännöllinen: liian 
erikoisen nimen joutuu todennäköisesti tavaamaan joka paikassa. Myös toisen vanhem-
man kielessä epämiellyttäviä assosiaatioita synnyttäviä nimiä pyritään välttämään. Lasten 
myös halutaan kuuluvan suomenkieliseen yhteisöön. Heidän ei siis haluta erottuvan liian 
paljon kantaväestöstä tai joutuvan kulttuurisidonnaisen nimensä vuoksi kiusaamisen 
kohteeksi. On huomattu, että nimellä voi olla myös vaikutusta työnhakuun: esim. Ruot-
sissa tehdyssä tutkimuksessa (Hägström 2006) on tuotu esille, kuinka maahanmuuttaja-
taustaisen henkilön on hankala saada töitä, jos nimi on liian etninen (Tikkala 2007, 452). 
Suomalaisten asenteita maahanmuuttajia kohtaan tutkineen Magdalena Jaakkolan (2009, 
52) mukaan suhtautuminen venäläisiin oli v. 2007 varauksellisempaa kuin esim. virolai-
siin, puolalaisiin tai kiinalaisiin. Tämä saattaa osittain selittää vanhempien pyrkimystä 
piilottaa lastensa venäläistä taustaa. Myös Sällstenin (2013, 132–133) tutkimuksessa liet-
tualaiset ja suomalais-liettualaiset vanhemmat pitivät kulttuurista taustaa rajoittavana 
tekijänä ja jopa toivoivat, että heidän lapsiaan luultaisiin täysin suomalaisiksi. Sällstenin 
aineisto on melko pieni (24 perhettä ja 35 lasta), joten pitkälle meneviä päätelmiä tämän 
havainnon perusteella ei kuitenkaan voi tehdä.

Vanhemmat pitivät joitakin nimiä tai nimiasuja mahdottomina antaa suomen ja 
venäjän kielen erojen takia, varsinkin jos nimestä tulee epämiellyttävä assosiaatio. Lisäksi 
venäjän kielessä vallitseva lempinimikäytäntö saattaa estää suomalais-venäläisissä per-
heissä joidenkin Venäjän venäjänkielisillä yleisten etunimien annon.

Tuloksista käy ilmi, ettei lapsille pyritä rakentamaan venäläistä identiteettiä nimivalin-
tojen avulla. Sen sijaan lasten venäläistä taustaa yritetään ikään kuin piilottaa. Aineistossa 
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ei ole jompaankumpaan kieleen tai kulttuuriin kuulumattomia – esimerkiksi ranskalaisia 
tai tšekkiläisiä − nimiä tai nimiasuja. Koska valitut nimet ovat usein suomalaisessa kirjoi-
tusasussa, voidaan päätellä, että lapsille yritetään rakentaa pikemminkin suomalaista kuin 
venäläistä tai kansainvälistäkään identiteettiä. Tutkimustulokset osoittavat kuitenkin, että 
venäläistä nimiperinnettä ylläpidetään mm. valitsemalla nimiä, joista voidaan muodostaa 
venäjän kielessä yleisesti käytettyjä lempinimimuotoja sekä antamalla venäläisiä patro-
nyymeja, joskin jälkimmäisiä on vain kolme. Myös ortodoksiseen perinteeseen kuuluva 
ja siten Venäjällä tavanomainen yhden nimen antaminen on Suomen suomalais-venäläi-
sissä perheissä yleisempää kuin suomalaisilla. Suomalais-venäläisten perheiden lapsista 
13 prosentilla on vain yksi etunimi (Eskola 2013, 86), yksikielisistä suomalaisista taas 2 
prosentilla (Kiviniemi 2006, 72).

On huomattava, että satunnaisotannalla keräämääni aineistoa ei voi pitää tilastolli-
sesti edustavana. Lukujen vertailuun on suhtauduttava varauksella myös siksi, että sain 
tietoja avoimien kysymysten eikä monivalintakysymysten avulla. Tämä on johtanut sii-
hen, että jotkin asiat eivät tulleet vastauksissa esille. Kysely- ja haastattelututkimuksessa 
vastaukset siis riippuvat paljolti siitä, miten kysymykset on muotoiltu. Esimerkiksi jos 
olisin kysynyt suoraan ”Oliko nimen suomalaisuus/venäläisyys teille tärkeänä tekijänä 
nimenvalinnassa?”, olisin varmaan saanut paljon enemmän tietoja asiasta. Pääosin Inter-
netissä toteutettavalla kyselyllä ei ole mahdollista tavoittaa vanhempia, jotka eivät käytä 
Internetiä tai sosiaalista mediaa. Lisäksi on otettava huomioon, että tulokset ovat riippu-
vaisia tutkijan omista tulkinnoista.

Tekeillä olevassa väitöskirjassani käsittelen suomalais-venäläisten perheiden lasten 
nimenvalintaperusteiden lisäksi Suomessa asuvien suomalais-venäläisten nuorten aikuis-
ten nimi-identiteettiä. Tarkastelen useita nimi-identiteetin osa-alueita: virallisia nimiä eli 
etu- ja sukunimiä, epävirallisia eli lempi- ja hellittelynimiä sekä nimien ja nimimuoto-
jen vaihtelua eri tilanteissa ja kieliympäristöissä. Tutkin, miten informantit suhtautuvat 
omaan nimeensä ja nimien kautta identiteettiinsä: Identifioivatko he itsensä jompaan-
kumpaan kulttuuriseen ja kielelliseen ryhmään, vai onko heillä kaksikulttuurinen iden-
titeetti? Ovatko he kokeneet joutuneensa ennakkoluulojen kohteeksi nimiensä takia? 
Tutkimuksen keskiössä on siis kysymys siitä, millä tavoin suomalais-venäläiset henkilöt 
tasapainottelevat nimi- ja kulttuuriperinnön säilyttämisen ja piilottamisen välillä.
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Ksenia Eskola: International, Finnish or Russian? Choices of given names in Russi-
an–Finnish families in Finland in the 2000s 

The article discusses the choices of given names for children in families living in Finland wherein one 
parent is a native-born Finn and the other is a Russian immigrant. When it comes to choosing a name 
for a child, the parents must consider many various factors, especially in families in which the name must 
be appropriate for two different languages and cultures. The article focuses on the given name chosen for 
a child, which the parents consider practical, international, Finnish or Russian. Furthermore, the study 
analyses what kinds of names the parents of bi-cultural children have considered impossible to give due 
to the differences between both Finnish and Russian languages and naming practices. The set of data was 
compiled in summer 2012 through an online questionnaire and interviews. The dataset of names com-
prises 198 given names (a person can have up to three given names in Finland) of 184 children, mainly 
born in the 2000s.

The findings show that practicality plays an important role when Russian and Finnish spouses are 
choosing a name. What kinds of names are considered practical in Russian–Finnish families? According 
to the parents, they often wish to have a name common to both languages and cultures or a name which 
is “phonetically close” to the one used in either one of their countries: for example, Aleksi and Aleksej, 
Liisa and Jelizaveta, Mikael and Mihail stem from the same linguistic origins, but have acquired different 
spellings in Finnish and Russian. It was important to the parents for the name to be easy to pronounce 
and spell on the basis of how it sounds. The names in my dataset are also used amongst Russian-speak-
ing relatives in Russia, and because of the Cyrillic orthography used there, the parents emphasised that 
a name must be easy to transliterate. Moreover, the parents have stressed that a name must sound good, 
and it must not arouse any unpleasant associations in either one of their languages.

The parents in Russian–Finnish families have favoured choosing names that they consider interna-
tional. The spelling of some of these names is in Finnish, such as Eveliina, Saara and Valtteri, and some 
are in Russian, such as Ksenija, Maksim, Marija and Viktor. Names that parent consider Russian are given 
less frequently, and most often they are given as a second or third given name in a name combination. 
Hence, there is a desire to not highlight any Russianness in the children through name choice. An in-
teresting, albeit rare, aspect is when a patronym under Russian naming practices is given as a second or 
third given name, for example Vadimovna (‘daughter of Vadim’). The parents believe that some names 
are impossible to give because they arouse non-desired associations in either Finnish or Russian. The 
concepts of the internationality, Finnishness and Russianness of names vary according to the parents’ 
linguistic and cultural background. The findings show that the children’s first given names carry more 
weight in terms of the names’ practicality and internationality in comparison to their second or third 
given names.
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are analysed both quantitatively and qualitatively, dividing them into categories of 

Finnish, Russian, and international names. The largest number of boys’ names are 

Russian, of girls’ names international. The most popular given names during the 

period were Daniel and Sofia. Of the children, 35% received more than one given 

name; second and third given names being mostly Finnish or international. There are 

also some notable regional differences in name giving. Russian names are given more 

often in areas where the density of Russian-speaking population is high. Overall, 

given names of Russian-speaking children in Finland are a diverse mixture of Russian, 

Finnish and international naming fashions and traditions. They can reveal something 

about the parents’ different relations to their linguistic and ethnic background. 

Keywords: Given names, personal names, linguistic minorities. 

 

Les prénoms des enfants russophones nés en Finlande entre 2000 et 2018 

Résumé : Cet article examine les prénoms de la minorité russophone en 

Finlande. Les données comprennent les prénoms des 9459 enfants enregistrés comme 

des locuteurs natifs de russe nés en Finlande entre 2000 et 2018. Ces prénoms ont été 

analysés de façon quantitative et qualitative par la catégorisation en prénoms 

finlandais, prénoms russes et prénoms internationaux. Les prénoms donnés le plus 

souvent pendant cette période étaient Daniel et Sofia. Parmi les enfants examinés, 

35 % ont reçu deux ou trois prénoms ; la majorité des deuxièmes et troisièmes 

prénoms étaient finlandais ou internationaux. Il existe également des différences 

régionales dans les prénoms donnés. Les prénoms russes ont été donnés plus souvent 

dans les régions où la densité de la population russophone est élevée. Dans l’ensemble, 

les prénoms des enfants russophones en Finlande constituent une combinaison variée 

des traditions russe, finlandaise et internationale. Ces prénoms peuvent offrir des 

informations sur le rapport des parents vis-à-vis de leur milieu linguistique et ethnique. 

Mots-clés : Prénoms, noms personnels, minorités linguistiques. 

 

Vornamen von in Finnland geborenen russischsprachigen Kindern 2000-2018  

Zusammenfassung: Dieser Artikel behandelt die Vergabe von Vornamen bei 

der russischsprachigen Minderheit in Finnland. Das Korpus besteht aus den Namen 

aller 9459 Kinder, die zwischen 2000 und 2018 von Eltern mit Russisch als Muttersprache 

vergeben wurden. Diese Namen werden sowohl quantitativ als auch qualitativ 

untersucht, indem sie in die Kategorien finnische, russische und internationale Namen 

unterteilt werden. Jungen erhielten am häufigsten russische, Mädchen internationale 

Namen. Die populärsten Namen während des untersuchten Zeitraums sind Daniel und 

Sofia. 35% erhielten mehr als einen Namen, Zweit- und Drittnamen waren 

mehrheitlich finnisch oder international. Es existieren auch einige bemerkenswerte 

regionale Unterschiede. Russische Namen werden häufiger in Regionen vergeben, die 

einen hohen Anteil an muttersprachlich russischsprachiger Bevölkerung aufweisen. 

Im Ganzen stellen die an russischsprachige Kinder vergebenen Namen eine 

facettenreiche Mischung von russischen, finnischen und internationalen 

Namensmoden und Traditionen dar. Sie können Aufschluss darüber geben, wie 

unterschiedlich Eltern zu ihrem linguistischen und ethnischen Hintergrund stehen. 

Schlüsselbegriffe: Vornamen, Personennamen, linguistische Minoritäten.
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Given names of Russian-speaking children 

born in Finland between 2000–2018 

KSENIA ESKOLA AND LASSE HÄMÄLÄINEN 

1.  Introduction 

The world is becoming more and more global due to increasing 

migration and developing communication technologies. Cultural differences 

between countries are diminishing in many ways (e.g. Gerritzen 2006). Personal 

naming practices, on the other hand, still vary greatly between different 

countries and cultures (Alford 1988; Lawson 2016). Therefore, personal names 

often convey something about the ethnic, linguistic, religious and other cultural 

background of their bearers. They preserve cultural heritage, but they might 

also expose their bearers for prejudices and discrimination, especially if they 

belong to a minority population (e.g. Pennesi 2016; Aldrin 2017). One example 

of such a group is the Russian-speaking population in Finland. 

As neighbouring countries, Finland and Russia have a long shared 

history with several twists and turns. Before becoming independent, Finland 

was an autonomous part of the Russian Empire from 1809 to 1917. During the 

Second World War, Finland and the Soviet Union fought two wars, the Winter 

War in 1939–40 and the Continuation War in 1941–44. Finland retained its 

independence, but the Soviet Union and Russia have had a remarkable 

influence on its politics, especially during the Cold War (Singleton 1998). 

During these last two centuries, a Russian-speaking minority has lived 

in Finland. It has grown rapidly since the dissolution of the Soviet Union: in 

1991 they numbered 6,562, but already in 2018 there were 79,225, making 

1.4% of Finland’s population. They are the third largest linguistic group in 

Finland, following Finnish (88% of the population) and Swedish (5.2%). Most 

of the Russian-speaking population is located in the largest cities and in 

Eastern Finland, near the Russian border (Statistics Finland 2020; Varjonen et 

al. 2017: 10–12, 15). 

Perhaps due to the problematic history shared by the two countries, some 

Finns feel negatively towards Russia and the Russians living in Finland. Previous 

studies have found that Russian-speaking people might become victims of 

prejudice and even discrimination in Finland (e.g. Jaakkola 2000; Nshom 

2017; Varjonen et al. 2017: 49–50, 93). For example, a job applicant with a 

Finnish name is called to an interview twice as often as an equally qualified 

applicant with a Russian name (Larja et al. 2012: 162–170). For this reason, 
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personal name choices might have a remarkable influence on Russian-speaking 

people’s lives. Should they choose a name that reflects their lingual and cultural 

background, or a name that merges them into the Finnish-speaking majority? 

This study aims to provide a comprehensive overview of the given names 

of native Russian-speaking children born in Finland during the years 2000–

2018. The major research questions are the following: 

1) What kind of names do the Russian-speaking children receive? Are 

these names typical of Russian, Finnish, or some other culture? 

2) Are there differences between girls’ and boys’ naming practices? 

3) Are there differences in naming practices between the Russian-

speaking citizens living in large cities and rural areas, or citizens 

living in different parts of Finland? 

We start the article by introducing, in section 2, Finnish and Russian 

personal naming systems and related research. Data and methods used for this 

study are presented in section 3. We then move on to the analysis in section 4, 

beginning by examining the first given names and after that latter (second and 

third) given names of Russian-speaking children, finishing the analysis with 

the regional differences in naming. In sections 5 and 6, we round up the major 

results and present our conclusions. 

2.  Background 

There is a lot in common between the personal naming systems in 

Finland and Russia but there are also remarkable differences. Historically, they 

both originate from the same Christian tradition of giving the names of Biblical 

characters and saints. However, due to the division of the Roman Empire and 

the Christian Church, the Christian tradition has developed in the two countries 

in different forms. The Russian naming system is mainly based on the Eastern 

European Greek-Orthodox tradition, whereas Finland, being a part of Sweden 

before 1809, was strongly influenced by the Western European Roman-Catholic 

and later Protestant culture (Singleton 1998; Leibring 2016: 203–204). 

In contemporary Russia, the official personal name consists of one given 

name,1 a patronym formed from the person’s father’s name, and a surname, 

e.g. Vladimir Ivanovich2 Kartoshkin. Almost all given names are of Christian 

origin, semantically opaque. However, a few names from the pre-Christian era 

have survived, e.g. Slavic binomial names Jaroslav, Svyatoslav and Vladimir, 

and Russian adaptations of Scandinavian names: Igor, Oleg and Olga. The 

number of different given names is relatively low. According to Rylov (2006: 

 
1  Since 2011, it has been legally possible to have more than one given name in Russia. The 

Russian Orthodox Church, however, still approves of only one given name, which probably 

has influenced the fact that the custom of multiple given names has not yet become widespread. 
2  Ivanovich means ‘son of Ivan’. The female version would be Ivanovna – ‘daughter of Ivan’. 
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62, 73), nowadays there are less than 450 given names at use in Russia. Instead 

of formal given names, short forms of names are very often used in informal 

situations, e.g. Katya for Ekaterina and Misha for Mihail, as well as more 

affectionate diminutives, e.g. Katyusha, Katenka, Katechka from Ekaterina 

(Superanskaya & Suslova 2010). 

In Finland, a person can have one, two or three given names, and a 

surname.3 Patronyms have not been officially used since the early 20th century, 

and nowadays they are given rarely and only as a second or third given name. 

The majority of given names are names of Biblical characters or saints, mostly 

adapted to the Finnish phonetic system, e.g. Matti for Matteus and Kaisa for 

Katharina. Given names have been adopted from several sources, especially 

from Sweden, but also from Russia. There are also semantically transparent 

non-Christian names like Minttu ‘mint’, Tuuli ‘wind’, Valo ‘light’. (See 

Ainiala et al. 2012: 157–201.) The number of different given names is 

considerably higher than in Russia. According to Kiviniemi (2006), Finns born 

during the 20th century have approximately 50,000 different given names. 

Given names in Finland have been studied far and wide. Recent 

overviews of previous research have been made by Ainiala et al. (2012) and 

Saarelma-Paukkala (2017). Since the 1980s, research has largely been based 

on the population data collected by the Finnish Population Register Centre. 

These data present a comprehensive, reliable up-to-date picture of given names 

in Finland. Studies have mainly focused on the Finnish-speaking majority, but 

also other linguistic groups like Swedish, Sami and sign language speakers 

have also been studied (Ainiala et al. 2012: 197–201). Naming among the 

Russian-speaking population, however, has remained with relatively little 

attention. Saarelma-Paukkala (2017: 122) has listed the 10 most popular boys’ 

and girls’ names of Russian-speaking children in Finland in 2000–2016, but 

she does not present their counts or analyse them in detail. Eskola (2013, 2015) 

has studied name giving in bilingual Finnish-Russian families. There have also 

been a couple of studies about given names in Finnish Orthodox parishes 

(Kettunen 2008; Iljin 2013; see also Saarelma-Paukkala 2017: 112–115), 

where the percentage of Russian-speaking members is relatively high, even 

though the majority are Finnish-speaking members.4 

The studies of given names in Russia have been carried out with different 

approaches. The establishment of the Russian personal naming system, the 

etymology, phonetics, formation, functions, semantics and usage of given names 

have been studied. The works of Superanskaya (1969), Nikonov (1970) and 

Superanskaya & Suslova (2010) are considered to be fundamental in Russian 

 
3  The Finnish name law (Etu- ja sukunimilaki, see References) was recently changed so that 

since the beginning of 2019, a person can have four given names. Because this change 

became valid only after our research period, it does not have any effect on this study. 
4  In the Orthodox parish of Helsinki, 75% of members are Finnish-speaking and 16% 

Russian-speaking (Helsingin Ortodoksinen Seurakunta 2019). 
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anthroponomastics. The current naming fashion has been studied most extensively 

by Vrublyovskaya (2017). The whole picture of given names in Russia is, however, 

not quite as comprehensive as in Finland. Scholars have been lacking nationwide 

population data, so the studies usually concentrate on a particular area of Russia. 

In addition to Finnish and Russian anthroponomastics, this study 

contributes to the research of naming among linguistic minorities. This area of 

research has recently become a subject of notable interest among the onomastic 

scholars. The studies have focused especially on immigrant communities (e.g. 

Bramwell 2009, 2011; Bursell 2011; Morăraşu & Drugă 2011; Garagulya 

2012; Reisæter 2012; Pennesi 2016) and bilingual families (Aldrin 2009; 

Alhaug & Saarelma 2009; Eskola 2015). These studies have mostly been 

conducted with interviews and surveys, therefore using relatively small 

datasets and mainly qualitative methods. This article approaches the theme 

from a somewhat different point of view, also using quantitative methods with 

the help of comprehensive population data. 

3.  Data 

The main data of this study include the given names of all the children born 

in Finland between the years 2000–2018 and who have had Russian registered as 

their mother tongue. These data are collected by the Finnish Population Register 

Centre, and they include 9,459 children, approximately 0.9% of all children born 

in Finland during that period. In addition to all given names, the data include 

information on the children’s gender and home municipality, therefore enabling 

us to examine regional and gender differences in naming practices. Of the children 

in the data, 4,804 (51%) are boys and 4,655 (49%) girls. 

Even though these data represent the whole population comprehensively, 

they have some limitations. In the Finnish Population Register, only one mother 

tongue can be registered for a child. The data do not include any information on 

children’s parents. Consequently, children registered as Russian-speaking include 

both monolingual children with two Russian-speaking parents and bilingual 

children with one Russian-speaking parent. Furthermore, the data do not include 

children whose mother tongue is Finnish but who also speak Russian. 

In addition to the main data introduced above, two different comparison data 

sets are used in the study. They represent the given names of the Finnish-speaking 

children in Finland and the Russian-speaking children in Russia. The data of 

Finnish-speaking children are also obtained from the Finnish Population Register. 

They include given names of all the Finnish-speaking children born between 

2000–2018, totalling almost 960,000 children. As for Russia, no such nationwide 

name statistics are available. Therefore, to represent current naming trends in 

Russia, we have used monthly lists of the 100 most popular girls’ and boys’ given 

names in Moscow. The lists are from January 2015 to September 2018, and they 
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include given names of approximately 440,000 children. They are collected by the 

Population Register of Moscow and published open-access on the official 

Moscow website (City of Moscow 2019a, 2019b). Obviously, these data from one 

city cannot represent the whole country perfectly, but as its capital, with a population 

over 11 million inhabitants, it might be the best information available on the 

current naming trends in Russia. The Moscow data do not include information on 

children’s mother tongue. We can presume that a vast majority of the children are 

Russian-speaking, but there are obviously speakers of other languages as well.5 

Given names in the Moscow data are written in Cyrillic letters. This raises 

question of how they should be transliterated into Latin script, because the Finnish 

transliteration standard (SFS 4900) differs from the international one (ISO 9) to 

some extent. For example, the names Евгений, Максим and Михаил are 

transliterated as Jevgeni, Maksim and Mihail in Finnish but as Evgeny, Maxim and 

Mikhail in English. Obviously, Finnish-Russian name givers have to face the same 

problem if they choose a Russian name. Finnish transliterations seem to be more 

common in our data, but there are also plenty of international versions of the names. 

One might also ask whether these different transliterations of Russian 

names really are different names, or are they only different forms of the same 

name. In the Moscow data, the counts of some similar names with different written 

forms, София and Софья (Sofia and Sofja) or Даниил, Данила and Данил 

(Daniil, Danila and Danil) for example, have been combined by the Moscow 

officials. In this article, however, we follow the Finnish anthroponomastic 

tradition of regarding each different written form as a different name (Kiviniemi 

2006: 21–22; Ainiala et al. 2012: 172). We find this the most accurate solution, 

otherwise it would be more ambiguous regarding where the border between 

different names and different forms of the same name goes. 

4.  Analysis 

4.1.  First given names 

Between the years 2000–2018, the Russian-speaking boys in the data 

received 872 and the girls 931 different first given names. These numbers can be 

considered rather high, as there are altogether fewer than 10,000 children in the data. 

Partially, the large number of different names can be explained by the various 

methods of transliteration, e.g. the Russian name Алексей appears in the data in the 

forms Aleksei, Aleksey, Aleksej, Alexei and Alexey. There are also plenty of compound 

names, combinations of two names joined by a hyphen (e.g. Anna-Maria). In total, 

there are 161 different compound names for girls and 120 for boys. 

 
5  According to Koryakov (2017: 28), in 2010 in Moscow approximately 10.6 million 

persons had Russian as their mother tongue, which made up for more than 90% of the 

Moscow population at that time. 
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Tables 1 and 2 show the 25 most common first given names for boys and 

girls in our data, including a comparison with the popularity of these names in 

Moscow and among the Finnish-speaking children in Finland. The exact counts 

for names with less than 10 bearers are not shown in Tables 1 and 2 for identity 

protection reasons. For the Moscow data, percentages cannot be given because 

we do not know the numbers of all children born in Moscow. The hyphen (“-”) 

in the Tables means that the name does not appear in the monthly lists of 100 

most popular names in Moscow. It might have been given in Moscow as well, 

but its quantity is presumably low. 

Table 1: Most popular boys’ first names among the Russian-speaking population in Finland 

Name 

Count in 

Finland 

(Russian-

speaking) 

% 

Count in 

Finland 

(Finnish-

speaking) 

% 
Count in 

Moscow 

Daniel 251 5.2 3,738 0.76 1,008 

Nikita 125 2.6 40 0.01 5,015 

Anton 108 2.2 2,876 0.59 1,105 

Mark 95 2.0 55 0.01 5,000 

Alexander 89 1.9 464 0.09 see Aleksandr 

Maksim 89 1.9 55 0.01 10,606 

Leo 76 1.6 5,004 1.0 - 

Aleksi 71 1.5 6,915 1.4 - 

Daniil 69 1.4 20 0.00 9,552 

Mikael 68 1.4 4,015 0.82 - 

Aleksandr 67 1.4 10 0.00 12,286 

Maxim 66 1.4 79 0.02 see Maksim 

Ivan 65 1.4 26 0.01 9,195 

Denis 58 1.2 19 0.00 2,123 

Alex 55 1.1 2,144 0.44 - 

Timur 54 1.1 17 0.00 2,577 

Matvei 53 1.1 13 0.00 5,446 

Erik 51 1.1 604 0.12 - 

Kristian 51 1.1 950 0.19 - 

Kirill 48 1.0 14 0.00 5,893 

Martin 48 1.0 164 0.03 - 

Timofei 45 0.94 <10 0.00 5,160 

Artur 44 0.92 72 0.01 974 

Miron 41 0.85 15 0.00 2,041 

Robert 41 0.85 536 0.11 770 
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Table 2: Most popular girls’ first given names among the Russian-speaking population in Finland 

Name 

Count in 

Finland 

(Russian-

speaking) 

% 

Count in 

Finland 

(Finnish-

speaking) 

% 
Count in 

Moscow 

Sofia 285 6.1 6,077 1.3 6,983 

Alisa 159 3.4 2,726 0.8 8,172 

Anna 142 3.1 3,052 0.65 11,253 

Maria 135 2.9 1,614 0.34 9,812 

Emilia 127 2.7 6,033 1.3 1,177 

Anastasia 97 2.1 103 0.02 8,597 

Milana 89 1.9 201 0.04 4,094 

Eva 82 1.8 402 0.09 5,016 

Elina 72 1.5 1977 0.42 850 

Diana 71 1.5 174 0.04 1,908 

Alina 67 1.4 1,947 0.42 2,238 

Julia 66 1.4 3,961 0.85 1,843 

Aleksandra 62 1.3 363 0.08 see Alexandra 

Polina 57 1.2 <10 0.00 7,803 

Veronika 54 1.2 53 0.01 4,844 

Kristina 53 1.1 70 0.01 2,174 

Laura 53 1.1 3,513 0.75 - 

Olivia 52 1.1 3,601 0.77 519 

Darja 47 1.0 <10 0.00 6,875 

Arina 45 0.97 <10 0.00 5,593 

Elizaveta 40 0.86 <10 0.00 7,369 

Ekaterina 39 0.84 <10 0.00 6,465 

Alexandra 33 0.71 448 0.10 7,002  

Vera 33 0.71 481 0.10 2,870 

Emma 32 0.69 7,366 1.6 156 

 

The most common first given names for boys and girls were, quite 

distinctly, Daniel and Sofia. During the research period, 251 boys (5.2% of all 

boys) were named Daniel and 285 girls (6.1% of girls) Sofia. These percentages 

can be considered high because the most common first given names for the Finnish-

speaking children, Eetu and Emma, were given to 1.6% of all boys and 1.6% of 

all girls during the same period. It must be noted, however, that the second-most 

popular names for Russian-speaking children, Nikita and Alisa, are considerably 

less popular, being given to 2.6% of boys and 3.4% of girls. Nevertheless, the 

higher popularity of the most popular names among the Russian-speaking children 

might reveal the influence of Russian naming culture, in which the name stock is 

narrower and having the same names is more common than in Finland. 
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The popularity of Daniel might be a little surprising, as Russians usually 

prefer the forms Daniil, Danil and Danila. Those names are aggregated in the 

Moscow data (which might mean that the Moscow officials consider them as 

a same name), being 6th on the list of most popular names with 9,552 bearers. 

Daniel, the international form of the name, is only 57th on that list with 1,008 

bearers. In addition to Daniel, the top five of Russian-speaking boys’ names 

include Nikita, Anton, Mark and Alexander. Nikita is a common name in Russia 

but not outside Slavic countries. Anton has been somewhat popular in both 

Finland and Russia during the 21st century. Mark has traditionally been used 

in English-speaking countries, whereas in Russia it has become popular only 

recently. Alexander is an internationally used form of the name that is often 

spelled as Aleksander, Aleksandr, or Alexandr in the Russian context (e.g. in 

the Moscow data they are all gathered together). 

The five most common girls’ names might not be very surprising. Anna 

and Maria have been among the most common names across the Christian 

world for centuries, still retaining their popularity. Sofia has been highly 

popular during the 21st century, not only in Finland and Russia but also in 

several other countries of Europe (Leibring 2016: 211). Alisa is also usual in 

both Finland and Russia, even though not that popular in other countries. 

Emilia has been very popular in Finland in the last few decades, whereas in 

Russian it became widely used only recently. 

Tables 1 and 2 would look somewhat different if different transliterated 

forms of the same Russian names were counted together. For example, 

Alexander, Aleksandr, Aleksander and Alexandr would make a total of 196, 

becoming the second-most popular boys’ name. The names Maksim and 

Maxim are given to 155 boys, thus rising to third place on the list. Also, the 

names Aleksei (62), Mihail (59) and Artem (57) would appear in the list. The 

table of girls’ most popular names would change less, but Aleksandra (95) and 

Darja (63) would be higher, and Ksenia (44) would make it to the list. 

Looking at the most common names, however, does not tell the whole 

story of the names of the Russian-speaking children. In order to extend the 

view on the data, we have classified the 100 most common boys’ and girls’ 

names6 into five categories: 

1. Finnish names. These names are common in Finland and possibly 

also in some neighbouring countries such as Sweden and Estonia, but 

not in Russia or other parts of Europe. E.g. Aleksi, Elias, Timo; Anita, 

Jaana, Maija. 

2. Russian names. These names are common in Russia and they might 

appear in other Slavic countries as well, but they are not used in Finland 

 
6  The analysis is limited to the 100 most common names, as the counts for the remaining names 

are so small that they do not have a notable statistical significance. Including them would have 

caused us considerable additional work and would probably not have changed the results. 
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or Western Europe. E.g. Aleksandr, Kirill, Nikita; Anastasia, Ekaterina, 

Polina. 

3. International names. These names are common in several countries. 

E.g. Alex, David, Robert; Anna, Maria, Sofia. 

4. Both Finnish and Russian names. These names are common in both 

Finland and Russia, but not in other countries. For this reason, they 

are separated from international names. E.g. Anton; Alisa, Alina. 

5. Names of Russian minorities. These names are common in Russia 

but only among linguistic minorities, e.g. Bashkirs and Tatars. They 

are usually perceived as non-Russian names by Russians. E.g. Damir, 

Ruslan, Timur; Darina, Karina. 

The categorisation is mainly based on the commonness of the names in 

different countries. As for Finland and Russia, we have used our own datasets 

to support our interpretations, whereas, for other countries, we have combined 

several sources, such as the given name dictionary of Hanks et al. (2006) and 

open-access online national lists and statistics for popular names (e.g. ONS, 

SSA, Baby Name Wizard; see References). We want to emphasize that despite 

the help of these sources, not all the names were easy to place in these 

categories. Nevertheless, we find the categorisation necessary in order to make 

a comprehensive overview of the data. 

Table 3 shows how the 100 most popular boys’ and girls’ names are 

distributed amongst these five categories. The largest number of boys’ names are 

Russian, but the numbers or international and Finnish names are also considerable. 

Amongst girls’ names, 40 of the 100 most popular names are also Russian. 

However, the total number of girls that have received an international name is 

distinctly larger, meaning that the international names are especially at the top 

of the popularity lists. The difference in boys’ and girls’ naming is anticipated. 

Previous studies have also shown that, at least in Finland, name choices for 

boys are usually more traditional and conservative than for girls (Saarelma-

Paukkala 2017: 65), even though the differences are quite moderate. 

Table 3: Distribution of the 100 most popular boys’ and girls’ first given names among the 

Russian-speaking population in Finland 

  boys   girls  

Category of 

the name 

Count 

(N=100) 

Total 

count 

(N=4,804) 

% 
Count 

(N=100) 

Total 

count  

(N=4,655) 

% 

Russian 46 1,388 42.4 38 996 30.9 

International 29 1,033 31.6 32 1,409 43.7 

Finnish 21 664 20.3 24 482 15.0 

Both Russian 

and Finnish 
1 108 3.3 4 299 9.3 

Russian minorities 3 78 2.4 2 38 1.2 

Altogether 100 3,271 100 100 3,224 100 
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As mentioned in section 3, Russian names can be transliterated into Latin 

script in either the Finnish or international way. Overall, it seems that Finnish 

transliterations are more common in the data, e.g. Maksim, Matvei, Aleksandra 

and Viktoria are more usual than Maxim, Matvey, Alexandra and Victoria. 

There are still a few exceptions to that, e.g. Egor and Elena are more popular 

than Jegor and Jelena. 

It is important to examine not only the names in the popularity lists but 

also the names that are lacking from them. Several very common Russian 

names have been given quite rarely to Finnish-Russian children, e.g. boys’ 

names Vladimir (53rd place on the list), Sergei (72nd), Dmitri (93rd), and Igor 

(97th), and girls’ names Olga (79th), Irina (88th), Natalia (120th) and Tatjana 

(187th). This could be partly due to the changes in naming fashion. Some of 

these names are not very high in the Moscow data either (Dmitri 7th, Vladimir 

18th, Sergei 23rd, Igor 48th; Olga 29th, Tatjana 35th, Irina 43rd, Natalia 

62nd). During the 2010s in Russia, it has become fashionable to give children 

old Russian names that have not been popular for a long while, e.g. Matvei, 

Prohor, Uljana, Miroslava, Serafima and Vasilisa (Vrublyovskaya 2017: 131–

132). A similar revival trend has been recognised in Finland as well (Ainiala 

et al. 2012: 185). According to these results, the Finnish-Russian population 

seem to be aware of Russian naming trends. This is probably because many 

Finnish-Russians follow and receive influences from the Russian media and 

often visit Russia. The same applies to the Swedish-speaking population in 

Finland (Saarelma-Paukkala 2017: 105). 

Popularity lists of Russian-speaking children also lack some of the most 

fashionable names among the Finnish-speaking Finns in the 21st century, e.g. 

Eetu, Onni and Veeti for boys (1st, 4th and 5th on the list of Finnish-speaking 

children) or Aino, Ella and Venla for girls (2nd, 3rd and 4th). These are 

traditional Finnish names that do not have similar equivalents in Russia, and 

some of them have certain cultural significance for Finns.7 The name’s 

phonetics might also explain whether the Russian-speaking population uses 

them or not. In Finland, both boys’ and girls’ names might end with various 

different phones, whereas in Russia girls’ names usually end with -a and boys’ 

names with a consonant or -y (as in Andrey). Consequently, Russian-speaking 

children are rarely given names ending with -e, -o or -u. For a Russian speaker, 

these endings seem strange, since in Russian they belong only to inanimate, 

neuter nouns. The same applies to names with long vowels or consonants (e.g. 

Eetu and Ella), as these do not exist in Russian. 

 
7  Aino appears in the Finnish national epic Kalevala and Venla in Seitsemän veljestä, the 

first novel in Finnish. Onni is also an appellative, meaning ‘happiness, bliss, luck, fortune’. 
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4.2.  Latter given names 

According to the Finnish name law, a person can have one, two or three 

given names (see Etu- ja sukunimilaki).8 Nowadays, nearly all Finns receive 

more than one given name: 52% of Finnish-speaking children born in Finland 

during 2000–2018 received two, 46% three and only 2% one given name. 

However, the situation with Russian-speaking children is quite different. 

During the same period, 65% of them received one given name, 29% two and 

6% three given names. Consequently, the Finnish-Russian population seems 

to follow Russian rather than Finnish naming traditions in this matter. The 

result is rather different to bilingual Finnish-Russian families, where only 13% 

of children receive one, 70% two and 17% three given names (Eskola 2013, 2015). 

In Finland, latter (second and third) given names usually differ from first 

given names by both their structure and functions. For rhythmic reasons, they 

are mostly longer than the first given names, which most often consist of two 

syllables, while latter given names have three syllables. Latter given names are 

seldom used in daily life, so they are in a way “hidden” from the public eye. 

Therefore, they can include values and meanings that one does want to carry 

within but not to display all the time. Naming fashion has little influence on 

their popularity, so the most popular names change very slowly. Juhani and 

Maria have remained as the most popular latter given names for boys and girls 

throughout most of the 20th and 21st century (Ainiala et al. 2012: 173–176; 

Saarelma-Paukkala 2017: 37–40, 48, 88–91). 

Table 4: Most popular boys’ latter given names among the Russian-speaking population in Finland 

Name 

Count in 

Finland 

(Russian-

speaking) 

% 

Count in 

Finland 

(Finnish-

speaking) 

% 

Mikael 96 2.0 23,846 4.9 

Kristian 71 1.5 12,780 2.6 

Daniel 65 1.4 3,557 0.72 

Alexander 59 1.2 3,274 0.67 

Aleksi 45 0.9 752 0.15 

Elias 38 0.8 8,596 1.8 

Oliver 32 0.7 8,261 1.7 

Aleksandr 24 0.5 48 0.01 

Matias 23 0.5 17,420 3.6 

Leo 22 0.5 2,093 0.43 

 
8 See footnote 3. 
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Table 5: Most popular girls’ latter given names among the Russian-speaking population in Finland 

Name 

Count in 

Finland 

(Russian-

speaking) 

% 

Count in 

Finland 

(Finnish-

speaking) 

% 

Maria 132 2.7 39,953 8.5 

Sofia 104 2.2 25,100 5.4 

Aleksandra 57 1.2 8,571 1.8 

Emilia 55 1.1 25,275 5.4 

Alexandra 42 0.87 5,562 1.2 

Victoria 38 0.79 663 0.14 

Anastasia 36 0.75 733 0.16 

Anna 32 0.67 5,713 1.2 

Olivia 32 0.67 11,920 2.5 

Katariina 29 0.60 10,562 2.3 

 

Altogether, Russian-speaking boys received 1,884 latter given names 

and girls 1,920. These included 605 different names for boys and 581 for girls. 

The variety of different names is thus very broad. Tables 4 and 5 show the 10 

most popular boys’ and girls’ latter given names, with comparison to their 

popularity as latter names for the Finnish-speaking children. As seen in the 

Tables, the most popular latter given names are Mikael and Maria, which are 

very popular latter given names for Finnish-speaking children as well. Daniel 

and Sofia, the most popular first given names, are often given as latter names 

as well. It is also worth noticing that Juhani, the most popular boys’ latter given 

name in Finland, is only at 21st place on the list. 

We have divided the 50 most popular boys’ and girls’ latter given names 

into categories, using the categorisation presented in section 4.1. Of boys’ 

names, 24 are Finnish, 16 international, and 10 Russian. Of girls’ names, 22 

are international, 18 Finnish, 8 Russian, and 2 both Finnish and Russian. These 

results are notably different from those of first given names. The number of 

Finnish names as latter given names is remarkably high, and the number of 

Russian names low, for both boys and girls. This is probably because the 

practice of giving latter given names is a Finnish rather than Russian tradition. 

Moreover, latter names might be given especially in bilingual families, so that the 

first given name represents Russian and the latter given name(s) Finnish culture. 

Last given names of Russian-speaking children also include some patronyms 

formed with Russian suffixes, e.g. Mihailovich, Pavlovich; Aleksandrovna, 

Ivanovna. However, this is quite a rare phenomenon in our data. Altogether, 

Russian-speaking boys have 38 different patronyms with -ovich, -evich or -jevich 

suffixes, and girls have 29 different patronyms with -ovna, -jevna suffixes. 

These patronyms are based not only on Russian but also on Finnish and other male 
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names. The data also include seven Finnish-type patronyms, e.g. Sergeinpoika 

‘son of Sergei’, Ivanintytär ‘daughter of Ivan’.9 

4.3.  Regional variation 

Finland is a sparsely inhabited country with long distances between 

cities. Therefore, cultural differences between the regions of Finland have been 

quite distinct. This applies also to personal names. Previous studies have 

shown that there are notable regional differences in naming conventions, even 

though they have diminished during the last century. Naming fashion and new 

innovations usually spread from the large cities of Southern Finland to the rest 

of the country (e.g. Ainiala et al. 2012: 183; Saarelma-Paukkala 2017: 72–77). 

Our data include the information of each child’s home municipality. In 

order to examine regional variation, we have categorised the municipalities in 

two different ways, that is, on the basis of geographical location and 

municipality size. Based on geographical location, municipalities were divided 

into three groups: Southern, Western, and Eastern Finland.10 Based on the 

municipality size, they were divided into two groups: large cities (100,000 or 

more inhabitants) and smaller towns (less than 100,000 inhabitants).11 

We have formed lists of the 50 most common girls’ and boys’ first given 

names in the different regions described above. Those names are, once again, 

divided into the categories of Russian, Finnish, international, both Russian and 

Finnish, and Russian minority names. The results of these categorizations are 

presented in Tables 6 and 7. As seen in the Tables, international names are 

given most often – and Finnish names least often – in Southern Finland and in 

large cities. Russian names are given for boys especially in Eastern Finland 

and smaller towns, whereas for girls, on the contrary, in Southern Finland and 

in large cities. 

 

 

 

 
9  The patronyms in this chapter have been made up by authors, resembling the real ones in 

our data. All the patronyms were given to less than 10 children, so they cannot be revealed 

for privacy protection reasons. 
10  In our classification, Southern Finland comprises the region of Uusimaa, Eastern Finland 

comprises the regions of Kymenlaakso, Northern and Southern Karelia, Northern and 

Southern Savonia and Kainuu, and Western Finland comprises the remaining regions. 

Uusimaa stands alone as Southern Finland so that convenient statistical groups can be 

formed; 50% of Russian-speaking children were born there between 2000–2018. For the 

regions of Finland, see for example www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/ 

files/attachments/2019/01/tilaston_pohjakartta_a4.pdf (accessed 2020-01-23). 
11  According to this classification, 9 (3%) of Finland’s municipalities are large cities and the 

remaining 302 (97%) are smaller towns. 

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2019/01/tilaston_pohjakartta_a4.pdf
http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2019/01/tilaston_pohjakartta_a4.pdf
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Table 6: Distribution of the 50 most popular boys’ and girls’ first given names in Southern, 

Eastern and Western Finland 

  boys   girls  

Category 

of the name 

Southern 

Finland 

Eastern 

Finland 

Western 

Finland 

Southern 

Finland 

Eastern 

Finland 

Western 

Finland 

Russian 38.7 52.1 37.0 32.5 25.0 28.5 

International 35.2 20.7 29.6 49.5 46.6 45.3 

Finnish 19.2 22.1 27.6 6.2 16.4 15.7 

Both Russian 

and Finnish 
4.2 3.6 4.3 11.7 10.5 9.4 

Russian minorities 2.7 1.5 1.4 – 1.5 1.0 

 

Table 7: Distribution of the 50 most popular boys’ and girls’ names in larger and smaller cities 

 boys  girls  

Category of the name 
Large 

cities 

Smaller 

towns 

Large 

cities 

Smaller 

towns 

Russian 39.3 46.6 30.4 26.7 

International 33.1 25.8 48.3 46.4 

Finnish 20.7 22.6 10.2 14.5 

Both Russian and Finnish 4.6 3.4 11.1 10.8 

Russian minorities 2.4 1.6 – 1.5 

 

On examining more closely the regional lists of most common names, it 

can be noticed that Daniil is one of the most common names in Eastern Finland 

but quite rare in other areas. The international name Alexander is popular 

especially in the large cities of Southern Finland. In Western Finland, the 

Swedish influence also can be noticed, because the Scandinavian name Erik is 

quite popular there. When it comes to girls’ names, the regional differences 

seem to be less visible. Traditional Russian names like Aleksandra and Polina 

seem to be most common in Southern Finland. 

The regional differences, especially the tendency of giving traditional 

Russian names in Eastern and Southern Finland, is probably connected to the 

whereabouts of the Russian-speaking population. A great majority of Russian-

speaking citizens live in large cities or in Eastern Finland near the Russian 

border.12 This leads to the conclusion that in rural areas as well as in Western 

and Northern Finland, where the Russian-speaking population is quite small, 

they feel a greater need of integrating into the Finnish-speaking majority, and 

 
12  62% of the children in our data were born in large cities and 38% in smaller towns, whereas 

only 39% of the whole Finnish population live in large cities (Statistics Finland 2020). See 

also Varjonen et al. (2017: 10–12). 
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therefore adapt their names to the Finnish system more markedly. 

It should be mentioned, however, that the differences in the naming 

practices of Russian-speaking citizens between the regions of Finland are quite 

moderate. Daniel and Sofia are the most popular given names in all regions of 

Finland. As the amount of data is relatively small (less than 10,000 children), 

one should be careful when making generalisations. 

5.  Discussion 

As we have seen in section 4, given names of the Russian-speaking 

children in Finland include a great deal of both Russian and Finnish names as 

well as international names that are used in similar forms in several countries. 

Russian names are given most often to boys, whereas girls receive more 

international than Russian names. Two out of three Finnish-Russian children 

receive only one given name, in line with the Russian personal naming 

tradition. However, the latter given names include many more Finnish than 

Russian names. In large cities and Eastern Finland, where the density of 

Russian-speaking population is highest, Russian names are given more often 

than elsewhere. Overall, the given names of Russian-speaking children in 

Finland are a multifaceted mixture of different naming traditions and fashions. 

The datasets we have used do not include any information on the parents 

of these Russian-speaking children. But could their name choices tell us 

something? The large number of Russian names, as well as the low number of 

children who receive two or three given names, might imply that many parents 

want to stick with the Russian naming tradition. Giving international names 

(e.g. the most popular names Daniel and Sofia), on the other hand, can be seen 

especially as a safe and practical choice. They are recognised as personal 

names in both Finland, Russia and other countries, and they do not reveal the 

cultural background of their bearers. Finnish names are given particularly in 

areas with a small Russian-speaking population, which might suggest that 

these parents feel the greatest need to integrate into the Finnish-speaking 

majority. The lack of some of the most traditional and well-known Russian 

names, such as Vladimir, Sergei, Olga or Tatjana, might convey that the parents 

do not especially want to highlight the Russian background of their children. 

But on the other hand, the lack of some very fashionable Finnish names, such 

as Eetu, Onni, Aino or Venla, implies that they do not want to adopt names that 

would be completely unfamiliar to the Russian naming tradition. These 

findings match the results of Eskola (2013, 2015), who has found that bilingual 

Finnish-Russian parents want to give names that work well in both languages. 

Overall, the Russian culture seems to influence name giving somewhat 

more strongly than the Finnish culture. This is quite understandable, because 

personal naming practices are often based on long cultural traditions. The great 
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majority of the Russian-speaking population have been living in Finland for a 

couple of decades at most, and therefore many of them presumably still have 

a strong connection with the Russian culture. Bramwell (2009) and Reisæter 

(2012) have also found that immigrants often carry on the naming traditions of 

their old homeland. 

Above all, the various naming choices tell us that the Russian-speaking 

minority in Finland is a diverse group of people. Some of them want to 

preserve their cultural background, whereas others try to integrate more into 

the culture of their new homeland. The data also include bilingual families who 

differ from the monolingual Russian-speaking families, and who often 

combine the two naming traditions (Eskola 2013, 2015). 

6.  Conclusion 

Due to globalisation and increasing migration, different linguistic and 

ethnic minorities are growing around the world. In different cultures, personal 

names have distinct characteristics, so they often preserve and reveal the 

linguistic and cultural background of their bearers. This makes studying 

personal names increasingly relevant and important. 

In this study, we have examined the given names of the Russian-speaking 

minority in Finland, based on the Finnish population register data. These kinds 

of data give a comprehensive overview of the topic but cannot answer all the 

questions. It would be interesting to know in more detail how parents 

representing linguistic minorities choose names for their children, and what 

motivations lie behind their choices. Answering these questions, however, 

would require the use of surveys or interviews, so it remains as a task for 

possible future studies. 
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Abstract
This study examines name change proposals for Fennicised Russian 
surnames and Russified Finnish surnames in Finland between 2000 
and 2013. The Names Board of the Finnish Ministry of Justice provid-
ed the data set for the study, which is based on 296 name change pro-
posals reflecting a wish to Fennicise a Russian surname or Russify a 
Finnish surname. There are also cases in which an individual wishes to 
restore a Finnish name erroneously changed in the Soviet Union (e.g. 
Khiamelianina) to its correct form (Hämäläinen). The study focuses on 
the structure of the proposed Finnish surnames and an analysis of their 
semantic content. Furthermore, it aims to ascertain the reasons for 
name changes. It is found that there are more proposals to Fennicise a 
Russian surname than to Russify a Finnish surname. Evidently, there is 
a desire to make Russian surnames Finnish because the Russian names 
reveal ethnicity and cause difficulties for the native population. More-
over, in terms of language use, there is a wish to restore orthographi-
cally incorrect Finnish surnames to their original form.

Keywords: changes of name, names as symbols of ethnicity, national-
ity, onomastics, surnames, Finland, Russian names. 

1. Introduction
The neighbouring countries of Finland and Russia have interacted with each 
other for centuries. Because of this, there are Russian-speaking individuals in 
Finland who have Russian names.

A name creates identity and provides clues to the nationality of its bearer. 
For example, a person by the name of Matti Virtanen may be associated with 
being Finnish, Igor Petrov with being Russian, Lars Svensson with being 
Swedish and Mario Gómez with being Spanish. 
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With a name that is common in a language community, it is possible to 
strengthen one’s sense of belonging to the majority of the population, whereas 
a special name can make one separate from it. No one, however, can ever be 
completely sure of a person’s nationality. For example, a Finnish-speaking 
person in Finland may have a Swedish-sounding name, and vice versa.

In Finland in the late 19th and early 20th centuries, mass changes of surname 
occurred (Närhi 1996, pp. 500–501; Paikkala 2004, pp. 800–801; Ainiala et al. 
2012, p. 169). Fennicising surnames was part of the ideal of Finnishness, and 
the intention was to break away from Swedishness; in addition, it was seen as 
a possible reactionary tactic against Russification (Paikkala 2004, pp. 400, 
503, 799; Mikkonen 2013, pp. 58, 124). For this reason, it is interesting to ex-
plore whether people wish to Fennicise Russian surnames and Russify Finnish 
surnames in 21st-century Finland.

In the present article, I shall analyse proposals for two types of surname 
change in Finland between 2000 and 2013: proposals to Fennicise Russian sur-
names and proposals to Russify Finnish surnames. I shall speak specifically of 
name change proposals, rather than name changes, because we cannot be com-
pletely sure whether applicants actually adopted the names in question (Keto-
mäki 2014, personal interview). Proposals for name changes are those pro-
posed by the name change applicants themselves. I will focus on examining the 
Fennicisation of Russian surnames and the Russification of Finnish surnames; 
in addition, I will analyse what I term ‘Soviet forms’, that is, restorations of 
Finnish surnames erroneously changed in the Soviet Union. A surname pro-
posed by a name change applicant will be referred to as a new surname and the 
surname which he or she wishes to change as an old surname. Emphasis will 
be placed on the structure of new Finnish surnames and their semantic content 
(the meanings of lexemes chosen for the structural parts1 and their combina-
tions). My data set was selected from the agendas and minutes of meetings of 
the Names Board (Finn. Nimilautakunta) of the Finnish Ministry of Justice, 
drawn up between 2000 and 2013. The analysis of the data is based solely on 
these documents. The period covered by the study was chosen for practical rea-
sons. Prior to 2000, meeting agendas and minutes on surname changes were 
not available in electronic form, as the applications are kept in archives 
throughout Finland. My data do not cover any name changes effected through 
a register office (Finn. Maistraatti), such as by marriage; however, I have one 
case of a registered partnership, not processed at a register office, which was 
covered through the Names Board. 

1 Differing from the international concept of a name element, in Finnish onomastics a name part 
refers to a syntactic approach to a name – such as in compounds or single-part names – whereas a 
name element is a morphological component (Ainiala et al. 2012, p. 36).
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The objective of the present study is to obtain a general picture of proposals 
to change Russian and Finnish surnames between 2000 and 2013. My research 
questions are:

1. What kinds of changes do individuals wish to make to surnames? How 
often is there a desire to Fennicise a Russian surname and vice versa?

2. What is the structural composition of proposed Finnish surnames: root 
words, compounds or derivations? Are they translated, phonetically 
adapted or completely new surnames?

Furthermore, I aim to examine the reasons for name changes. This is not, how-
ever, the main focus of my research, since only brief mention is made of these 
reasons in the meeting agendas. A personal interview (in 2014) with Juhani 
Ketomäki, who served as secretary to the Names Board from 1989 to 2015, 
will provide further information on the motives for changes of name.

Russian uses the Cyrillic alphabet and sounds that have no exact equivalent 
in the Latin alphabet used for most European languages. In order to convey a 
Russian word in Latin letters, a transliteration has to be used. The transliterated 
orthography of Russian names varies according to language and period, and 
even within a single period different principles may be followed. So-called old 
German and French transliteration uses ff for the final v in surnames, for ex-
ample Petroff (VHO 2005, pp. 26–27). In Finland, the ff orthography has most-
ly thrived in Russian names with historical associations, such as the surname 
of the 18th- and 19th-century Finnish brewery family Sinebrychoff. Miroly-
bov-Nurmela (2008, pp. 42–43) notes that Russian immigrants in Finland used 
ff in their surnames until the mid-20th century. Moreover, feminine surnames 
were written with ff without a final a. The Cyrillic names in Russian passports 
could have been Latinised in line with either French or English (Mikkonen 
2006; Jänis 2006, p. 74). Russian currently uses an English transliteration sys-
tem (Federal Migration Service, entered into force 16 March 2010). Examples 
taken from the research literature have been transliterated according to this 
system; however, all of the surnames in my data set are in the forms found in 
the name bearers’ passports – in other words, the forms in which the Soviet or 
Russian authorities had written them.

In the present article I will confine myself to an analysis of surnames, but 
the data set shows that changes to given names also occur (most often Fenni-
cised types,2 e.g. Jekaterina > Katja, Tatjana > Tanja). My data include 14 
2 In Finland, Katja and Tanja are given names, whereas in Russia they are hypocoristic variants of 
given names. In Russia, hypocoristic names of this type are used only amongst family and friends 
and are not found in official documents such as birth certificates or passports. Together with a 
Finnish surname, these names give no indication of the person concerned being Russian, but rather 
carry a sense of Finnishness. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1985/19850694
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cases where a given name was changed at the same time as a surname, or where 
the given name had already been changed. In terms of identity, changing a 
given name and a surname at the same time is a drastic change. Ketomäki 
(2014, personal interview) assumes that, in reality, there are many more 
changes of given name, because only a small proportion of such changes go
through the Names Board. Furthermore, the meeting agendas do not always in-
clude information on changes to given names, as the practice of entering such 
information only became common in recent years.

2. Historical background to name changes 
2.1. Historical changes in Finland–Russia relations
During their shared history, the Swedish territory of Finland and Russia en-
gaged in several wars. From 1809 to 1917, moreover, Finland was an autono-
mous part of the Russian Empire. The 1,340 kilometre long border between 
Finland and Russia changed many times throughout the countries’ history, the 
current border being established by the Paris Peace Treaties in 1947.

Finland was under Swedish rule from around 1150 to 1809, and during that 
time Swedish was always the language of administration. After the end of the 
Finnish War in 1809, the Finnish provinces that belonged to Sweden became 
part of Russia. Russia granted Finland autonomous status, and this lasted for 
108 years, from 1809 to 1917. (Lavery 2006, pp. 1, 31–49.) During this period 
of autonomy, life in Finland remained largely the same for the first 50 years or 
more. It was in the time of Alexander II that significant economic and social 
development took place in Finland: for example, the Language Rescript (or 
Language Decree) of 1863 made Finnish an official language on a par with 
Swedish. (Lavery 2006, p. 177.)

In the late 19th century, Russification policies began to emerge in Finland, 
culminating in what is known as the first period of oppression (Finn. ensim-
mäinen sortokausi) (1899–1905). During this time, there was an endeavour to 
abolish the special status of Finland and Russify the Finnish people. The Lan-
guage Manifesto of 1900 sought to make Russian the official language. After 
Russia’s defeat in the Russo-Japanese War in 1905, a general strike began in 
that country that led to revolution, and the period of oppression ended in No-
vember of the same year. There was a second period of oppression (Finn. toi-
nen sortokausi) in Finland from 1908 to 1917: the purpose of this Russification 
campaign was to end Finnish autonomy altogether. The start of World War I 
prevented the implementation of the campaign, and at the close of the war the 
Russian Empire came to an end. (Lavery 2006, pp. 70–89.) Russia restored 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1985/19850694
http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/artikkelit/muuttopaineet_venajalta_ja_virosta_suomeen_-_satua_vai_totta.pdf
http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/artikkelit/muuttopaineet_venajalta_ja_virosta_suomeen_-_satua_vai_totta.pdf
http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/artikkelit/muuttopaineet_venajalta_ja_virosta_suomeen_-_satua_vai_totta.pdf
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Finland’s autonomous status in March 1917 as a result of the February Revo-
lution, and Finland finally gained its independence on 6 December 1917, fol-
lowing the October Revolution.

The period between 1918 and 1922 – the Russian Civil War – was problem-
atic for relations between Finland and Russia. Determining the borders and the 
status of East Karelia, for example, put a strain on the countries’ relations. 
After the victory of the Red Army in 1922, Russia expanded and became the 
Soviet Union, and relations improved from 1923 until the mid-1930s, although 
they were never quite on the friendliest of terms. As World War II approached, 
the Soviet Union and Germany drafted a secret protocol on the division of 
spheres of influence, which assigned Finland to the Soviet sphere. In autumn 
1939, the Soviet Union demanded the cession of territory from Finland. As ne-
gotiations did not produce the desired result, the Winter War broke out. This 
was from the end of November 1939 to March 1940, and resulted in Finland 
having to cede many of its territories to the Soviet Union. After Germany’s at-
tack on the Soviet Union in summer 1941, the Continuation War began, which 
ended in summer 1944 with Finland retreating and suffering new territorial 
losses. (Lavery 2006, pp. 91–130.)

During the post-war years, a balancing act between East and West defined 
Finland’s international position. Finland signed the Finno-Soviet or YYA 
Treaty (Agreement of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance, Finn. 
Sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta) on 6 
April 1948. This formed a foundation for relations between the two countries 
for the following decades. In addition to a non-aggression pact, it included 
substantial economic elements, which enabled the Soviet Union to point to 
the peaceful coexistence of two different economic systems and the success 
of Finnish exports: the Soviet Union became a very significant trading part-
ner with Finland until its dissolution in late 1991. (Lavery 2006, pp. 136–
152.)

After the dissolution of the Soviet Union, trade between Finland and Rus-
sia decreased significantly, but at the same time emphasis was placed on the 
importance of travel. There was a wave of Russian migration to Finland, in-
cluding over 33,000 Ingrian returnees (Kyntäjä 1999, pp. 4–6), Russian 
spouses and employees. In addition, many Russians own a second home in 
Finland.

2.2. Russian surnames in Finland
As previously noted, non-Finnish names, for example Russian ones, were used 
in Finland from very early on. There are at least three different groups in Fin-
land that may have Russian surnames:

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/36563/Makalainen_ Pauliina.pdf?sequence=1
http://www.kotus.fi/files/715/koltansaamenselvitys.pdf
http://www.kotus.fi/files/715/koltansaamenselvitys.pdf
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1. Russians who have lived in Finland for a long time (e.g. the later gener-
ations of Russians who migrated during the period of Finnish autonomy 
and those who migrated immediately after Finnish independence, such 
as Karelians and Ingrians).

2. Russians who came from post-Soviet Russia, as well as immigrants rep-
resenting other nationalities (e.g. Ukrainians, Belarusians).3

3. Skolt Sami. 

Old Russians. The history of the Russian population of Finland begins in the 
18th century, when Russian merchants and soldiers began to migrate to Fin-
land. However, in 1724, there were only 13 Russians living in Helsinki. The 
number of Russians during the period of Finnish autonomy from 1809 to 1917 
was still quite small, most of them living in Helsinki and Vyborg. (Leitzinger 
2008a, pp. 243–252.) Many of these Russians had a surname ending in ff in-
stead of v, as the following names of well-known businessmen with a Russian 
background show: Feodor Kiseleff (founder of the Finnish sugar refinery 
Suomen Sokeritehdas), Paul Sinebrychoff (well-known brewery founder), 
Matrosoff, Nikolajeff, Tabunoff and Ushakoff. According to Shenshin (2008, 
pp. 40–46), tens of thousands of refugees came to Finland during the Russian 
Civil War of 1917–22, and they continued to immigrate from the Soviet Union, 
though in small numbers. 

For centuries, Jews escaping Russian persecution and Tatars serving in the 
Russian army also lived in Finland (Leitzinger 2008a, pp. 269, 280). In the mass 
name changes of the early 20th century, the Jews and, in particular, the Tatars 
were not enthusiastic about Fennicising their surnames, although there were a 
few changes of name amongst the Tatars (Leitzinger 2008b, pp. 361−362).

‘New’ Russian immigrants. Today, native Russian speakers make up Fin-
land’s largest immigrant group: over 66,000 at the end of 2014 (SVT 2015). 
During Mauno Koivisto’s presidency in 1990, Ingrian Finns4 in the Soviet 
Union were granted returnee status, and this led to massive immigration. At 
that time, the Ingrians started to be treated as returnees, not as regular immi-
grants. Between 1989 and 1997, over 33,000 people came to Finland from the 
former Soviet Union. (Kyntäjä 1999, pp. 4–6; Lähteenmäki & Vanhala- 
Aniszewski 2012, p. 125.) Ingrian Finns are ethnically Finnish, but the young-
er generations are native Russian speakers and, in practice, can no longer speak 
Finnish. Today, in addition to returnees, there are Russian immigrants living 
in Finland for family and employment reasons.
3 There were heavy restrictions on immigration during the Soviet period, because those wishing to 
leave the country were considered traitors (Dowty 1989, pp. 67–68).
4 An Ingrian Finn is a Finnish descendant of those who migrated from Finland to Ingria (an area 
in the immediate vicinity of St Petersburg) in the 17th century.

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.stat.fi/til/vaerak/index.html
http://www.stat.fi/til/vaerak/index.html
http://imja.name/arkhivonomastiki/zinin1972.shtml
http://imja.name/arkhivonomastiki/zinin1972.shtml
http://imja.name/arkhivonomastiki/zinin1972.shtml
http://imja.name/arkhivonomastiki/zinin1972.shtml
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The Skolt Sami are a group of Sami who inhabit an area spanning three 
countries: Finland, Norway and Russia. According to Moshnikoff (2006, p. 1), 
the majority of Skolt Sami (approximately 1,000 to 1,500) reside in Russia. 
There are approximately 500 to 600 in Finland, and roughly 30 in Norway. 
Around the 16th century the Skolt Sami submitted to the Russian Church and 
were converted to the Orthodox faith (Linkola & Sammallahti 1995, p. 47). In 
the 16th and 17th centuries, many Skolt Sami had names of Christian origin. 
From early on, Skolt Sami surnames have without exception been Russian, 
mostly patronymic names such as Afanasev, Fedotov, Gerasimov and Se-
menov. (Itkonen 1948 II, p. 516.)

This study will not make a distinction between the surnames of the three 
groups mentioned, as it is not possible to clearly establish, on the basis of the 
data, who belongs to which group. I will discuss the surnames as they are; the 
name bearer’s native language, nationality or country of birth will be of no sig-
nificance for the study.

3. Finnish and Russian personal names 
3.1. The structure and development of the Finnish surname system 
An official personal name in the current Finnish naming system includes a 
given name5 and a surname. The Finnish Names Act (Finn. Nimilaki) of 1991 
regulates name giving and changes of name. (Ainiala et al. 2012, pp. 188–
189.)

Since the Swedish-speaking population is a native minority with a long 
history in Finland, from early on, in addition to Finnish, non-Finnish (e.g. 
Swedish) surnames have also been used in Finland, especially amongst the 
higher estates (the clergy, nobility and burghers) and amongst soldiers. In 
Western Finland, it was common for a person’s surname to be missing alto-
gether from written sources; however, peasants used homestead names in place 
of surnames. In Eastern Finland, commoners had their own Finnish surnames 
from the Middle Ages on. (Mikkonen & Paikkala 2000, pp. 16–17.) Finnish 
achieved the status of an official language in Finland in 1863, and the con-
scious Fennicisation of given names and surnames was one aspect of the coun-
try’s early 20th-century national awakening. The current Finnish surname sys-
tem developed from different bynames and surnames in the late 19th and the 
5 Since a person in Finland can have up to three given names (i.e. the concept of middle name, as 
used for example in Norway, does not exist in Finland), I will not use the term first name to refer 
to these names; hence, in the Finnish naming system, there can be a first given name and a second 
and third, that is, a latter given name (Ainiala et al. 2012, p. 131).
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early 20th century. In 1921, the Finnish Surnames Act (Finn. Sukunimilaki) 
came into force, making it mandatory to have a surname. 

Patronyms (e.g. Matinpoika ‘son of Matti’) were used in Finland, but with 
the development of the modern surname system, they were replaced through 
the adoption of Finnish surnames (Paikkala 2004, p. 502). Some researchers 
(e.g. Nissilä 1965, p. 293; Kiviniemi 1982, p. 51; Närhi & Benedek 1996) also 
consider the Matinolli type (Matti (gen.) a male name + Olli a male name) to 
be a patronym. This type became an ordinary surname, and Finns no longer 
recognise it as being a former patronym. Other researchers (e.g. Paikkala 2004, 
p. 109) do not consider the Matinolli type to be a patronym or patronymic sur-
name, but rather a homestead name found in patronyms. The present Finnish 
Names Act (1991) allows patronyms ending in poika (‘son’, e.g. Matinpoika) 
to be used as a second or third given name.

Finnish surnames can be divided into three main groups on the basis of their 
structure: root-word, compound and derivational surnames. Root-word sur-
names are lexically single-part names and consist of non-derivational forms, 
either appellatives (common nouns, e.g. Koivu ‘birch’, Seppä ‘blacksmith’) or 
single-part proper names (e.g. given names Pentti, Rasi). Compound sur-
names, or lexically two-part surnames, include names originating from home-
stead names, such as Ruohomäki (ruoho ‘grass’ + mäki ‘hill’), Saarikoski 
(saari ‘island’ + koski ‘rapids’) and Yli-Niemi (‘upper cape’); Eastern Finnish 
surnames such as Ikäheimo (ikä ‘age’ + heimo ‘tribe’); and new or adopted sur-
names such as Lehmusvaara (lehmus ‘lime’ + vaara ‘hill’). Derivational sur-
names are those formed by derivational suffixes, such as Virtanen (virta 
‘stream’ + -nen). Typical Finnish name formation suffixes include -la/-lä,
-nen, -mo/-mö, -io/-iö, -ma/-mä and -sto/-stö. Contextually, Finnish surnames 
often have a nature theme, for example Laine (‘wave’), Nieminen (niemi ‘cape’ 
+ -nen), Järvinen (järvi ‘lake’ + -nen) and Koskinen (koski ‘rapids’ + -nen). 
(Ainiala et al. 2012, pp. 187–188.)

When examining the frequency of Finnish-language surnames in Finland, it 
is important to differentiate between the numbers of different surnames and of 
people bearing them. If we examine numbers of different surnames only, not 
numbers of name bearers, compound names are the commonest type (42 per 
cent); 40 per cent are derivations and 18 per cent root words. If we examine 
surnames in terms of the numbers of bearers, derivational names are more 
common (62 per cent) than root word names (21 per cent) and compounds (17 
per cent). (Ainiala et al. 2012, pp. 187–188.)

3.2. The structure and development of the Russian surname system
Russian naming practices differ from Finnish in that, among other things, a 
patronym in Russia is in a category of its own, since people address others with 
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a given name and a patronym in official contexts; women’s surnames are in a 
feminine form; and the use of hypocoristics is more common. An official Rus-
sian name comprises three elements: a given name, a patronym and a surname. 
The patronym (Russ. otchestvo) is a patronymic derivation, signifying the son 
of someone referred to by name, e.g. Ivanovich (‘son of Ivan’).

In the 17th century, members of the nobility, burghers and merchants began 
to use surnames. Other social classes did not adopt them until the 18th or the 
19th century. Peasants did not have hereditary surnames before the abolition 
of serfdom in 1861. (Unbegaun 1972, p. 14.)

The majority of Russian surnames are formed from patronyms (Unbegaun 
1972, pp. 13–18), using – depending on the stem of the word – the suffixes 
-ov/-ev or -in, for example Ivanov < Ivan, Andreyev < Andrey, Fomin
< Foma, and -ova/-eva and -ina for women, for example Ivanova, Andreyeva,
Fomina. These derivational endings can be affixed to proper names (Ivan) 
and to appellatives (Ozerov < ozero ‘lake’, Korovin < korova ‘cow’, Borodin
< boroda ‘beard’). According to Zinin (1972, p. 22), surnames formed by 
these suffixes make up a total of 87 per cent of all Russian surnames in Rus-
sia.6 According to Unbegaun (1972, pp. 19, 33), Russian has very few 
root-word surnames. Russians thus find it surprising to come across sur-
names such as Melnik (‘miller’), Medved (‘bear’) or Zhuk (‘beetle, bug’) in 
their country. This is where Russian differs from other Slavic languages (for 
example Ukrainian, Belarusian, Czech, Polish and Croatian), where sur-
names of this type are common. 

In addition to patronymic surnames, Russian has surnames referring to 
occupations (e.g. Kuznetsov < kuznets ‘blacksmith’, Portnova < portnoy 
‘tailor’), appearance (e.g. Sedov ‘one with grey hair’) or place of residence 
(Moskovski < Moskva ‘Moscow’, Ryazanov < Ryazan7). However, these make 
up only a small percentage of the Russian surname nomenclature. The differ-
ence between a Russian patronym and a patronymic surname is that the sur-
name is hereditary, whereas the patronym is always derived from the name of 
the name bearer’s father.

3.3. Defining a Russian surname
There are over 190 ethnicities living in the current territory of Russia, includ-
ing Russians, Tatars, Bashkirs and Ukrainians (Russian Census 2010), who use 
Cyrillic letters in their nomenclature (e.g. Иванов = Ivanov, Путин = Putin). 
Because of the -ov/-ev and -in endings in their surnames, it is difficult to dif-
ferentiate them from surnames of Russian origin.
6 58 per cent are formed with -ov/-ev and 29 per cent with -in.
7 Ryazan is a city in Russia, approximately 200 kilometres south-east of Moscow.
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Russian onomasticians (e.g. Trubatšov 1968; Žuravlev 2005) have noted 
that it is difficult to find specific criteria to define a Russian surname. Accord-
ing to Trubatšov (1968) and Žuravlev (2005), all surnames in -ov/-ev and -in 
should be counted as Russian, regardless of their root in terms of word forma-
tion and morphology. In the Soviet Union, Russification of the surnames of 
others than ethnic Russians was effected by affixation of the patronymic -ov/
-ev to non-Russian roots (appellatives or proper names), for example Tursunov
< tursun (Turk. ‘may he last’), Nominhanov < nomin xan (Mongol. ‘master of 
scholarship’) (Unbegaun 1972, pp. 392, 401), and Magomedov < Magomed (a 
male name). What is more, word stress carries meaning in Russian names: sur-
names with different syllabic stress are considered different names by name 
bearers, for example Ivánov/Ivanóv and Óbuhov/Obúhov/Obuhóv. Often only 
the bearer of a surname knows the correct way to pronounce it. Word stress is 
not a relevant factor in this study, however, as my data are from written sources 
and include no information on the stress patterns of the names.

4. Previous studies on changes of surname and the reasons 
for such changes
4.1. Research on name changes 
Researchers who have studied surnames in Finland, changes to them and the 
reasons for those changes include Eeva Maria Närhi (1996), Sirkka Paikkala 
(1997, 2004), Outi Patronen (2009) and Pirjo Mikkonen (2013). Similar research 
in other countries includes Swedish studies by Vera Lif (2004) and Märit 
Frändén (2010) and a Canadian study by Robert Klymasz (1963). The closest 
study to the present article is the 2008 master’s thesis by Aleksandra Miroly-
bov-Nurmela on Russian surname changes in Finland between 1920 and 1940.

4.2. Possible reasons for changing Russian surnames 
There can be many reasons for changing a name. Broadly, they can be div-
ided into intralinguistic and extralinguistic factors, and these can sometimes 
overlap. Intralinguistic factors pertain to name use (e.g. difficult structure 
and orthography), whereas extralinguistic factors pertain to social, ideologi-
cal and political pressures. Consonants and consonant clusters, for example 
at the beginning of Russian surnames, can be difficult for Finns to pronounce 
because of the Finnish language structure. Furthermore, unlike in Finnish, 
the first syllable is not always stressed in Russian names (Benson 1964, p. 
50). There may be a wish to change a Russian surname in the event of it being 
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pronounced with the stress on the wrong syllable, resulting in it not sounding 
like the original. 

Finns have had various attitudes to Russians over the centuries. There is an 
established concept in Finnish which refers to strong anti-Russian sentiment or 
Russophobia, known as ryssäviha (‘Russky hatred’). According to Vilkuna 
(2006), the Finnish attitude to Russians has always been one of ryssäviha, 
whereas according to Klinge (1972), Russophobia did not emerge until the 
Finnish Civil War, from 1917 to 1918 or later, and it was directed against com-
munism. Helsinki residents recall that later, for example during World War II, 
speaking Russian on the streets was discouraged. Furthermore, Russian given 
names and surnames caused problems at different agencies, especially for 
those seeking employment. In order to find work, Russians were advised to 
change their surnames, and many agreed to do so. (Leinonen 1987, p. 60.)

Magdalena Jaakkola’s 2009 study examined the attitudes of Finns to five 
immigrant groups over a period of 20 years from 1987 to 2007: Estonians, Rus-
sians, Poles, Chinese and Somalis. According to Jaakkola, views of Russian 
immigrants were more positive in 1987 than in 2007. In 2007, Finns had great-
er reservations about Russians than, for example, about Estonians, Poles or 
Chinese (2009, p. 53 Fig. 22; p. 79). Furthermore, Pauliina Mäkäläinen’s 
(2011) study on Finnish attitudes towards Russians concluded that, even now, 
a variety of suspicions about Russians exist.

The study on Ingrian Finns’ surname changes in Sweden by Vera Lif (2004) 
found that someone who is foreign in the linguistic environment of Sweden 
might change his or her Finnish name (1) due to a fear of bullying at school, 
(2) to avoid the difficulties the original population may have in understanding, 
pronouncing or writing a foreign name, (3) to facilitate working life, or (4) 
when dealing with identity issues (Lif 2004, p. 150). Correspondingly, it might 
be thought that bearers of Russian surnames would prefer to use Finnish sur-
names in Finland.

5. Name change applications to the Names Board: An over-
view 
I selected the surnames for this study from the meeting agendas and minutes of 
the Names Board of the Finnish Ministry of Justice, drawn up between 2000 
and 2013. The Ministry of Justice set up the Names Board in 1986 as a body 
of specialists to handle matters concerning given names and surnames. Its 
function is to provide the authorities with specialist opinions on issues relating 
to the Names Act. (Kangas 1998, pp. 173–184.) The secretary to the Names 
Board draws up an agenda, with a proposal to either approve or reject each 
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name, after which a meeting of the Board considers the name change proposals 
and minutes are prepared. The Board convenes on average six to seven times 
a year, and between 2000 and 2013 it processed 9,597 name change applica-
tions. (Ketomäki 2014, personal interview.) It should be noted that, under the 
Finnish Names Act, a person cannot just adopt any surname, because all names 
already in use are protected.

The surnames included in the present study are transliterations as found in 
the passports of their bearers. Surnames that are phonetically the same but or-
thographically different (Ivanov and Ivanoff), as well as masculine (Fedotov) 
and feminine (Fedotova) forms, are different names in the population register. 
For this reason, I consider them different surnames in the present article as 
well. As a native Russian speaker, I was able to exclude surnames that are Rus-
sian in form, with the ending -ov/-ev, but differ from Russian names, in that 
they are formed from non-Russian given names (see section 3.3).

The surnames in this study derive from 269 name change proposals (see Fig. 
1). Of the applicants, 101 (38 per cent) are men and 168 (62 per cent) women. 
In some cases, the applicant proposes a few alternatives, and I have counted 
these as different cases. Between 2000 and 2013, there were applications to 
change Russian surnames not only to Finnish, but also, for example, to other 
Russian names (66 names), as well as to names in other languages (77 names), 
such as Swedish and German. However, the present study does not cover these.

Fig. 1 shows the distribution of the types of name changes: Fennicising pro-
totypical Russian surnames (Fadjukov > Tammihaka), restoring ‘Soviet forms’ 
to Finnish (Laidinen! > Laitinen), and Russifying Finnish surnames (Ahola > 
Kiriloff). I call names such as Korbelainen! (< Korpelainen) and Laidinen! (<
Laitinen) ‘Soviet forms’, marking them with an exclamation mark (!) to indi-
cate that they are incorrect forms. Names of this type are almost without ex-
ception the names of returnees from the Soviet Union (Kangas 1998, pp. 123–
124, 136; Ketomäki 2014, personal interview). 

Figure 1. Distribution of the three types of name changes.
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Fig. 2 shows the number of name change proposals each year. There is no in-
dication of a clear rising or falling trend, which may be due to the compactness 
of the data set and the rather short period covered. The largest number of name 
change applications was in 2006 and the smallest in 2001 and 2005.

Figure 2. Numbers of name change proposals between 2000 and 2013.

6. Analysing the data
I will analyse the surnames from name change proposals submitted to the 
Names Board between 2000 and 2013 according to the aforementioned groups: 
first the Fennicising of Russian surnames, then the restoration of ‘Soviet 
forms’, and finally the Russifying of Finnish surnames. The main focus of this 
study will be on the structure of Finnish names: whether they are derivations, 
root words or compounds. I will also focus on the semantic content of Finnish 
coined names, that is, names created/invented by applicants which are not 
found in the population register. A zero (0) after a surname means that it is a 
coined name, for example Tukkola0. An asterisk (*) means that it is a rejected 
name (e.g. Wainikka*), that is, a name proposal that was not approved by the 
Names Board. A name may be both a coined and a rejected name (e.g. 
Kansalainen0*). I will analyse both approved and rejected proposals, before 
giving a brief separate description of rejected names, since they provide a pic-
ture of current Finnish surname practices. 

It is common for name change applicants to wish to preserve a connection 
with their old name and their ‘old self’ through their new name (Smith 1969, 
pp. 158–159; Närhi 1996, pp. 74–75). Närhi (1996, pp. 54–55) presents three 
methods by which a name can be changed: full or partial translation (Castrén
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> Linna ‘castle’, Bergström > Vuorivirta ‘mountain’ + ‘stream’), phonetic ad-
aptation (Hellman > Helomaa), and adopting a completely new name, inde-
pendent of the old one. I will examine new names, that is, those proposed to 
replace the old ones, according to Närhi’s tripartite classification.

Some of the new names proposed to replace Russian surnames (e.g. Jusola 
or Vaspio) do not mean anything in Finnish, nor are they based on any Finnish 
proper name. However, phonetically and orthographically they work in Finn-
ish. These names could thus be called Finnish forms, rather than Finnish or 
Finnish-language names. For the sake of simplicity, however, I will use the 
term Finnish (sur)name to cover these names as well in the present study.

Since the result of both Fennicising prototypical Russian surnames and re-
storing ‘Soviet forms’ to their original form is a Finnish surname, I will first 
present the results concerning these new Finnish surnames without differenti-
ating between the two groups. Since proposals relating to ‘Soviet forms’ are a 
matter of restoring the structure of the names’ orthography, surname transla-
tions and consideration of the semantic content of coined names will only be 
relevant to the Fennicisation of Russian surnames (section 6.1).

The majority (131 of 196 names, 67 per cent) of Finnish surname proposals 
submitted are derivations, of which the most common are formed with -nen
(108 names, 82 per cent8) and -la/-lä (14 names, 11 per cent). There are 42 
root-word surnames (21 per cent) and 23 compounds (12 per cent). Miroly-
bov-Nurmela’s study on the Fennicising of Russian surnames shows 54 per 
cent to be single- part surnames and 46 per cent compounds. Mirolybov-Nur-
mela thus categorises new surnames into two, rather than three, groups: lexi-
cally single-part names (including derivations) and compounds (2008, p. 70). 
If the percentages of proposals in my data were calculated according to her 
method, the result would be 88 per cent single-part names (21 per cent root 
words + 67 per cent derivations) and the remaining 12 per cent compounds.

The following are a few examples of the surnames proposed. Derivations
ending in -nen include Ailinen0, Halonen, Koronen, Kulinen0*, Laskonen0, 
Lehistönen0*, Malsonen0*, Minninen0, Nikkanen, Parsonen0 and Pulmanen0*;
those ending in -la/-lä include Hietala, Jusola0, Mäntylä, Pajola0 and Tukko-
la0. Root-word proposals include Kivi (‘stone’), Punkka (‘bunk [bed]’), Ranne 
(‘wrist’), Siimes (‘shade’) and Särki (‘common roach (Rutilus rutilus)’). Com-
pounds include Aureusva0, Kiirasmaa0, Kotkansalo, Nevamaa0, Piinoja and 
Satulampi0. It is interesting that there are no compounds at all in the group of 
names changed from ‘Soviet forms’.

8 This calculation includes the proposed name Kansalainen0* (‘citizen’ < kansa ‘(a) people’ + 
-lainen).
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6.1. Fennicising Russian surnames 
There are 140 cases of proposals to Fennicise prototypical Russian surnames 
in my data, of which 66 involve a coined name. The name change applicants 
in question comprise 48 (34 per cent) men and 92 (66 per cent) women. Of the 
new names, 85 (61 per cent) are derivations, 32 (23 per cent) root words, and 
23 (16 per cent) compounds. Proposed Fennicisations of Russian surnames in-
clude, for example, Babakina > Kuisma, Bogdanova > Halonen, Demidov > 
Harvonen, Fedotova > Kanninen, Goloubeva > Siniläinen0, Jablonskaja > 
Kiuru, Kapitonov > Tuomainen, Kochneva > Kristalli0*, Loginova > Laine, 
Makarov > Särki, Morosoff > Lasinen0, Nesterova > Vanhanen, Obolonskaja
> Laventeli0, Popova > Jääskeläinen, Rodina > Malinen, Sevastjanoff > Riutta-
luoto0, Voloshina > Punkka, Vorontsova > Raski and Yevsykov > Laitinen. 

Names ending in both v (va in the feminised form) and the old ff spelling are 
found amongst the old – that is, Russian – surnames. For example, ethnic Finns 
bearing the Russian surnames Morosoff and Vasiljeff wished to change their 
names because they were mistaken for Russians because of them. Comparable 
cases of Fennicising of Russian names are to be found in the data set presented 
by Mikkonen (2013, pp. 123–124, 187, 244).

Changes to both prototypical Russian surnames and ‘Soviet forms’ have 
Finnish forms (called Finnish surnames in this study) as their end result, and I 
shall therefore analyse them together. We should note that since changes to 
‘Soviet forms’ only involve orthographic changes (plus a few structural ones), 
this group includes no attempts at translation or, apart from one coined name 
(Väinöläinen0), the creation of completely new surnames. Attempts at transla-
tion and other changes regarding semantic content are thus only found in pro-
posals to change typical Russian surnames into Finnish names.

6.1.1. Translations
There are no full translations in my data at all. This may be explained by the 
differences between Finnish and Russian word formation. Similarly, the study 
by Blom (2003, pp. 52, 67–68) on Russian surname changes in the Finnish 
province of Uusimaa between 1919 and 1939 shows no full translations from 
Russian into Finnish or Swedish. However, partial translations and phonetic 
adaptations do occur. Mirolybov-Nurmela’s (2008, pp. 51, 55, 70) data also in-
clude only partial translations, 0.8 per cent, for example Travnikoff > Ruoho-
niemi (Russ. trava, Finn. ruoho ‘grass’). Likewise, Jääskeläinen’s (1995, pp. 
35−36) study shows no full surname translations from Russian, whereas sur-
name translations from other languages (primarily Swedish compounds) into 
Finnish made up 4.8 per cent of the total in 1906 and 2.8 per cent in 1935. 
These included Granholm > Kuusisaari (kuusi ‘spruce’ + saari ‘island’), 
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Gröndahl > Viherlaakso (viher- ‘green’ + laakso ‘valley’), and Palmqvist > 
Palmunoksa (palmu ‘palm tree’ + oksa ‘branch’). As regards partial transla-
tions, Jääskeläinen (1995, p. 41) notes, for example, the Fennicising of the 
Russian name Poduschkin > Tyynynen (Russ. podushka and Finn. tyyny ‘pil-
low’).

Why are there no full translations of Russian names? In the first place, Rus-
sian, unlike Finnish, has very few root-word surnames (cf. common Finnish 
surnames Aalto ‘wave’, Kallio ‘rock’, Laine ‘wave’, Nurmi ‘turf’, Ranta
‘shore’). The same may be said of compound words and names in Russian. 
Compounding is the most productive means of word formation in Finnish 
(Häkkinen 2006, p. 144), whereas the most common way to form new words 
in Russian is through affixation (Rozental et al. 2002, p. 165; Nikunlassi 2002, 
p. 213). Majuri (2009) states that in many cases where Finnish uses com-
pounds, Russian uses collocations formed by a head noun and an adjective in-
flected for gender, number and case (e.g. Finn. konsulttiyritys and Russ. kon-
saltingovaya firma ‘consulting firm’), or a structure where the modifier comes 
after the head in the genitive (e.g. Finn. eläinsuojelu and Russ. zashchita zhi-
votnyh ‘animal protection’). The possibility of Fennicising Swedish compound 
names (e.g. Jääskeläinen 1995; Blom 2003) may be explained by the fact that 
compounding is a productive means of word formation in Swedish (Thorell 
1984, p. 9), just as it is in Finnish. 

The second reason for the absence of full translations may be that a majority 
of surnames in Russia are derivational and often specifically formed by a pat-
ronymic suffix.9 These can be difficult to translate into Finnish. For example, 
the patronymic surname Pavloff (< Pavel) found in my data could be translated 
as Pavelinpoika (‘son of Pavel’), but it would be a partial not a full translation 
because the Russian patronymic -ov/-ev, although signifying kinship, does not 
mean ‘son’ in Russian (cf. Sw. son > Finn. poika translated directly from 
Swedish). Furthermore, it should be noted that surnames ending in -poika are 
not common in Finnish naming practices; only five were used in Finland in 
1995 (Paikkala 1997). The surname Pavelinpoika would thus be unique in Fin-
land today. Robert Klymasz’s (1963, p. 195) study on the Canadianisation of 
Slavic surnames produced similar findings: Slavic names beginning with 
Iwan- or Ewan- were not translated in Canada as Johnson or John.

Table 1 shows the partial translations in my data. There are a total of 13 of 
these (in two cases, the application for a name change concerned all the mem-
bers of a family), seven of which are coined names. 

The proposals Zaitsev > Jänissuo0 and Zaitsev > Jänisneva0 are partial trans-
lations because the Russian names are derivational, while the Finnish ones are 
9 Patronymic surnames make up 54 per cent of my data.
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compounds. I also consider the cases Zaitsev > Jänhölä, Zaitsev > Jänhö and
Podkletnova > Aarteinen0 to be partial translations, since the Russian posses-
sive suffix -ov/-ev10 is not semantically comparable to the Finnish locational 
-la/-lä or diminutive -nen or -ö.11 We should note that surnames ending in -ov/
-ev are the most common in Russia, in the same way as surnames ending in -la/
-lä and -nen are in Finland. The surnames are thus comparable in terms of their 
frequency and onomastic structure, but not their semantics.

Likewise, the proposal Grazhdankin > Kansalainen0* cannot, in my opin-
ion, be considered a full translation. Although Grazhdankin ends in -in as it oc-
curs in a typical Russian surname and Kansalainen0* ends in -nen, the Finnish 
appellative kansalainen (‘citizen’) appears as a lexeme and is perceived as an 
appellative in the language user’s mind, whereas Grazhdankin is perceived 
specifically as a surname, that is, a proper name. In the case of Kontsevoi > 
Loppula, the Finnish Loppula is clearly a derivation from the word loppu 
(‘end’), whereas the Russian appellative kontsevoi (‘final’) is a lexeme and is 
not necessarily perceived as a surname. In the case of Lebedeva > Joutsen*,
the former is clearly a derivation and a surname, whereas the latter, although 
also common as a surname, is an appellative, perceived as an indivisible sim-
plex, not a derivation.

10 The Russian surname suffixes -ov/-ev and -in are originally possessive, signifying ‘of’, for ex-
ample Igorev syn (‘son of Igor’).
11 The proposed surname Jänhö is perceived as a derivation in the mind of a Finn, but is not at all 
regular. The normal diminutive derivation would be Jänö without an h.

Table 1. Partial translations in the Fennicisation of Russian names. 
Old, Russian 
surname

Russian appellative New, Finnish 
surname

Finnish appellative 

Grazhdankin grazhdanka ‘citizen’ 
(feminine)

Kansalainen0* kansalainen ‘citizen’ 

Lebedeva lebed ‘swan’ Joutsen* joutsen ‘swan’
Podkletnova podklet (Old East 

Slavic) ‘treasury’
Aarteinen0 aarre ‘treasure’

Zaitsev zayats ‘hare’ Jänissuo0 jänis ‘hare’, suo ‘marsh’
Zaitsev zayats ‘hare’ Jänisneva0 jänis ‘hare’, neva ‘bog’
Zaitsev zayats ‘hare’ Jänhölä0 jänö ‘bunny’
Zaitsev zayats ‘hare’ Jänhö0 jänö ‘bunny’
Kontsevoi konets ‘end’ Loppula0 loppu ‘end’
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6.1.2. Phonetic adaptations
The phonetic connection to an old name is preserved if the initial letter or some 
other part of it is transferred to the new name. Such cases involving Russian 
names, found in Mirolybov-Nurmela’s (2008, p. 55) data, include Maltseff > 
Malo, Piminoff > Pimentola, Sidorov > Siimestö and Titoff > Tiitta. Name pairs 
where at least an initial letter is transferred from the old name to the new one 
are what I consider adaptations in this study. Of the Fennicised Russian sur-
names, 18 per cent (25 names) are adaptations. Preserving a connection can be 
seen, for example, in Kototchigova > Kotronen, Kulev > Kulinen0*, Loginova
> Laine, Mintsenkov > Minninen0, Mironoff > Monronen0*, Petroff > Poudan-
maa0 and Vasiljeff > Vaspio0. Sometimes, there is a desire to truncate the name, 
as in the case of Sidorow > Sido.

During the vast waves of Fennicisation of names in 1906 and 1935 (Finn. 
suurnimenmuutos), mainly involving Swedish names, the initial letter was pre-
served in 32 per cent of name changes in the former year and up to 55 per cent 
in the latter (Närhi 1996, p. 75). Mirolybov-Nurmela found 55 per cent of sur-
name changes to be phonetic adaptations, with the first letter preserved 52 per 
cent of the time, for example Hodijeff/Hodijev/Hodijew > Helke, Helko, Helpiö
(2008, pp. 50, 54, 70). Patronen’s (2009, p. 186) data on changes of surname 
among the Orthodox population of the ‘Border Karelian’ area (Finn. Raja-Kar-
jala) reveal a strong tendency to preserve the initial letter of an old name. The 
letter most often preserved is a (85 per cent), followed by p (65 per cent), m 
(64 per cent), s (61 per cent), k (58 per cent), j (56 per cent) and r (56 per cent). 

I assume that the difference between my findings and those of others stems 
from the fact that surnames could be changed much more freely in the early 
20th century than is the case today, especially prior to the Surnames Act 
(passed in 1921). Today, it is not possible simply to adopt any surname one 
chooses, because all names in use are protected. Furthermore, I assume that a 
factor behind the small number of adaptations is that 45 per cent of the name 
changes in my data are for family reasons, where applicants wish to adopt the 
name of a parent or grandparent. There is practically no choice as regards the 
initial letter when a person is adopting the name of an ancestor.

The fact that the letters b, c, d, f, g, q, x, z and å are foreign to Finnish may 
have hindered the creation of a coined name with the same initial letter (Närhi 
1996, p. 75). We can see from the names in my data that b, d, f, g and z are 
possible in Russian surnames, but Fennicised surname proposals with these 
letters will most likely be rejected, since, under the Names Act, a name cannot 
be contrary to the structure of the Finnish language. Jääskeläinen’s (1995, 
p. 39) data show phonetic adaptations of names, with the non-Finnish voiced
/g/ replaced by its voiceless counterpart /k/, for example Girs > Kirsi. Blom’s 
(2003, p. 68) study reveals similar changes: voiced /b/, /d/ and /g/ were 
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changed to voiceless /p/, /t/ and /k/ and the more Finnish k was used for c. Blom 
(p. 68) notes, for example, Dimitroff > Talvisto, two names that are quite far 
apart, but her list of surname changes also shows closer variants, such as 
Bobroff > Poro, Gerasimoff > Keramo and Dajnikowsky > Tainikoski. My data 
(25 phonetic adaptations), which are much more limited than Jääskeläinen’s 
and Blom’s, do not have these kinds of voiced–voiceless changes. 

Table 2 shows a few examples of phonetic adaptations where a Finnish ap-
pellative is included in the new name; in other words, the name has a semantic 
content as found in Finnish. I suspect that these name changes, however, stem 
primarily from pursuing a phonetic connection, since the effect of the semantic 
content of the proposed name (e.g. tukko ‘clump’) is questionable.

Table 2. Phonetic adaptations in the Fennicisation of Russian names.

6.1.3. Adopting a completely new surname
An old name may be replaced with a completely new one. Mirolybov-Nurmela 
(2008, pp. 50–51) shows that 44 per cent of new surnames had no connection 
with the old one, while the corresponding figure in Blom’s study is 39 per cent 
(2003, p. 57). My data include 102 such cases (73 per cent), for example Baba-
kina > Kuisma, Chtchoukina > Torniolainen0*, Dementjeff > Valkeisenmäki, 
Fedotova > Kanninen, Lazareva > Jusola0, Malkova > Pirinen, Travkin > Ko-
ronen, Voronin > Uosukainen, Vorontsova > Raski and Yevsykov > Laitinen.

In Finland, all surnames in use are protected, and therefore if a name is 
changed for reasons other than going back to an ancestor’s name or changing 
the orthography, the applicant has to create a completely new name. According 
to the Names Act, a name must follow the phonological and morphological 
structure of Finnish, and the Names Board will review whether the proposed 
name is appropriate. In addition to those already mentioned in the present art-
icle, coined names include Ailinen0, Juotsi0, Jusola0, Kartanen0, Korpeala0, 
Kortie0, Kulinen0*, Laskonen0, Laventeli0 (‘lavender’), Lehistönen0*, Lähivies-
ka0, Malsonen0*, Meiro0, Milanen0, Minninen0, Monronen0*, Pajola0, Parso-
nen0, Sido0, Siniläinen0, Tarvi0, Torniolainen0*, Tukkola0, Vaspio0, Viirta0 and 
Väinöläinen0.

From the data set (Names Board), it is apparent that name change applicants 
are creative in inventing new names. Table 3 shows semantically transparent 

Old surname New surname
Ljahovetskaja Lähivieska0, lähi + vieska (cf. place-names Alavieska and Ylivieska)
Ljahovetski Lähivieska0, lähi ‘close’ + vieska ‘shallow end of a lake’
Tukachev Tukkola0, tukko ‘clump’ + -la
Tukacheva Tukkola0, tukko ‘clump’ + -la
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coined names. I will thus only focus on the semantic content of these names, 
as the semantic content of old names carries no great meaning if it is a matter 
of going back to the name of an ancestor.

In addition to these, four surnames are probably based on anthroponyms: 
Ailinen (< Aili), Milanen (< Mila) and Minninen (< Minni) seem to be based on 
women’s given names, and Monronen0* (< Monroe) is formed from a sur-
name. 

One interesting case is the surname Vainolainen: it is a late 19th-century 
derivation of the word vaino, which has itself existed in literary Finnish since 
the 16th century (Häkkinen 2013, s.v. vaino), and its meaning of ‘enemy’ did 
not cause any inconvenience to the name bearer while residing in Russia. After 
migrating to Finland, however, she discovered what the word meant, and had 
to change the surname by exchanging back vowels for front: Väinöläinen. The 
surname Viirta may have some connection to the Finnish word virta (‘stream’).

6.2. ‘Soviet forms’
There is a group that differs from prototypical Russian surnames (e.g. Ivanov, 
Putin), comprising proposals to change the surnames of Finns and members of 
other Baltic-Finnic peoples (e.g. Karelian Tarassu) that were altered in the So-

Table 3. Semantically transparent coined names.

Aureusva0: aure (unknown meaning) + usva ‘mist’
Ilvesmaa0: ilves ‘lynx’ + maa ‘land’
Kartanen0: possibly from kartta ‘map’, karttaa ‘avoid’ or kartano ‘mansion’ + -nen
Kiirasmaa0: kiiras ‘clean’ + maa ‘land’
Kristalli0*: ‘crystal’
Korpeala0: korpi ‘woodland’ + -la
Kotkansalo: kotka (gen.) ‘eagle’ + salo ‘backwoods’
Kulinen0*: kuli ‘coolie’
Laventeli: ‘lavender’
Lasinen0: lasi ‘glass’ + -nen
Piioja0 and Piinoja0: pii (gen.) ‘silicon’ + oja ‘ditch’
Poljento0: ‘beat, rhythm’
Siniläinen0: sini(nen) ‘blue’ + -nen
Torniolainen0*: ‘person from Tornio (a Finnish city)’
Poudanmaa0: pouta (gen.) ‘fair weather’ + maa ‘land’
Pulmanen0*: pulma ‘problem’ + -nen
Riuttaluoto0: riutta ‘reef’ + luoto ‘islet’
Satakieli0 : ‘thrush nightingale’
Satulampi0: satu ‘fairy tale’ + lampi ‘pond’
Uusilahti0: uusi ‘new’ + lahti ‘bay’
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viet Union (Laidinen! > Laitinen, Lioukonen! > Liukkonen). Although these 
surname forms emerged in the Soviet Union, that is, in the territory of pres-
ent-day Russia, they are not Russian, nor are these strange forms Finnish. Vera 
Lif’s (2004, pp. 197–199) study cites similar examples of erroneously changed 
spellings of Ingrian Finnish names in a Swedish-language environment, such 
as Mäjrä! < Mäyrä, Pöjrä! < Pöyrä and Heule! < Höylä.

There are 56 cases of name changes of this kind, of which one was an appli-
cation for a coined name (Väinöläinen). The applicants include equal numbers 
of men and women. Of all the new names, 46 (82 per cent) are derivations and 
10 (18 per cent) root words. No compounds are found in this group.

Changes to ‘Soviet forms’ involve restoring the correct form of surnames 
changed in the Soviet Union: Laidinen! > Laitinen, Nemelyaynen! > Niemeläi-
nen, Veziko! > Vesikko. In some cases, three in my data, there are also structur-
al changes, restoring Russified surnames with the ending -ov/-ev to their ori-
ginal forms: Rannev! > Ranne and Tarasov! > Tarassu (2 cases). These ex-
amples look like Fennicised Russian surnames, but I have placed them in the 
‘Soviet forms’ group because information is available on the background to 
these name changes (they are originally Russified names). According to Keto-
mäki (2014, personal interview), there is evidence of the form which the appli-
cant wishes to restore, for example a document showing proof of its orthogra-
phy. This may not be required where the reasoning feels natural; for example, 
Laidinen! is Laitinen unless there is reason to suspect otherwise.

According to Jänis (2006, p. 71), double consonants and long vowels, as 
well as ä, ö and y which are unknown in Russian, are problematic in the trans-
literation of Finnish names in Russia. The names in my data that were to be re-
stored to their original forms with double consonants, as noted by Jänis, in-
clude Kempinen! > Kemppinen and Vainika! > Vainikka; there are also ex-
amples of restoring voiced consonants to voiceless, for instance Laidinen! > 
Laitinen, Rongonen! > Ronkonen, and of restoring ä, ö and y, for example Sep-
penen! > Seppänen, Kiappi! > Käppi and Yaskelyaynen! > Jääskeläinen. 
Sometimes, several changes had been made to a surname, and both the conso-
nants and the vowels needed to be restored: Kaybiyaynen! > Kaipiainen, Liou-
konen! > Liukkonen. Some names in the Soviet Union were changed to a Rus-
sified form that is difficult to explain, for example Mioukhkiouria! (< Myh-
kyrä) and Pelgemyaynen! (< Pelkäämätön).

Since changing ‘Soviet forms’ is about restoring the orthography or struc-
ture of a name to its original form, there are no translations in this group. All 
the cases can be considered a type of adaptation, although they differ from 
cases in which a person is seeking and creates a connection to the old name 
(section 6.1.2). Furthermore, they differ from other adaptations found in the 
data in that, among other things, when ‘Soviet forms’ are restored, the letters/
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letter combinations or part of the name are changed word-medially, for ex-
ample Niskounen! > Niskanen, or at the end, Rannev! > Ranne. There is hardly 
ever a change to the initial letter, because the part that requires restoration is 
usually within the word, except for Khoussou! > Husu, Yonolaynen! > Ju-
nolainen, Yaskelyaynen! > Jääskeläinen and Khardykainen! > Hartikainen.

6.3. Russifying Finnish surnames 
Although for a majority of the proposals the final result of a name change is 
a Finnish name, some of the applicants in my data consciously wish to adopt 
a Russian surname instead of a Finnish one. There are 73 name change pro-
posals of this kind (27 per cent of the total), 25 of them from men (34 per 
cent) and 48 from women (66 per cent). Examples of such proposals include: 
Ahola > Kiriloff, Etelävirta > Persin0, Hattunen > Anikijew*, Jyrkinen > 
Larionov, Korva > Nikonov, Lehto > Potapoff, Leinonen > Peksujeff, Mat-
veinen > Matvejeff, Nevalainen > Nevski*, Olli > Bogdanoff, Paavilainen > 
Uschakoff, Pauloaho > Pauloff, Ripatti > Vishnyakov, Ryynänen > Dimitroff, 
Suominen > Petrov*, Taimi > Privaloff, Vilpa > Mihejeff and Wuolimaa > 
Sidorow. As the asterisks (*) show, in this group, too, some names were re-
jected, but the most common reason for not approving a name was different 
than in cases of Fennicisation of Russian surnames. I will analyse these re-
jected names in section 6.5. 

Many of the old surnames in this group are semantically transparent, for ex-
ample Heimonen (heimo ‘tribe’ + -nen), Hietala (hieta ‘fine sand’ + -la), Jout-
sen (‘swan’), Kiuru (‘skylark’), Kivi (‘stone’), Korkkinen (korkki ‘cork’ + 
-nen), Mäntylä (mänty ‘pine’ + -lä), Nevamaa (neva ‘bog’ + maa ‘land), Rau-
tanen (rauta ‘iron’ + -nen), Vanhanen (vanha ‘old’+ -nen) and Vasara (‘ham-
mer’). However, I will only focus on the meanings of the coined names in this 
study (section 6.1.3), since they reflect the imagination of the name change ap-
plicants.

A majority of proposals (45, or 62 per cent) to Russify Finnish surnames in-
volve new names ending in ff (e.g. Matvejeff) or containing a w (e.g. Twerin); 
these are names that follow the old German and French transliteration system. 
Surnames ending in ff are strongly represented amongst proposals from female 
applicants (25 names, cf. 12 male applicants).12 Examples of proposed sur-
names ending in ff include Antonoff, Bogdanoff, Demidoff, Germanoff,
Jakowleff, Kiriloff, Larionoff, Martinoff, Nikolaijeff, Pauloff, Smirnoff, Tergu-
jeff and Uschakoff. Both men and women apply for surnames ending in or con-
taining a w, which include Anikijew, Brunow, Nikiforow, Sidorow and Twerin. 
12 Today, the surnames of female Russian immigrants in Finland end in a unless the name bearer 
wishes to have a surname completely identical to her husband’s.
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Fig. 3 shows the distribution of new Russian surnames, that is, new names to 
replace Finnish ones. 

Figure 3. New Russian surnames according to the final name element.

Nearly all of the new Russian surnames are patronymic. There are no transla-
tions in this group; a connection to the old name is achieved only through pho-
netic adaptation. Of 73 cases, 20 (27 per cent) are phonetic adaptations. Most 
often, this involves the preservation of the initial letter, for example Aarto > 
Andrejew, Ahonen > Artemjeff, Mykkänen > Marshal0* (Russ. маршал = 
marshal ‘marshal’) and Nuojankoski > Nikolaijeff0*. In two cases, a name ele-
ment longer than the initial letter is preserved: Martiskainen > Martinoff, 
Pauloaho > Pauloff. I presume that these Finnish names are early 20th-century 
Fennicised forms of Russian names that are being re-Russified. The list of 
names compiled by Mirolybov-Nurmela (2008, appendix) is relevant here, 
showing that the first letter or a longer name element was often transferred to 
the new Finnish name.

There are 53 new names (73 per cent) that completely deviate from the old 
ones, for example Ahola > Kiriloff, Heimonen > Smirnoff, Jonninen > Kar-
pov, Korva > Nikonov, Lehto > Potapoff, Paavilainen > Uschakoff and Put-
tonen > Germanoff. This large number of cases stems from the fact that there 
is no possibility of phonetic adaptation when going back to the name of an 
ancestor.
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6.4. Reasons for changes of name
When analysing the reasons for a change of name, we must note that these were 
only briefly entered in meeting agendas. We must also remember that the 
grounds submitted to the authorities do not necessarily reveal the real reasons 
why applicants wish to change their names. The study by Frändén (2010, 
p. 212) suggests that name change applicants may give the reasons the author-
ities want them to give in order to acquire a new surname. Personal interviews 
with applicants would provide a better basis for a well-founded investigation 
of the subject, but this would be a study in its own right.

The conscious Fennicising of a name has been noted as one of the reasons 
for changing a Russian surname: ‘It’s easy to live in Finland if you have a 
Finnish surname’. Name change applicants have explained that having a 
name of non-Finnish origin causes inconvenience, and because of this there 
is a desire to have an ‘easier’ or ‘Finnish/Finnish-language name’. There 
may be both intralinguistic (abandoning a name that is difficult to pronounce 
or spell) and extralinguistic (concealing Russianness revealed by the name) 
reasons for this. Patronen (2009, p. 189) has observed that Karelian sur-
names may cause problems in a Finnish-language environment: surnames 
which have a /ʃ/ sound, difficult for Finns to pronounce, with the combina-
tions sch, sh and ts (Ischukow, Saposhnikow, Tsokkinen) and word-initial 
consonant clusters (Plaketti, Prauda, Shnoro, Skrökki). My data also include 
word-initial consonant clusters and sounds difficult for Finns to pronounce, 
for example in Chtchoukina, Grazhdankin, Krassilnikova, Kototchigova and 
Skokov.

In the case of Russian immigrants, the aim of assimilating into the society 
of their new country of residence may also be the motive for a surname change. 
According to Names Board secretary Juhani Ketomäki (2014, personal inter-
view), only Russian and other Slavic immigrants wish to change their names 
into Finnish ones. Other groups in Finland, such as African immigrants, do not 
Fennicise their names. Märit Frändén’s (2010, p. 247) study on Swedish Sami 
name changes and name identity illustrates that a name found amongst the ma-
jority population may be considered more prestigious than one revealing some 
other ethnicity, which could be why a person would want to change the latter. 
Frändén (2010, p. 211) shows, among other things, that siblings bearing a 
Finnish surname wanted a Swedish surname because they claimed to have 
been Swedish for several generations.

I have examined the surnames by language (Finnish and Russian). In my 
opinion, though, it is interesting that, in addition to my data, there are nine 
cases in which the meaning of the surname Venäläinen (‘Russian’) had an ef-
fect on its abandonment. According to the name change applicants, the name 
arouses undesired associations. In the late 19th and early 20th centuries for ex-
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ample, people abandoned this name above all for socio-political reasons (Mik-
konen & Paikkala 2000, s.v. Venäläinen; Paikkala 2004, p. 400). Today, 5,655 
people bear the surname Venäläinen in Finland (Name service of the Finnish 
Population Register Centre, 16 February 2016).

In four cases, it is noted that the name change applicant wishes to adopt a 
Finnish surname after acquiring Finnish citizenship. The data set of names go-
ing back almost 100 years in Paikkala (2004, p. 530) shows the same basis for 
a name change: Artemii Jakovlew > Artturi Järviranta and Afanasjeff > 
Alanne. We can assume that some applicants consider the acquisition of citi-
zenship to be confirmation of a new, Finnish identity.

The reasons for restoring ‘Soviet forms’ are somewhat different from those 
prompting Fennicisation of typical surnames. Individuals bearing surnames 
changed in the Soviet Union, like bearers of typical Russian surnames, wish to 
avoid practical difficulties caused by their names. However, this group do not 
necessarily have the motive of eliminating Russification, because the average 
Finn probably does not know where names of the Laidinen! type come from. 
They just look strange, and do not necessarily carry any direct reference to 
Russianness. 

Russification of Finnish surnames is, for the most part, a matter of family- 
related changes of name: adopting the name of an ancestor, a registered part-
nership (1 case), or going back to a former name. These factors do not in them-
selves explain the reasons for a name change. My data include, among others, 
changes such as Matveinen > Matvejeff and Martiskainen > Martinoff, which 
probably have to do with going back to an original surname: the Russian names 
Matvejeff and Martinoff were Fennicised in the 20th-century Fennicisation 
campaigns, using the Finnish patronymic -nen, and now some people wish to 
re-Russify their surnames.

6.5. Rejected names 
Rejected names make up a total of 10 per cent of the data. The Names Board 
rejected these name proposals because a name has to be appropriate for the 
Finnish language. On the basis of my data set of surnames, we can note that 
there are at least three reasons for the Board not approving a name: (1) the form 
or orthography is contrary to Finnish naming practices, (2) the name has an in-
appropriate meaning, and (3) the name is already in use (as a given name, sur-
name or company name).

Surname proposals that are structurally contrary to Finnish naming prac-
tices include, for example, those that seem ‘erroneous’, such as Kyllenen*, 
Lehistönen0* and Malsonen0*. They look as if they are formed by derivation 
(-nen), but have no logical root word. Furthermore, Lehistönen0* has two 
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clearly differentiated and commonly used suffixes, one after the other (-stö
and -nen), even though one is sufficient for a surname. We can note Väiso-
nen* as orthographically contrary to Finnish naming practices, in that it has 
no vowel harmony: Finnish vowel harmony permits front vowels (ä, ö and 
y) to appear only with front vowels and back vowels (a, o and u) only with 
other back vowels in a single, non-compounded word. Here, the Names 
Board proposed the variant Väisänen. Semantically inappropriate proposals 
include, for example, the coined names Kulinen0* (which may be problem-
atic owing to its secondary meaning of kuli ‘coolie’), Monronen0* (has asso-
ciations with Marilyn Monroe, the applicant’s given name being Marylin), 
and Pulmanen0* (pulma ‘problem’). If a name is already being used as a sur-
name, it cannot be adopted without special reason. Such names include 
Joutsen* (‘swan’) and Nevamaa* (neva ‘bog’ + maa ‘land’). In addition, the 
Names Board disapproved of the surname proposal Kristalli0* (‘crystal’) be-
cause it is in use, albeit not very commonly, as a given name.13 Kristalli is 
also part of the names of many Finnish businesses or communities.

The most common reason for the Board not approving the Russification of 
a Finnish surname is that there is no documentation proving kinship. Another 
reason is that the applicant submits a proposal in a form contrary to Finnish 
(e.g. having w instead of v, especially for coined names; where a person goes 
back to a name already in existence, such forms are approved).

7. Conclusion 
Surnames are often linguistically bound and can reveal, among other things, 
the name bearer’s nationality. A person may wish to change a surname if it 
feels awkward or becomes a burden owing to pronunciation and spelling diffi-
culties. On the basis of my data set of surnames, the present article has focused 
on analysing changes to Russian and Finnish surnames in Finland between 
2000 and 2013: Fennicising Russian surnames (RUS>FIN), restoring ‘Soviet 
forms’, and Russifying Finnish surnames (FIN>RUS). Table 4 summarises the 
most important facts to illustrate the study.

Table 4, points 1 to 3: Of the surnames proposed by name change applicants 
in Finland between 2000 and 2013, Fennicisation of Russian surnames ac-
counts for 52 per cent, or almost twice as many as Russification of Finnish sur-
names (27 per cent). Furthermore, in 21 per cent of cases, there was a desire to 
restore to their original forms surnames that had been erroneously changed in 
13 According to the Name Service of the Finnish Population Register Centre, there are fewer than 
10 occurrences of Kristalli for either gender (retrieved 16 February 2016).
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the Soviet Union. The oldest name change applicant was born in 1935 and the 
youngest in 2011. The data show that there were more female applicants than 
male, apart from in cases where ‘Soviet forms’ were to be restored, which 
show an equal distribution between the genders.

The Names Board meeting agendas show that some applicants wish to 
change a Russian surname to another Russian name, or even to a name in an-
other language (e.g. Swedish or German). Adopting a Swedish name is espe-
cially understandable in the Finnish environment, since Swedish personal 
names have been a part of Finnish naming practices for centuries. However, 
this study has not dealt with such cases.

Table 4, point 4: The figures for proposed Finnish surnames obviously only 
take into account name change proposals that result in a Finnish name: Fenni-
cisations of typical Russian names and restorations of ‘Soviet forms’. The ma-

Table 4. Main findings of the study.
RUS > FIN  ‘Soviet 

forms’
FIN > RUS Total

1. Number of 
cases

140 (52%) 56 (21%) 73 (27%) 269 (100%)

2. Applicants’ 
gender 

M 48 (34%) /
F  92 (66%)

M 28 (50%) /
F 28 (50%)

M 25 (34%) /
F  48 (66%)

M 101 (38%) /
F  168 (62%)

3. Applicants’ 
age (in 2013)

2–78
(birth years: 
1935–2011)

4–77
(birth years: 
1936–2009)

4–68
(birth years: 
1945–2009)

–

4. Structure of new Finnish surnames:

– derivations
– compounds
– root words

85/140 (61%)
23/140 (16%)
32/140 (23%)

46/56 (82%)
0
10/56 (18%)

–
(applies to 
Finnish 
surnames 
only)

131/196 (67%)
  23/196 (12%)
  42/196 (21%)

5. Method of surname change:
Translation:
– full
– partial 

0
13/140 (9%)

0
0

0
0

0
13/269 (5%)

Phonetic 
adaptation 

25/140 (18%) 56/56 (100%) 20/73 (27%) 45/269 (17%)
(or 101/269, 
38%, if ‘Soviet 
forms’ are also 
included) 

Choosing a 
name with no 
connection to 
the old 
surname

102/140 (73%) 0 53/73 (73%) 155/269 (58%)
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jority of new Finnish names are structurally derivations (67 per cent); the sec-
ond most common type is a root word (21 per cent), and third most common a 
compound (12 per cent). This order of frequency correlates to overall numbers 
of Finnish name bearers in Finland (cf. Ainiala et al. 2012, pp. 187–188). If we 
examine Fennicisations of Russian surnames and restorations of ‘Soviet 
forms’ separately, the first group follows the same trend as the combined fig-
ures, whereas in cases where ‘Soviet forms’ are restored, derivations are more 
common than root words, but there are no compounds at all.

Table 4, point 5: We can see from the names that name change applicants 
have either preserved a connection between a new name and the old one by 
translating or adapting the old name, or they have proposed a completely new 
name that has absolutely no connection with the old one. Only partial transla-
tions are found, because it is difficult to produce full translations owing to the 
structural/word formation differences between Finnish and Russian. Transla-
tions are restricted to Fennicised Russian surnames, because ‘Soviet form’ 
changes only involve orthographic and structural restoration. There are also no 
translations in the Russification of Finnish surnames, which may be explained 
by the fact that a majority of the new Russian surnames in the data are patro-
nymic, and the applicants go back to them as surnames of their ancestors. One 
way of connecting an old name to a new one that is more common than trans-
lating is phonetic adaptation, where the initial letter or longer part of the old 
name is transferred to the new one. This method has been used in a total of 17 
per cent of cases.14 Since name changes in Finland are subject to approval, it is 
more difficult today to adopt a name reminiscent of an old one than in the early 
20th century, when the Names Act did not yet exist.

Russified Finnish surnames often end in ff, a principle based on the old 
German and French transliteration systems, and this is true of both men and 
women. Russifying Finnish surnames is about going back to the surname of an 
ancestor, and thus there is practically no scope for the imagination. Another in-
fluence here is the fact that name changes are today governed by the Names 
Act. We can compare this to the early 20th century, when the Names Act did 
not exist and different associations steered name changes. At that time, name 
changes were in a way compulsory, so that those who required them had to be 
flexible with regard to new names, whereas the changes in my data were 
voluntary.

As far as I can tell, in cases of Fennicisation of Russian surnames, many 
changes were made because of a wish to have a more Finnish-sounding name 
and to adapt to the language environment (the applicants did not clearly state 
14 If we also count restorations of ‘Soviet forms’, the figure rises to 38 per cent. These involve an 
orthographic or structural change to the same surname, so they cannot be considered adaptations 
in the same way as other name changes. 
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this in their reasoning, but the name changes themselves show it). There are 
probably other reasons than these for changing Russian surnames, but after the 
event it is impossible to ascertain them. A desire to correct the orthography and 
structure of strange and impractical surnames to their original form may be be-
hind the restoration of ‘Soviet forms’. In addition to the Russian language, the 
meaning of the surname Venäläinen (‘Russian’) has also had an effect on name 
changes to some extent, but there were only nine such cases in 13 years.

A change of name has an effect on a person’s identity. A Finnish surname 
does not indicate the gender of its bearer. Consequently, in Fennicising Rus-
sian surnames, the bearers (70) of surnames in the feminine form (ending in a) 
in practice abandon the feminineness of their name by changing it to a Finnish 
one.

Some of the name change applicants apply to change their given name as 
well as their surname, and such cases involve a huge change in name identity. 
There are only 14 cases of this in the data, but in reality there were presumably 
more. According to Names Board secretary Juhani Ketomäki (2014, personal 
interview), this stems from the fact that, until recently, there were no system-
atic entries in the Board’s meeting agendas on the changing of given names.

Since no information is available on the total number of people with a Rus-
sian surname living in Finland, my findings do not directly show how many of 
these name bearers abandon their surnames. However, if we assume that 
around half of the native Russian speakers residing in Finland (approximately 
33,000) have a Russian name, the number of name changes is quite small. Be-
ing a native speaker of Russian does not necessarily mean having a Russian 
surname. Correspondingly, a native Finnish (or Swedish) speaker may have a 
Russian name if, for example, he or she is from a family of ‘old Russians’ from 
the 19th century. My data, moreover, do not include name changes resulting 
from marriage.

It would be interesting to carry out a further study on the same topic, cover-
ing a longer time span and with a larger data set. A few researchers in Finland 
(Blom 2003, Mirolybov-Nurmela 2008) have investigated the changing of 
Russian surnames to Finnish and to other languages, but the period studied 
does not go beyond the early 20th century. One factor to take note of is the lan-
guage of the surnames to which individuals change or wish to change from 
Russian, compared to the language of the names to which people change from 
Finnish. A study of changes of given names would also be of value, even 
though it may be more difficult to define the language of a given name than 
that of a surname. In addition, it would be of interest to conduct personal inter-
views with name change applicants on their reasons for changing their names.
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